
Inge Lise Bentsens transskriberede skifteprotokoller for landdistrikterne 
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pdf. – Der er et par skifter der mangler. 

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

15/3 2023 Jesper Vang Hansen 

008 - Side 1b. 1699. 11. Nov. Karen Pedersdatter, 19. Vg. Østerlars. 

010 - Side 2. 1699. 13. Nov. Jørgen Mortensen, 6. Vg. Nylars. 

013 - Side 4. 1699. 27. Nov. Jens Ambrosen, druknet ved Hasle, 32. Sg.g. Rutsker. 

015 - Side 5. 1699. 29. Nov. Kirstene Ibsdatter, 57. Sg. Vestermarie. 

018 - Side 6. 1699. 7. Dec. Lars Jacobsen Pibber, udhus, 20. Sg.g. Pedersker. 

019 - Side 6b. 1699. 20. Dec. Peder Isachsen, udhus, 30. Sg.g. Østermarie. 

022 - Side 7b. 1700. 9. Jan. Maren Pedersdatter, 9. Sg. Rutsker. 

026 - Side 9b. 1700. 11. Jan. Kirstene Olsdatter, 7. stel, Arnager, Nylars. 

029 - Side 10b. 1700. 15. Jan. Doretea Laursdatter, enke, 3. Sg. Østerlars. 

034 - Side 12b. 1700. 16. Jan. Peder Haagensen, 25. Kongens gård, Østerlars. 

037 - Side 14. 1699. 13. Nov. Side 15. 1700. 15. Jan. Eske Svendsen Brøgger, Gudhjem. 

042 - Side 16b. 1700. 5. feb. Kønnicke Hansdatter, 5. Sg. Østerlars. 

047 - Side 19. 1700. 6. Feb. Anders Jensen, 14. Sg. Rø. 

051 - Side 21. 1700. 8. Feb. Hans Jensen, 12. Sg.  Olsker. Værge: Mons Olsen. 

054 - Side 22b. 1700. 3. marts. Niels Mogensen Gage, udhus, Kong. Mark, Pedersker. 

056 - Side 23. 1700. 9. marts. Jep Monsen, sandemand, 46. Sg. Vestermarie. 

063 - Side 27. 1700. 12. marts. Karen Andersdatter, 36. Sg. Østerlars. 

067 - Side 28b. 1700. 10. marts. Anders Andersen Kure, 41. Sg. Vestermarie. 

074 - Side 31b. 1700. 19. marts. Simon Hansen, 2. Sg. Olsker. 

083 - Side 36b. 1700. 20. marts. Kirstene Rasmusdatter, 33. Sg. Olsker. 

085 - 37. 1700. 22. marts. Ellen Aagesdatter, vejrmøllehus, Dyngegård, Rutsker. 

087 - Side 37b. 1700. 30. marts. Hans Marekusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø. 

089 - Side 38b. 1700. 2. april. Hans Lassen, 27. Sg. Klemensker. 

093 – Side 39b. 1700 5. april. Hanna Jensdatter. I et udhus på 1. vg. i Poulsker 

095 - Side 41. 1700. 6. april. Gjertrud Hansdatter, Snogebæk. 

097 - Side 41b. 1700. 14. april. Karen Haagensdatter, 49. Sg. Klemensker. 

103 - Side 44. 1700. 17. april. Jens Kielsen Smed, udhus, 7. Vg.g. Åker. 

105 - 28.Side 45. 1700. 3. maj. Jens Pedersen, 63. Sg. Vestermarie. 

110 - Side 46b. 1700. 6. Maj. Morten Jensen, 34. Sg. Olsker. 

117 - Side 49b. 1700. 13. Maj. Morten Jensen, 32. Sg. Ibsker. 

121 - Side 51. 1700. 18. Maj. Else Matthiasdatter, udhus, 22. Sg.g. Klemensker. 
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125 - Side 52b. 1700. 25. Maj. Søren Hansen Myre, Gudhjem. 

130 - Side 55. 1700. 2. juni. Esper Pedersen, 8. Vg. Østermarie. 

134 - Side 56b. 1700. 3. juni. Gjertrud Michelsdatter, 34. Sg. Østermarie. 

138 - Nr. 35.Side 57b. 1700. 7. juni. Kirstene Thommesdatter, 2. Vg. Rø. 

140 - Side 58. 1700. 14. juni. Kirstine Hansdatter, 14. Sg. Vestermarie. 

141 - Side 58b. 1700. 17. juni. Hans Nielsen, 30. Sg. Østerlars. 

149 - Side 62. 1700. 18. juni. Jep Jensen, 33. Sg. Østermarie. 

152 - Side 63. 1700. 19. juni. Hans Ollufsen, enkemand, 36. Sg. Bodilsker. 

157 - Side 65. 1700. 1. juli. Anna, enke, døde hos sin søn Per Persen, Øster Gildesboe, 

159 - Side 65. 1700. 9. juli. Anna Andersdatter, 19. Sg. Vestermarie. 

165 - Side 67. 1700. 15. juli. Olluf Jensen, 12. Sg. Bodilsker. 

168 - Side 68. 1700. 16. juli. Gunder Bendtzen, Årsdale, Ibsker. 

171 - Side 69. 1700. 19. juli. Oluf Jensen, enkemand, 24. Sg. Olsker. 

173 - Side 69b. 1700. 2. Aug. Mads Ollufsen, udhus, Klemensker. 

174 - Side 69b. 1700. 12. Maj. Vedr. en dom. Henning Andersen, Poulsker 

179 - Side 71b. 1700. 9. sep. Margrethe Hansdatter, 17. Sg.g. Åker. 

180 - Side 72. 1700. 18. sep. Jep Jensen, 33. Sg. Østermarie. 

182 - Side 72b. 1700. 4. okt. Jon Bossen Schomager, 13. Vg. Nyker. 

185 - Side 73. 1700. 26. Okt. Gunnild Hansdatter, 23. Sg. Østerlars. 

189 - Side 74b. 1700. 27. Okt. Kirstine Simonsdatter, 9. Vg.g. Østerlars. 

190 - Side 74b. 1700. 3. Nov. Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker. 

204 - Side 78. 1700. 8. Nov. Dom.  Søhren Myhre, Gudhjem. 

206 - Side 79b. 1700. 15. Nov. Anne Andersdatter, Arnager, Nylars. 

208 - Side 80. 1700. 19. Nov. Inger Lassesdatter, 46. Sg. Østermarie. 

212 - Side 81b. 1700. 20. Nov. Seigne Hansdatter, barn, 70. Sg. Østermarie. 

213 - Side 82. 1700. 30. Nov. Bohl Pedersdatter, 13. Vg. Østermarie. 

216 - Side 83. 1700. 3. Dec. Laurids Ibsen, 27. Sg. Olsker. 

223 - Side 85b. 1700. 6. Dec. Ingeborrig Jensdatter, 12. Sg. Østerlars. 

225 - Side 86. 1700. 9. Dec. Jørgen Jørgensen, 7. Vg. Vestermarie. 

231 - Side 88b. 1700. 17. Dec. Gjertrud Erichsdatter, 34. Sg. Nylars. 

234 - Side 89. 1700. 23. Dec. Elisabeth Madsdatter, 33. Sg. Klemensker. 

237 - Side 90b. 1701. 12. Jan. Michel Michelsen, 19. Sg. Østermarie. 

242 - Side 92. 1700. 29. Dec. Niels Nielsen, ”den ældre”, 4. Sg. Olsker. 

255 - Side 98. 1701. 18. Jan. Bohl Lauridsdatter, udhus, 48. Sg.g. Klemensker. 

258 - Side 99. 1701. 1. Feb. Ellen Ibsdatter, 1. Sg. Knudsker. 

261 - Side 100. 1701. 5. Feb. Rasmus Jensen, 8. Vg. Knudsker. 

264 - Side 101.1701. 9. Feb. Kirstene Sigvartsdatter, 29. Sg. Vestermarie. 

272 - Nr. 69.Side 104. 1701. 14. Feb. Seigne Hansdatter, Arnager, Nylars. 

274 - Side 104b. 1701. 18. Feb. Kirstine Larsdatter, 63. Sg. Vestermarie. 

279 - Side 106b. 1701. 4. marts. Anders Gregersen, udhus, 17. Sg.g. Klemensker. 

280 - Side 107. 1701. 23. marts. Margrethe Hansdatter, 5. Sg. Pedersker. 

282 - Side 107b 1701. 7. april. Mons Andersen, 20. Sg. Vestermarie. 

287 - Side 109b. 1701. 13. april. Hans Gudbergsen, 22. Sg. Pedersker. 

293 - Side 112. 1701. 20. april. Kirstine Andersdatter, 7. Sg. Østerlars. 

297 - Side 113b. 1701. 21. april. Hans Nielsen, udb. 12. Vg.g. Klemensker. 

299 - Side 114. 1701. 25. april. Jens Pedersen, døde d. 24. April. 15. Vg. Nylars. 

305 - Side 116b. 1701. 27. april. Bohl Jensdatter, enke, sin søn, Jens Nielsen, 5. Sg. Knudsker. 

307 - Side 117. 1701. 29. april. Anders Svendsen, udhus, Wallensgård grund, Åker. 



309 - Side 117b. 1701. 7. maj. Gjertrud Bendsdatter, 10. Sg. Rutsker. 

311 - Side 118. 1701. 18. maj. Mogens Ollufsen, 71. Sg. Østermarie. 

316 - Side 120. 1701. 19. maj. Jens Pedersen, 53. Sg. Østermarie. 

320 - Side 121b. 1701. 20. maj. Karen Pedersdatter, Østermarie. 

323 - Side 122. 1701. 20. maj. Michel Michelsen, 19. Sg. Østermarie. 

325 - Side 123. 1701. 1. juni. Hans Andersen, udhus, 21. Vg.g. Klemensker. 

328 - Side 124. 1701. 27. maj. Gjertrud Clausdatter Hartvig, 25. Sg. Åker. 

334 - Side 126b. 1701. 10. juni. Peder Simonsen, ungkarl, 30. Sg. Bodilsker. 

338 - Side 128. 1701. 11. juni. Søfren Rasmusen, 33. Sg.g. Bodilsker. 

340 - Side 129. 1701. 14. juni. Hans Knudsen, forhv. Løjtnant, 11. Sg. Klemensker. 

347 - Side 132. 1701. 18. juni. Ellen Nielsdatter, udhus, vellingsgård grund, Nyker. 

348 - Side 132b. 1701. 18. juni. Morten Jensen, 32. Sg. Ibsker. 

350 - Side 133. 1701. 18. juni. Kirstine Mortensdatter, liden, 32. Sg. Ibsker. 

351 - Side 133. 1701. 21. juni. Svend Espersen, 11. Vg. Pedersker, under Wellingsgård, Nyker. 

354 - Side 134b. 1701. 22. juni. Anders Andersen, Kaasegård, Ibsker. 

359- Side 136b. 1701. 27. juni. Peder Rasmusen, udhus, 1. Vg.g. Bodilsker. 

360 - Side 137. 1701. 28. juni. Poul Hansen, udhus, Gadebygård grund, Øster Sogn. 

363 - Side 138. 1701. 29. juni. Niels Ollufsen, udhus, Hammers løkke, Østerlars. 

366 - Side 139. 1701. 30. juni. Daniel Hansen, 18. Sg. Østerlars. 

371 - Side 141. 1701. 5. juli. Kirstene Jensdatter, Præstegård, Nylars. 

373 - Side 142. 1701. 14. juli. 18. juli. Rasmus Rasmusen, ugift, 10. Vg.g. Nyker. 

376 - Side 143. 1701. 3. Aug. Sidsele Simmensdatter, udhus, 9. Sg.g. Østermarie. 

378 - Side 143b. 1701. 23. marts.  Side 144, 1701. 9. Aug. Margrethe Hansdatter, 5. Sg. Pedersker 

381 - Side 144b. 1701. 10. Aug. Jens Nielsen, 22. Sg. Poulsker. 

386 - Side 146b. 1701. 26. Aug. Jep Hansen Bødker, 26. Sg.g. Østermarie. 

388 - Side 147. 1701. 12. september. Peder Mortensen, Arnager 

390 - Side 147b. 1701. 31. Aug. Hans Ollufsen Madvig, forhv. Skovridder, 2. Vg. Østerlars 

405 - Nr. 107.Side 154b. 1701. 26. Sep. Ellen Mortensdatter, 8. Sg.g. Øster Sogn. 

407 - Side 155. 1701. 8. Okt. Niels Terchelsen, 26. Sg. Nyker. 

409 - Side 155b. 1701. 10. Okt. Kirstine Jørgensdatter, 5. Sg. Vestermarie. 

412 - Side 157. 1701. 18. Okt. Ødber Larsen, enkemand, Tejn, Olsker. 

416 - Side 158b. 1701. 25. Okt. Michel Hansen Storch, 8. Vg. Vestermarie. 

421 - Side 161. 1701. 8. Nov. Catrine Albretsdatter, Nørre Gildesboe, Ibsker. 

425 - Side 162b. 1701. 9. Nov. Henrich Henrichsen, 20. Vg. Poulsker.  

428 - Side 163b. 1701. 10. Nov. Hans Castensen, Snogebæk. 

431 - Side 164b. 1701. 12. Nov. Peder Andersen, 29. Sg. Rutsker. 

434 - Side 166. 1701. 21. Nov. Kirstine Nielsdatter, 1. Sg. Olsker. 

439 - Side 168. 1701. 26. Nov. Elisabeth , enke, døde hos sin dattermand, Jørgen Ollufsen Sonne,  

443 - Side 170. 1701. 30. Nov. Olluf Baltazarsen, døde hos sin stiftfar, Anders Poulsen, 14. Sg.  

445 - Side 170b. 1701. 6. Dec. Jens Monsen, udhus, Pedersker. 

447 - Side 171. 1701. 13. Dec. Hintze Hansen, 40. Sg. Vestermarie. 

465 - Side 181. 1702. 9. Jan. Jep Monsen, Udhus, Rø. 

467 - Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. 

472 - Side 184. 1701. 19. Dec. Anna Pedersdatter, 16. Vg. Vestermarie. 

476 - Side 185b. 1702. 19. Jan. Jens Pedersen, 8. Vg. Pedersker. 

480 - Side 187b. 1702. 20. Jan. Thommas Folkmann. 7. Sg. Poulsker. 

488 - Side 191. 1702. 3. Feb. Jørgen Pedersen, forhv. Capitain, 8. Sg. Olsker. 

495 - Side 194. 1702. 6. Feb. Jens Hansen, 39. Sg. Vestermarie. 



501 - Side 196b. 1702. 13. Feb. Kirstine Espersdatter, 40. Sg. Østerlars. 

504 - Side 197b. 1702. 15. Feb. Karen Herman Bohnisdatter, Kofodgård, Østermarie. 

520 - Side 207. 1702. 23. Feb. Sidsele Mortensdatter, ugift, 11. Sg. Bodilsker. 

522 - Side 208. 1702. 1. marts. Margrethe Laursdatter, Slottets grund, Olsker. 

523 - Side 208b. 1702. 2. marts. Hans Jørgensen, 6. Sg. Olsker. 

529 - Side 211b. 1702. 3. marts. Lars Nielsen, Tejn, Olsker. 

533 - Side 213b. 1702. 16. Jan. Jørgen Joensen Klow, forhv. Løjtnant. 62. Sg. Klemensker. 

553 - Side 227. 1702. 10. marts. Jens Svendsen, 51. Sg. Klemensker. 

556 - Side 229 1702. 13. marts. Morten Jacobsen, 29. Sg. Klemensker. 

562 - Side 232b. 1702. 15. marts. Hans Jensen Munch, udhus, Risegård grund, Nyker. 

564 - Side 233b. 1702. 16. marts. Maren Hansdatter, 6. Vg. Nylars. 

571 - Side 236b. 1702. 23. marts. Anna Mogensdatter. 8. Sg. Østerlars. 

574 - Side 239b. 1702. 24. marts. Jep Ibsen, morbror, Jacob Lauridsen, Møllegård, Østerlars. 

576 - Side 238b. 1702. 27. marts. Marta Pedersdatter, 38. Sg. Bodilsker. 

586 - Side 243b. 1702. 30. marts. Birgite Mortensdatter, barn Anders Ollufsen, 26. Sg. Bodilsker. 

589 - Side 244b. 1702. 6. april. Anders Jensen, 31. Sg. Øster Sogn. 

602 - Side 251b. 1702. 10. april. Niels Nielsen,  udhus, 8. Sg.g. Ibsker. Og Marta Hansdatter. 

604 - Side 252. 1702. 10. april. Niels Jensen, 35. Sg.g. Ibsker. 

605 - Side 252. 1702. 20. april. Jens Olufsen, 1. Sg. Vestermarie. 

610 - Side 254b. 1702. 22. april. Margrethe Espersdatter, 57. Sg. Vestermarie. 

614 - Side 256. 1702. 28. april. Hintze Hansen, 40. Sg. Vestermarie. 

618 - Side 258. 1702. 4. Maj. Elisabeth Jensdatter, udhus, 1. Sg.g. Rutsker. 

619 - Side 258b. 1702. 5. Maj. Ellene Didrichsdatter, udhus, 16. Sg.g. Rutsker.  

622 - Side 259b. 1702. 11. Maj. Hans Nielsen, udhus, 15. Sg.g. Rø. 

623 - Side 260. 1702. 13. Maj. Elsebeth Jensdatter, 6. Vg.g. Nyker. 

626 - Side 261. 1702. 15. Maj. Karen Jensdatter, Snogebæk, Poulsker. 

630 - Side 262b. 1702. 16. Maj. Gunnel Larsdatter, udhus, 23. Sg.g. Åker. 

633 - Side 263b. 1702. 3. juni. Birgite Pedersdatter, enke, 42. Sg. Klemensker. 

637 - Side 265b. 1702. 8. juni. Gjertrud Jensdatter, 46. Sg.  Klemensker. 

641 - Side 267. 1702. 12. juni. Margrethe Madsdatter, udhus, 3. Sg.g. Klemensker. 

643 - Side 268. 1702. 13. juni. Kirstine Michelsdatter, 24. Sg. Åker. 

653 - Side 273. 1702. 21. juni. Margrethe Andersdatter, 22. Sg. Nylars. 

656 - Side 274b. 1702. 27. juni. Peder Andersen, 3. Sg. Vestermarie. 

658 - Side 275b. 1702. 28. juni. Mads Ollufsen, 19. Vg. Åker. 

663 - Side 278. 1702. 11. juli. Morten Mortensen, søn, døde hos moder og Stiftfar, 32. Sg. Ibsker. 

665 - Side 279. 1702. 12. juli. Kirstene Hansdatter, barn, døde hos sin Stiftfar, Esper Hansen, 

667 - Side 279b. 1702. 23. Maj. Side 280. 1702. 17. Juli. Casper Henrich Westerwalt, major,  

673 - Side 283b. 1702. 21. juli. Sidsele Jensdatter, enke, 1. Vg. Olsker. 

680 - Side 287b. 1702. 22. juli. Margrethe Hansdatter, Tejn, Olsker. 

682 - Side 288. 1702. 22. juli. Anna Jørgensdatter, Tejn, Olsker. 

683 - Side 288 1702. 24. juli. Dom.  Olluf Jensen, Åker. 

685 - side 288b. 1702. 31. juli. Dom. Esper Madsen, Nørre herred. 

688 - Side 290. 1702. 1. Aug. Anna Svendsdatter, enke, 3. Sg. Østerlars. 

691 - Side 291b. 1702. 12. Sep. Jens Pedersen, 25. Sg. Nylars. 

696 - Side 293b. 1702. 13. Sep. Bendt Hansen, enkemand, 67. Sg. Klemensker. 

702 - Side 297. 1702. 5. Okt. Lars Monsen, udhus, 38. Sg.g. Poulsker. 

704 - Side 298. 1702. 6. Okt. Esper Jensen, 26. Sg. Poulsker. 

708 - Side 299b. 1702. 12. Okt. Boehl Jensdatter, 9. Sg. Nyker. 



712 - Side 301b. 1702. 13. Okt. Kirstene Olsdatter, 38. Sg. Vestermarie. 

714 - Side 302. 1702. 27. Okt. Kirsten Hansdatter, 6. Vg. Pedersker. 

718 - Side 304b. 1702. 14. Nov. Gisse Clausdatter, 41. Sg. Østerlars. 

723 - Side 307. 1702. 15. Nov. Olluf Ibsen, dreng, 52. Sg. Østermarie. Michel Hansen.. 

726 - Side 307b. 1702. 16. Nov. Lars Hansen, hus, Listed, Ibsker. 

729 - Side 308b. 1702. 17. Nov. Ellene Pedersdatter, udhus, 39. Sg.g. Øster Sogn. 

731 - Side 309b. 1702. 27. Nov. Olluf Hansen, udhus, 9. Sg.g. Nyker. 

733 - Side 310. 1702. 6. Dec. Anna Hansdatter, enke, 36. Sg. Poulsker. 

738 - Side 312. 1702. 19. Dec. Hans Andersen, udhus, 18. Sg.g. Vestermarie. 

740 - Side 313. 1703. 18. Jan. Jens Larsen, 8. Sg. Knudsker. 

743 - Side 314. 1703. 23. Jan. Hans Larsen Otte, ugift, 48. Sg. Østerlars. 

746 - Side 318. 1703. 31. Jan. Knud Jensen, 34. Sg. Poulsker. 

750 - Side 317b. 1703. 3. feb. J ep Ibsen, 12. Vg. Ibsker. 

754 - Side 319b. 1703. 13. feb. Laurs Hansen, enkemand, 37. Sg. Østerlars. 

758 - Side 321b. 1703. 23. feb. Christian Jacobsen, enkemand, 18. Sg. Bodilsker. 

770 - Side 328. 1703. 24. marts. Jørgen Hansen Ridder, enkemand, 10. Vg. Østerlars. 

773 - Side 330. 1703. 27. Feb. Jens Nielsen, 3. Sg. Ibsker. 

782 - Side 335. 1703. 7. marts. Mons Pedersen, 7. Sg. Åker. 

789 - Side 339. 1703. 13. marts. Boels Hansdatter, Hans Jensen, 33. Sg. Nylars. 

792 - Side 340. 1703. 21. marts. Kirstine Pedersdatter, udhus, Gadebygård grund, Østermarie. 

794 - Side 341. 1703. 2. april. Marica Henrichsdatter, 35. Sg. Rutsker. 

798 - Side 343. 1703. 4. april. Anna Hansdatter, 29. Sg. Østerlars. 

802 - Side 344b. 1703. 19. april. Karen Ollufsdatter, udhus, 3. Sg.g. Nyker. 

803 - Side 345. 1703. 25. april. Inger Ibsdatter, pige, tjente, Blykobbegård, Nyker. 

805 - Side 345b. 1703. 1. maj. Elsebeth Pedersdatter, 11. Sg. Klemensker. 

813 - Side 349. 1703. 25. Maj. Judit Mogensdatter, 1. Sg. Åker. 

818 - Side 351. 1703. 19.  juni. Kirstine Michel Hopsdatter, 1. Sg. Ibsker. 

823 - Side 353b. 1703. 21. juni .Olluf Andersen, 10. Vg. Pedersker. 

827 - Side 355. 1703. 22. marts. Jens Olsen, 13. Sg. Ibsker. 

839 - Side 360. 1703. 24. juli. Hanna Espersdatter, udhus, Wallegård grund, Åker. 

842 - Side 361. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. 

844 - Side 361b. 1703. 8. Okt. Elisabeth Ibsdatter, 9. Sg. Østerlars. 

847 - Side 362b. 1703. 6. Aug. Vedr. dom efter tyveri. Kirstene Larsdatter Plomme, udhus, 56.  

852 - Side 365b. 1703. 12. Okt. Joen Andersen, udhus, 2. Vg.g. Nyker. Født i Halland. 

854 - Side 366b. 1703. 17. Okt. Hans Jacobsen, enkemand, 2. Vg. Rutsker. 

857 - Side 367b. 1703. 29. Okt. Kønnicke Hansdatter, 43. ”Kong. Vorned” (Sg.) Rutsker. 

861 - Side 369. 1703. 14. Nov. Boell Mogensdatter, 60. Sg. Vestermarie. 

866 - Side 371b. 1703. 16. Nov. Sophia Nielsdatter, 47. Sg. Østerlars 

868 - Side 372b. 1703. 19. Nov. Vedr. dom. Thomas Hansen, 12. Sg. Ibsker. 

873 - Side 375b. 1703. 21. Nov. Sidsele Jacobsdatter, udhus, 13. Sg.g. Åker. 

875 - Side 376. 1703. 28. Nov. Anna Pedersdatter, 15. Sg. Klemensker. 

886 - Side 382. 1703. 4. Dec. Erich Andersen Skomager. 54. Sg. Klemensker. 

890 - Side 384. 1703. 14. Dec. Kirstene Hansdatter Kofoed, 22. Sg. Østermarie. 

892 - Side 384b 1703. 18. Dec. Anders Sivertsen, 31. Fæste Boe, Klemensker. 

895 - Side 385b. 1703. 20. Dec. Karen Hansdatter, 49. Sg. Østermarie. 

898 - Side 387. 1703. 7. Maj. Albret Hartvig, sandemand, Wellingsgård, Nyker. 

958 - Side 414b. 1704. 14. Jan. Sidsele Espersdatter, 9. Vg. Klemensker. 

962 - Side 416. 1704. 15. Jan. Peder Mogensen, 9. Sg. Klemensker. 



973 - Side 420b. 1704. 23. Jan. Hans Kofoed Madsen, enkemand, capitain, Kofodgård,  

978 - Side 422b. 1704. 30. Jan. Niels Jørgensen, enkemand, 5. Sg. Østerlars. 

982 - Side 224. 1704. 6. Feb. Hans Jensen, 33. Sg. Nylars. 

990 - Side 427. 1704. 12. Feb. Simon Hansen, 19. Fæste bo, Klemensker. 

993 - Side 428. 1704. 6. Marts. Dorethea Nielsdatter, døde hos sin værge, søstermand, Jørgen  

997 - Side 429. 1704. 7. Marts. Elisabeth Nielsdatter, 27. Sg. Nylars. 

1001 - Side 430. 1704. 11. Marts. Hans Larsen Kjøller, 34. Sg. Klemensker. 

1020 - Side 436b. 1704. 26. Marts. Thoer Hansen, 23. Sg. Vestermarie. 

1026 - Side 438b. 1704. 31. Marts. Anders Ibsen, 10. Sg. Øster Sogn. 

1031 - Side 440. 1704. 2. April. Søfren Hansen, ugift, 4. Vg. Ibsker. 

1033 - Side 440. 1704. 3. April. Jens Andersen, 8. Vg.g. Øster Sogn. 

1035 - Side 440b. 1704. 3. April. Kirstene Jensdatter, 10. Vg. Øster Sogn. 

1037 - Side 441.1704. 4. April. Kirstene Hansdatter, 64. Sg. Øster Sogn. 

1040 - Side 441b. 1704. 11. April. Hans Abrahamsen, Snogebæk, Poulsker, druknet. 

1042 - Side 442. 1704. 11. April. Petter Andersen, Snogebæk, Poulsker. 

1044 - Side 442. 1704. 12. April. Kirstene Hansdatter, 38. Sg.g. Poulsker. 

1046 - Side 442b. 1704. 14. April. Kirstene Jonsdatter, udhus, 56. Sg.g. Klemensker. 

1048 - Side 443. 1704. 15. April. Bendte Madsdatter, 30. Sg. Klemensker. 

1052 - Side 444. 1704. 22. April. Jens Hansen, 47. Sg. Vestermarie. 

1056 - Side 445. 1703.  4. Juni. Hans Ollufsen Skou, enkemand, 18. Sg. Rø. 

1109 - Side 469. 1704. 23. April. Maria Augustinusdatter, udhus, Lensgård grund, Østerlars. 

1112 - Side 470. 1704. 24. April. Inger Aagesdatter, 6. Vg. Østerlars. 

1114 - Side 470b. 1704. 29. April. Kirsten Hansdatter, enke, 31. Fæsteboe, Klemensker. 

1117 - Side 472b. 1704. 2. Maj. Kirstene Pedersdatter, 2. Vg. Knudsker. Mangler var der ikke. 

Nr. 245, Side 472b. 1704 30 April. Kirstine Clausdatter 18 Vg. Vestermarie sogn (mangler) 

1120 - Side 473b. 1704. 6. Maj. Karen Hansdatter, 7. Vg. Bodilsker. 

1124 - Side 475b. 1704. 7. Maj. Margrethe Jensdatter, 12. Sg. Bodilsker. 

Side 476b. 1704. 8. Maj. Ellene Hansdatter, enke, 35. Sg. Øster Sogn. (mangler) 

1128 - Side 477b. 1704. 8. Maj. Lars Jørgensen, 35. Sg. Øster Sogn. 

1131 - Side 479b. 1704. 21. Maj. Margrethe Larsdatter, 8. Vg. Rø. 

1138 - Side 480b. 1704. 22. Maj. Mons Nielsen, 3. Sg. Rutsker. 

1142 - Side 482. 1704. 26. Maj. Bendte Nielsdatter, udhus, 7. Sg.g. Østerlars. 

1144 - Side 482b. 1704. 27. Maj. Lars Jensen, udhus, 12. Sg.g. Østerlars. 

1146 - Side 483. 1704. 28. Maj. Sidsle Hansdatter, udhus, 22. Sg.g. Øster Sogn. 

1148 - Side 483. 1704. 2. Maj. Erich Laursen, udhus, Ibsker. 

1152 - Side 484b. 1704. 3. Juni. Anna Larsdatter, udhus, 8. Vg.g. Vestermarie. 

1156 - Side 486. 1704. 11. Juni. Bohl Nielsdatter, 14. Vg. Ibsker. 

1161 - Side 487b. 1704. 12. Juni. Arine Hansdatter, Listed, Ibsker. 

1163 - Side 488. 1704. 16. Juni. Hans Simmensen, 53. Sg. Åker. 

1168 - Side 489b. 1704. 17. Juni. Kirstene Ibsdatter, barn, døde hos sin værge: 56. Sg. Klemensker. 

1171 - Side 490b. 1704. 25. Juni. Pernela Lauridsdatter, 10. Sg. Vestermarie. 

1178 - Side 493. 1704. 26. Juni. Hans Hansen Sode, døde udenlands. Vellingsgård, Nyker. 

1186 - Side 496. 1704. 3. Juli. Jens Pedersen, 15. Sg. Nylars. og Kirstene Nielsdatter. 

1188 - Side 497.1704. 1. Juli. Joen Monsen Knecht, 3. Vg. Rø. 

1191 - Side 498. 1704. 5. Juli. Mads Ollufsen, 19.Vg. Åker. Marie Terkelsdatter. 

1193 - Side 498b. 1704. 7. Juli. Jens Thoersen, 59. Sg. Klemensker. 

1196 - Side 499b. 1704. 8. Juli. Peder Christensen. Vedr. dom Nørre herreds ting. 

1198 - Side 500. 1704. 8. Juli. Laurits Gartner, Rutsker. Vedr. dom Nørre herreds ting. 



1200 - Side 500b. 1704. 14. Juli. Hans Larsen, ugift. 12. Sg. Knudsker. 

1202 - Side 501b. 1704. 15. Juli. Michel Hansen Stock. 8. Vg. Vestermarie. 

1207 - Side 502b. 1704. 17. Juli. Olluf Andersen, Vandmølle, 10. Vg. Østerlars. 

1210 - Side 503b. 1704. 17. Juli. Jens Pedersen, 8. Vg. Pedersker. 

1213 - Side 504b. 1704. 18. Juli. Gunnel , enke, Snogebæk, Poulsker. 

1216 - Side 505b. 1704. 28. Juli. Evt. en dom. Olluf Andersen vandmølle, Østerlars. 

1219 - Side 506b. 1704. 28. Juli. Hans Ollufsen Skov, 18. Sg. Rø. 

1226 - Side 508b. 1704. 31. Juli. Jens Mickelsen, udhus, degnes grund, Poulsker. 

1228 - Side 509. 1704. 12. Aug. Hans Ibsen, 4. Sg. Rø. 

1240 - Side 513. 1704. 28. Aug. Jacob Fabian Rotterstene, 23. Sg. Østerlars. 

1244 - Side 514. 1704. 29. Aug. Jens Rasmusen, f. 1692, 17. Sg. Østerlars. 

1247 - Side 515. 1704. 30. Aug. Seigne Hansdatter, 9. Sg. Østerlars. 

1250 - Side 516. 1704. 10. Sep. Jep Ibsen, 12. Vg. Ibsker. 

1253 - Side 516b. 1704. 24. Sep. Jens Andersen Væboe, ugift, 45. Sg. Rutsker. 

1260 - Side 518b. 1704. 30. Sep. Peder Jensen, udhus. Klemensker. 

1264 - Side 519b. 1704. 2. Okt. Mons Pedersen, 21. Sg.g. Åker. 

1269 - Side 521. 1704. 3. Okt. Vedr. lejemål. Anders Madsen, udhus, Myregård grund, Åker. 

1272 - Side 522. 1704. 4. Okt. Casper Henrich Westerwalt, Simblegård, Klemensker. 

1276 - Side 523. 1704. 17. Nov. Laurids Jensen, 12. Sg. Vestermarie. 

1284 - Side 526. 1704. 27. Nov. Sidsele Rasmusdatter, udhus, Gadebygård grund, Østermarie. 

1290 - Side 527b. 1704. 29. Nov. Morten Jensen, udhus, gadebygård grund, Øster Sogn. 

1291 - Side 528. 1704. 8. Dec. Margrethe Jensdatter, 21. Sg. Nylars. 

1295 - Side 529. 1704. 12. Dec. Casper Henrich Westervalt, major, Simblegård, Klemensker. 

1297 - Side 529b. 1704. 22. Dec. Gjertrud Adsersdatter, udhus, 11. Sg.g. Nylars. 

1299 - Side 530. 1705. 8. Jan. Marita Espersdatter, 66. Sg. Klemensker. 

1306 - Side 532. 1705. 22. Jan. Bertel Hansen, 19. Vg. Østermarie. 

1312 - Side 534. 1705. 23. Jan. Ellene Aristsdatter, 60. Sg. Klemensker. 

1314 - Side 535. 1705. 4. Feb. Dorethea Nielsdatter, enke, 49. Sg. Åker. 

1328 - Side 540. 1705. 9. Feb. Anders Pedersen, 58. Sg. Vestermarie. 

1332 - Side 541. 1705. 12. Feb. Karne Ollufsdatter, 4. Vg. Østermarie. 

1336 - Side 542. 1705. 18. Feb. Margrethe Adsersdatter, 20. Sg. Åker. 

1341 - Side 543. 1705. 10. Feb. Bohl Larsdatter, udhus, 5. Vg.g. Pedersker. 

1343 - Side 543b. 1705. 20. Feb. Hanna Madsdatter, enke, udhus, 3. Sg.g. Bodilsker. 

1345 - Side 544. 1705. 2. Feb. Jep Pedersen, 23. Sg. Ibsker. Og Karen Espersdatter. 

1356 - Side 548. 1705. 21. Feb. Peder Ipsen Braen, udmarksjord, Ibsker. 

1361 - Side 549b. 1705. 27. Feb. Niels Ibsen, 18. Sg., Nyker. 

1366 - Side 552. 1705. 26. Feb. Mads Nielsen, trommer, 47. Sg. Klemensker. 

1370 - Side 553b. 1705. 18. marts. Hans Jensen, enkemand, 1. Sg. Knudsker. 

1380 - Side 558. 1705. 7. marts. Anna Rasmusdatter, 39. Sg. Østerlars. 

1388 - Side 562. 1705. 23. marts. Margrethe Olsdatter, enke, 18. Sg. Nyker. 

1390 - Side 562b. 1705. 1. april. Jep Jensen, kirkeværge, 80. Sg. Østermarie. 

1404 - Side 569. 1705. 16. april. Svend Haagensen, udhus, 4. Sg.g. Vestermarie. 

1407 - Side 569b. 1705. 25. februar. Mads Ibsen, enkemand, 7. Sg. Rutsker. 

1412 - Side 572. 1705. 18. april. Peder Monsen, Vang, druknet. Og sønnen 

1414 - Side 572b. 1705. 28. april. Karen Hansdatter, 26. Sg. Pedersker. 

 

 

 



Anno 1699 Den 11 november, Ved Advarsel  og Tillysning efter foregaaende  Registering og 

Wurdering, Til it lovlig Schifte at holde, efter Hellis Mefuesen Salig hustru Karne  

Pedersdaatter  som med bemelte sin mand boede og døde paa det 19de Wornede, beliggende udi 

Østerlaursker sogn. Imellem berørte Sahl: Qvindis  Mand  Hellis Mefuesen, paa eene og deris 

sammen auflede børn som  er 3 sønner og 3 døttre  hvor af. 

 

Dend eldste Søn er Peder Hellisen boende i Westermarie sogn.  

Dend anden søn er  Bertel Hellisen  

Dend 3 søn er Niels Hellisen alle sine egne wærger. 

Dend eldste daatter Marne Hellisdaatter i ekteskab med Jacob Jørgensen i bemelte 

Østerlaursker  

Dend anden daatter er Ellene Hellisdaatter 26 ar gl. 

Dend yngste daatter Kirstine Hellisdaatter 24 aar gl. 

For dem er faderen Hellis Mefuesen self werge og forrelagt  broderen at være tilsiuns wærge. 

 

Møtte paa Rettens weigne  og paa By Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand 

Waldemar Reets, wegne, efter ordre Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 

Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet som Sterboets middel haver Registered 

og Wurderet, Niels Jørgensen og Jens Mogensen i bemelte Østerlaursker sogn. 

  

Hvor da  Faderen med sine bemelte børn indgik, en venlig foreening, Saaledes at faderen skulle 

beholde, saa lenge hand levede, boets registrere Goeds hos sig, efter som ingen Gield, eller 

besværlighed, her ved sterfboet nu findis, og de 2 sønner, og de 2 yngste døttre, som nu er i boet, og 

i fællig med faderen, efter som den eldste søn Peder Hellisen, og den gifte daatter, en deel boehave 

her af filleds boe, forhen haver bekommed, saa haver de hiemme værende sønner, og døttre en deel 

til goede lagt, saa at de kand bekomme lige saa megen wederlaug, naar de vorder udgifte eller 

forsiufned, som formelte deris 2de sødskende forhen bekommet haver, men som døttrene ike nu 

eigentilg haver sig saa meged tilgoedelagt, som de andre børn. Saa bevilgede brøderne at de 2 

hiemme værende døttre, saa vel som den udgifte daatter, i henseende til brødernis goede villie, 

bevilgede, at de af den efter samptlig børnenis moder nu falden arf, til arfvepart maa nyde, lige laad 

af alt det, til dem alle faldene arfvelaad, som er i alt fyrigetyve, og fem Sld., (45 ) som deelis efter 

forskrefne maade udi 6 lige laadder, er paa en hver søn og daatters andeel penge 7 Sld. 2 mrk., i det 

øfrige lofved faderen, at de nu hos ham i boet værende børn skal bekomme af boet, naar de vorder 

forsiufned og skal udryeke af boet, hvis vegsig haver tilgoedelagt, saa meged at de kand nyde  lige 

vederlaug imod det som de udgifte børn, den eldste søn og eldste daatter forhen bekommed haver, 

imidlertid bliver alt hvis nu entten Sterfboet særdeelis tilhør, eller og det 4 yngste børn sig tillagt 

haver, samled i Sterfboet, og er faderen, og--- 4 børn som – lige goede af gaardens afgift at betale  

Saa indted paa entten siderne, som parterne nu lovede skal være at anke eller Kiære i nogen maade, 

og hvad sig belanger, denne opmelte S: Qvindis Ifareklæder, saa vedstoed samptlig børnene, deraf 

hver sin andeel at have bekommed, angaaende den 30 gaard i Westermarie sogn, da tilhør den 

nuQvit og Fri, dette Sterfboe, som arfvingerne angaf, og forblifver saaleedis, efter samptlig 

arfvingernis samtøke udeelt, saalenge faderen Hellis Mefuesen lefver, og hand leien deraf at 

oppebærge, og vedstoed Hellis Mefuesen at leien deraf er betalt til 1. may. 1700. Saa at sønnen 

Peder Hellisen som der paa nu boer, indted til leje deraf til bemelte tiid, staar med til rest, 

forskrefne skal ubrødelig holdis, og af arfvinger efter kommis, hvilked til bekræftelse under 
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samptlige voris hender, Aasteden Ut Supra. Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik 

Brugman. 

Hellis  H:M: Mefuesen. Peder P:H:S: Hellisen. Bertel B:H:S: Hellisen  

Niels N:H:S: Hellisen. Jacob Jørgensen. Niels Jørgensen. Jens Monsen. 
Og lyder den forfattede registering saaleedis  

 

Qveget. 

En gl. bleged Koe, og en røe stierned Koe for 9 Sld., it røe braaged Tyrnød, og en blak stierned 

Qvige 4 Sld., 2 aar kalfve røe hielmed tilsammen for 1 Sld. 3 mrk., 4 gl. Faar og 2 Lam for 4 Sld., 

svin 3 unge svin og 2 aars grise for 2 Sld. 3 mrk., 2 gl. Gies for 2 mrk.,  

Heste. Og Hopper. 

En sort hest, og en sort blised Hoppe saa og en røe blised hoppe, og en gl. brun blised Hoppe 

tilsammen for 18 Sld.,  

Kaabber 

En brøgger kedel i muuer for 8 Sld., en gl. fierings kedel for 3 skl., en gl. kitte gryde for 1 Sld.,  

Træ Ware. 

En gl. ploug med ald sin behørige jern og juhl for 1 Sld., 2 gl. wogn med ald sin behør for 3 Sld., en 

gl. hand qvern med sti huus for 2 mrk., 2 gl. ølkar 2 mrk., 3 gl. tønder 12 skl., 10 gl. tomme tønder 

for 3 mrk., udi krobhused, it madskab for 1 mrk. 8 skl., it sengested 2 mrk., en gl. kiste uden laas, 

og hengsler 2 mrk.,  

I Herberghused. 

It nyt bord med foed 6 mrk.,  

I Stuen. It wraaskab og it bor med foed under for 6 mrk., en gl. agedynne for bordet for 1 mrk., en 

benkedynne 5 alen lang for 1 Sld., i bemelte herberg huused, en overdynne af olmerdug for 1 Sld., 

en linnen underdynne 1 Sld., it brue garns lagen 2 mrk. 8 skl., en hofved dynne og 2 puder uden lin 

vor 2 mrk. 8 skl., Den Øster seng. En olmerdugs dynne 2 Sld., en gl. linnen sengedynne 2 mrk., en 

gl hofved dynne og 2 puder uden lin vor 2 mrk., it gl. wefved sengklæde 1 mrk., forskrefne er det 

goeds Sterfboet efter Hellis Mefuesens S: Hustru Karne Pedersdaatter særdelis er 

tilhørende, og derforuden haver de 2 sønner og de 2 yngste døttre som er hiemme hos faderen 

beholden, hvis de sig kand tilgoedelagt, hvilked vi underskrefne med vore hender, her paa teigned. 

Attestere, at saa i sandhed befindis Hellis H:M: Mefuesen.       Per P:H:S: Hellisen. 

Bertel B:H:S: Hellisen.        Niels N:H:S: Hellisen.       Jacob J:J:S: Jørgensen. 

Niels Jørgensen.       Jens Monsen. 
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Anno 1699 Den 13 November, Er efter forregaaende lovlig Giorde Tillysning holden  Registering 

og Wurdering, Sambt Schifte og Liqvidation efter afgangne  Jørgen  Mortensen som boede og 

døde paa det 6te Wornede, beliggende udi Nyelaursker sogn. Imellem denne S: Mands efterladte 

Hustru Maren Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet, hendis 

broder Mads Hansen boende paa 7de gaard i Westermarie sogn, Paa eene og paa anden side denne S: 

Mands med bemelte sin hustru auflede, og igien lefvende børn som  er 6 døttre  hvor af. 

 

Dend eldste daatter Karne Jørgensdaatter  20 aar gl. for hende blef til wærge anordned Esper 

Mortensen i Nyelaursker sogn. 

Dend anden daatter er Boehl Jørgensdaatter 17 ar gl. for hende blef til wærge anordnet Peder 

Sørensen i Persker sogn. 

Dend 3 daatter Elisabeth Jørgensdaatter 15 aar gl. for hende er til wærge anordnet Peder Andersen i 

bemelte Nyelaursker sogn. 

Dend 4 daatter Geirtrud Jørgensdaatter 13  aar gl. for hende er til wærge anordnet Peder 

Espersen i Nyelaursker sogn. 

Dend 5 daatter Kirstine Jørgensdaatter 9 aar gl. for hende er til wærge anordnet Terkel Jensen 

boende i Østermarie sogn i Aarløsse. 

Dend yngste daatter Seigne Jørgensdaatter paa7de aar gl. for hende er til wærge anordnet Claus 

Jørgensen i Myrebye i Westermarie sogn. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 

og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifte 

skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Morten Ollufsen, 

og Peder Andersen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 

 

Heste og Hopper. 

En brun blised Hest gilling for 10 Sld., en røe blised Hoppe for 7 Sld., en blak stierned og snopped 

Hoppe for 6 Sld., it ungt brunt snopped, og stierned Hors Øeg for 3 Sld.,  

Qveg. 

En ung røe hielmed Koe for 5 Sld., en brun Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 

en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., it ungt sort hielmed Qvigenød 2 Sld. 2 mrk., en sort Tyrkalf for 6 

mrk., en graae herred Qvigekalf 5 mrk., 7 gl. Faar á 3 mrk. er 5 Sld. 1 mrk., 2 lam á 2 mrk er 1 Sld., 

en sanded røe galt 2 mrk. 8 skl., en galt gris 1 mrk. 4 skl., en røe sanded Soegris 12 skl.,  

2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  

 

En  gl span stoer kaabber kedel er vegtig til penge 6 mrk., I Sterhused 2 straabonds tønder 1 mrk., it 

ølkar paa 1½ tønde for 1 Sld., it deigne trug for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 8 skl.,  

I Krobhused.  

En straabonds tønde 8 skl., en half tønde 6 skl., en gl. fyrekiste med laas og hengsler 3 mrk., I 

Gaarden. En wogn med 2 gl. stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., it aar med bihl 8 skl., 

en forslit ploug knif 1 mrk., it gl. ploug skier  for 8 skl., en ploug løbere lenke bøsse juhl og ringe 1 

mrk. 8 skl., en liden krak øpse 8 skl., it gl. bue sauf for 12 skl., en liden jern tyfve 6 skl., en jern 

gryde kraag, med en ring udi for 1 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk., en hakelse med knif og 

staal 3 mrk.,  I Krobhused. En ullen hvid underdynne for 6 mrk., en linnen hofved dynne 2 mrk., en 

linnen underdynne til it menneske for 3 mrk., en hvid ullen hofveddynne 1 mrk.,  

I Stuen. It gl. wraaeskab med 2 laasse føre for 6 mrk., it gl. fyre bord med oben foed 2 mrk., en 

gl.spoelskaded benkedynne 6 alen lang for 3 mrk.,  

bornholmerting.dk 10



Denne Sahl: Mands klæder, er, n graae wadmels kiol for 6 mrk., it par Allumet skin bopser for 3 

mrk., en gl. sort Hat for 1 mrk.,  

Summa andrager forskrefne Sterfboets middet til penge 78 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Belangende hvis sæd som i dette aar A: 1699. til dette 6te Wornede er indauflede, da er den nu 

efterseet, og befindis deraf ej meere at udkomme, med hvis Landgielde Korn, tiende og 2 tønder 

laane Biug med sin leie som rester betalis med, efter som rugen er aftersked, og fortæred, undtagen 

hvis rug som er saaed, som er ½ tønde, ansat for 10 mrk., som korttes udi bog clarings pengene og 

paa det af berørte Wornede skyldende smør naar en fiering og 2 skaalpund smør, som er ytt dend 14 

Oktober A:1699. Aftages resten 1 ¼ skaalpund smør for samme aar, det og formelte resterende korn 

skyld lofved Enken af sæden som melt at afclarere, hvor for hendis nu tilordnede laugwerge Mads 

Hansen goed sagde, at vedkommende skal blifve holden skadesløs i alle maader, og som bog 

clarings pengene for A: 1699 opdrager til 6 Sld. 4 mrk. 10 ½ skl., saa korttis der paa for den Rug 

som er saaed, som melt er 10 mrk., rester saa igien 5 Rd. 10 ½ skl., hvor for af boets middel skal 

giøres udlæg efter som den indauflede sæd ej længere kand udstrekke sig, end forskrefved staar, 

Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield , hvor til der giort udlæg som 

følger 
Foruden bemelte aar 1699. Resterende, rester som Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Hans 

Henrik Skor nu ved sin skrivelse fordrede som melder saaleedis, den 6te Wornede i Nyelaursker 

sogn Jørgen Mortensen rester for A: 1697.naar tings vidne maa gotgiøres 3 Rd. 2 mrk. 4 skl.,  for 

A: 1698. 6 Rd. 3 mrk. 15 skl., omkostning 1 mrk., er 10 Rd. 1 mrk. 3 skl., giør 15 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  

Nok anføris foe A: 1699. For anførte restands 5 Rd. 11 skl., giør 7 Sld. 2 mrk. 11 skl., for de 15 Sld. 

1 mrk. 3 skl., er udlagt en blak hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., I 

Krobhused en hvid ullen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofveddynne 2 mrk., en linnen 

under dynne til it menneske for 3 mrk., en hvid ullen hoveddynne 1 mrk., 2 Lam 4 mrk., en gl. Gaas 

for 1 mrk. 4 skl., :/: til ofvers 1 skl.,  

for de 7 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en blak stierned og snopped Hoppe for 6 Sld., it ungt brunt 

snopped og stierned Hors Øeg for 3 Sld., til overs 5 mrk. 5 skl., :/: 

efter det skiftebref ganged efter S: Hans Christophersen som døde paa 63 gaard i Clemmedsker 

sogn. Datered dend 23 November aar 1682. Befindis denne S: Mand Jørgen Mortensen at være 

tilordned at værge for berørte S: Mands daatter Giertrud Hansdaatter som der efter tilkommer, 

først efter sin moder, som wærgen Jørgen Mortensen self haver fordred, og derfor udlæg 

bekommed 4 Sld. 2 mrk. 5 skl., Nok bekom anrørte mynling efter forde sin fader, hvor for wærgen 

har bekommed udlæg 2 Sld. 4 skl., giør 6 Sld. 2 mrk. 9 skl., deraf regnis rente til dato nu skifte 

holdis, er naar wærgepenge afdragis 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er saa Capital og rente 10 Sld. 1 mrk. 5 

skl., nok tilkommer denne mynling efter en Samfrender forretning, foran datered den 2 april A: 

1691 af sin fæderne gaard, som er den 49 i Westermarie sogn, kalded Nørregaard, og ved slutningen 

datered dend 8 juny, berørte aar 1691først efter berørte mynlings moder 5 Sld. 2 mrk. 13 skl. 2 d., 

Nok efter sin bemelte S: Fader 3 Sld. 5 skl 2 1/5 d., er tilsammen 8 Sld. 3 mrk. 2 skl 4 1/5 d., deraf 

regnis rente til nu skifte holdis er naar wærgepenge afdragis penge 8 mrk. 12 skl., er saa det 

tilsammen som denne mynling af løsøre, og jordegoeds efter som forskrefved staar tilkommer af 

Capital og rente, i alt penge 21 Sld. 1 mrk. 5 skl., og som denne mynling ike er ved sin fulde 

forstand, at hun sin føde self har kunded fortiene, ej heller noged til at paaklæde sig, saa har wærgen 

om hendis nødsed hest for 10 Sld., en sort Tyrkalf for 10 mrk., en graae herret Qvige kalf for 5 

mrk., it faar 3 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder 1 mrk., en half tønde 6 skl., it bue 

sauf 12 skl., en liden jern tyve 6 skl., it wraaeskab 2 laase 6 mrk., en spoelskaded benkedynne 6 

allen lang 3 mrk., en sort hat for 1 mrk., ved A: 1699. Aars bog clarrings penge 5 mrk., :/: 

for skifted at forvalte, blef af Enken betalt 14 mrk., og er der for giort indførsel i en ung røe hielmed 

Koe taxered for 5 Sld., :/: 
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skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefved paa 

Stempled papir at skrive, herudi at indføre, de vedkommende efterretning sedeler at neddeele, 

slet papir til skifted fornødenhed self at købe, derfor med reisen bevilged 4 Sld., udlagt, it ungt sort 

hielmed Qvigenød for 10 mrk., en graae wadmels kioel for 6 mrk., :/: 

Stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt it par skin bopser for 3 mrk., en galt gris 1 

mrk. 4 skl., hos Enken 4 skl., :/: 

Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt af en ung røe hielmed 

Koe 4 mrk., :/: 

Nok angaf Mons Hansen i Nyekier sogn at Sterfboet er til ham skyldig, som Enken vedgik 1 mrk. 8 

skl., Udlagt it aar med bihl for 1 mrk., en forslit ploug knif for 1 mrk., :/: 

Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 78 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  

Saa at indted er overblefven arfvingerne imellem at deele, Til slutning blef Enken af 

skifteforwalteren tilspurdt, om hun fremdeelis vilde blifve ved dette 6 Wornede, hvor til hun 

svarede ja, at hun vilde fremdeelis blifve ved berørte wornede, og der afreede hvis tilbørligt, og ret 

hende paa biudes at nyde, og lofved deroruden at holde gaarden ved hefd, og magt, saa ingen 

ankrver hende derved skulle foraarsagis, derfor Enkens laugværge Mads Hansen loved og goed 

sagde, at ingen af dem som nogen rettighed af gaarden bør nyde, derpaa skade i ringeste maader 

skal lide, derved saa dette skifte sluttis. Iligemaade blef Enkens laugwærge, saa vel som de tilstæde 

værende børnens formyndere, af skifteforwalteren tilspurt, om de hafde meere at angifve, som dette 

Sterfboe kunde til beste anføris, hvor til de svarede at de ike viste meere at angifve til boets bæste, 

end her nu er angifved, og forskrefved staar, ej heller angaf sig flere med videre Gield, eller 

Prætensioner, end foran findis indført, dette saa at være tilganged, og Passeret, des til vidnisbiurd 

under vore hender, og Signeter, Skiftesteden Ut Supra.  

Jens Pedersen Meklenbourgh.   Henrik Brugman. Mads M:H:S: Hansen 

 Esper E:M:S: Mortensen. 

Peder Andersen  Peder P:A:S: Andersen. 
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Anno 1699 Den 27 November, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Deeling efter S:  Jens Ambrusen som Druknede ved it skib Wrag, under 

Haslefbyes Frihed stranded, og boede i it Udhus beliggende paa den 32 gaards grund i Rydsker 

sogn. Imellem denne S: Mands efterlefvende  Hustru Birgite Oredsdaatter, for hende blef efter 

hendis begiering til laugwerge anordnet, hendis Fader Oret Monsen boende i Clemmedsker, Paa 

eene og paa anden side denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn som er en søn og en 

daatter Hvor af  

 

Sønnen er Mons Jensen 5 aar gl. for ham er til wærge  anordnet fader broderen Boe Ambrusen, 
boende i Clemmedsker sogn. 

Daatteren Birgite Jensdaatter 7 ugger gl. for hende er til wærge anordnet Moder broderen 

Henrik Oretsen i Clemmedsker sogn. og Fader broderen forde Boe Ambrusen at være tilsiuns 

wærge. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 

og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifte 

skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jørgen Hansen, 

og Peder Hansen i bemelte Rydsker sogn.  Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  

 

Øeg og Qveg. 

En guhl Hoppe for 6 Sld., en guhl brun Hoppe med sort maen og rumpe 6 Sld. 2 mrk., it sort 

Hestføll føed i indeværende aar for 2 Sld., it gult Hors føll af lige alder 2 Sld., en brun hielmed Koe 

for 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., endnu en sort hielmed Koe for 3 Sld. 2 mrk.,  

Faar og Lam. 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk.,  

2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk.,  

En wogn med 2 par stier, med en træ brake hammel baste seeler, og halseeler, og haar tøm for 2 Sld. 

3 mrk., en træ tinned harre 8 skl., Paa Lofted. En half tønde at salte udi for 12 skl., en kalke tønde 

for 12 skl.,  en gl. straabonds tønde 4 skl.,  den Sæd som er indaufled, er efter seeit og befindes 

deraf til boets beste, at anføre, en tønde Biug, er sat for 9 mrk., og en tønde Haure for 1 Sld., 2 skep: 

Rug som er saaed, er sat for 3 mrk.,  

Enken blef af wærgerne bevilged sin sengs klæder foruden skifte  

Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 44 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvis Ifareklæder denne S: Mand har haft haver hand haft paa sig da hand blef drukned, og som de 

vare istyker slagen, da hand bergidis, kunde de nu ike wurderis, alleniste fanttis en sort hat som er 

taxered for 4 mrk., Som sønnen nu blef af wærgerne bevilged. Hvilken skal sønnen i fremtiden 

tilgoede holdis at nyde, og der imod skal daatteren nyde udlæg af boedets middel for 2 mrk.,  

Blef saa angived efterskrefne Gield, og er der til giort udlæg som følger. 
Niels Hansen i Rydsker sogn fordred for rettighed af hused, og forstrekning til denne S: Mands 

begravelse, efter regenskab som Enken vedgik 8 Sld. 2 mrk. 4 skl., Udlagt en guhl brun Hoppe med 

sort maen og rumpe for 6 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Gl Koe for 3 Sld. 2 mrk., til overs 5 mrk. 12 

skl., :/: 

Hans Svendsen Wester i Rydsker sogn fordred og efter regenskab som Enken vedgik penge 3 Sld. 3 

mrk. 5 skl., en brun hielmed Koe for 5 Sld.,  til overs 4 mrk. 11 skl., :/: 

Kirke wærgen Hans Svendsen i Rydsker sogn fordred Kirke Gield for 1688 og 1699. á 8 skl er 1 

mrk., uslagt hos forde Hans Svendsens udleg 1 mrk.,:/: 

Sogne Præsten Hr: Hans Poulsen Ancher tilkommer forlig tienesten efter foreening 6 mrk., udlagt 2 

Faar á 3 mrk er 6 mrk., :/: 
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Sogne Deignen Hans Jensen fordred forlig tienesten efter foreening 3 mrk., udlagt hos Hans 

Svendsens udleg disse 3 mrk., :/:  

Hans Bendtsen i Clemmedsker sogn fordred som Enken vedgik 4 mrk. udlagt hos Niels Hansens 

udleg af en Koe 4 mrk., :/: 

Peder Hansen i Rydsker sogn fordred som vedgikis 4 mrk., udlagt 2 Lam 4 mrk., :/: 

Daatteren tilkommer som før ermelt imod den Hat hendis broder bekom penge 2 mrk., udlagt ir 

Faar for 3 mrk., til overs 1 mrk., :/: 

Barbro S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter regnskab som vedgikis 6½ mrk., udlagt 2 Faar 

á 3 mrk er 6 mrk., ved Hans Svendsens udleg 8 skl.,  

Peder Poulsen i Rydsker sogn fordred som vedgikis 2 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., til overs 1 

mrk., :/: 

Jens Clausen i Rydsker sogn fordred som vedgikes, med 1 mrk., indberegned hand paa den S: 

Mands wegne betaler til Laurs Gummeløs i Hasle 6 mrk., udlagt 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., it Faar 

for 3 mrk., :/:  

Imod denne S: Mands Udfart eller begravelsis bekaastning, blef Enken bevilged udleg for 8 Sld., og 

er der for udlagt en sort hielmed Koe for 5 Sld., en vorg med behør 2 Sld. 3 mrk., hos Niels 

Hansens udleg 1 mrk., :/: 

For skifted at forwalte 3 mrk., Skifteskriveren for sin umage i alt 4 mrk., udlagt for disse 7 mrk af 

en tønde Biug, hvilked Enken blef foræred formedelst hendis fattige wilkor :/: 

Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en tønde Biug 2 mrk.,  af it Faar hos 

daatteren 1 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it Lam 2 

mrk.,  

Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 32 Sld. 1 skl.,  

Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 12 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 6 Sld. 1 mrk. 9½ skl.,  

Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands en søn og en daatter, er der af 

broderens laad 4 Sld. 1 mrk. 1 skl., og daatterens laad er 2 Sld. 8½ skl.,  

For Enkens andeel er udlagt, en guhl Hoppe for 6 Sld., en træ tinned harre 8 skl., en salte halftønde 

12 skl., hos Niels Hans udleg 5½ skl., :/: 

Sønnen for sin anpart 17 mrk. 1 skl., udlagt it sort Hestføll for 2 Sld., en tønde Haure 2 skep Rug 

som er saaed 3 mrk., hos Per Poulsens udleg 1 mrk., en kalke tønde 12 skl., en gl. tønde 4 skl., 

hoddds Hans Svendsen 1 skl., :/: 

Daatteren for sin anpart 8 mrk. 8½ skl., er udlagt it gult Horsføll 8 mrk., hos Niels Hansens 6½ skl., 

og Hans Svendsens 2 skl., :/: 

Efter anfordring hafde de vedkommende ej meere at angive, entten boet at være til beste, eller 

fordrende Gield, hvor ved dette Skifte sluttis, dette saa at være Passeret Testerer.  

Paa Welb: Hr: Obersten Commendant og Ambtmands weigne Hans Jensen.  

Henrik Brugman. Oret O:M: Mons Kur.  Boe B:A:S: Ambrusen.  

Henrik H:O: Oretsen. Jørgen J:H:S: Hansen. Per P:H:S: Hansen. 
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Anno 1699 Den 29 November, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Liqvidation efter  Christen Villumsens S: Hustru Kirstine Ibsdaatter, som 

boede og døde paa den 57de gaard beliggende paa Tingstaa i Westermarie sogn. Imellem denne S: 

Qvindes efterladte Mand berørte  Christen Willumsen, Paa eene og paa anden side, it deris 

sammen aufled lided drengebarn,Navnlig 

 

Jep Christensen 9 aar gl. for hammen er faderen self wærge, og forelagt barned moders 

morbroder Mogens Pedersen boende i Dyngegaarden i Nyker sogn at være tilsiuns wærge. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 

og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen, boende i Rønne og skifte 

skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Arist Ibsen, og 

Jørgen Nielsen i bemelte Westermarie sogn.. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter 

følger,  

 

En blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en koll sort Koe 5 Sld., en blak hielmed Tyrkalf for 2 mrk. 8 

skl., en blak røgged Tyrkalf 1 mrk. 8 skl.,  

Øeg. En brun blised Hoppe 6 Sld., en guhl blised Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en guhl brun gilled Hest for 

7 Sld., 3 støker Faar á 3 mrk er 9 mrk., en sort belted Soe for 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 1 

mrk.,  

Sengeklæder i stuen. En hvid ullen overdynne 2 mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk., en linnen 

pudestop 1 mrk. 8 skl., I Krobhused, en hvid linnen sengedynne for 3 mrk., en sort ranned ullen 

hofveddynne 1 mrk. 8 skl., Benkeklæder. It syed hiønde med skin under for 1 mrk., en syed 

agedynne med ranned ullen for under 1 mrk. 4 skl., en syed benkedynne paa blaae bon, og 

spolskaded under foer 3 mrk., it grønt nye wefved hiønde 10 skl.,  it spoelskaded gl. hiønde for 6 

skl., nok i Krobhused, 2 øll fieringer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en straae bondstønde 4 skl., en gl. 

fyrre kiste uden laas og hengsler 1 mrk., en tønde i stuen 12 skl.,  en bagstoehl 12 skl., it gl. fyrre 

bord 1 mrk., en kalke tønde 12 skl., en gl. saae for 8 skl., en wogn med stier hammel tøm og 

halsseeler for 3 Sld., en sleede med jern vider og dreet 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier og dreet 

1 mrk., en ploug med behør 2 Sld., en haand qvern med huus og jern seil 2 Sld., en skier benk 6 

skl., en hugebenk 4 skl., it aar med bihl 12 skl., 2 harrer 1 mrk. 8 skl., it par høestier 12 skl.,  

Summe andrager forskrefne boets rørrende middel til penge 45 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Angaaende denne S: Qvindis Ifareklæder, eller gang klæder, da er dermed saadan beskaffenhed at 

som denne S: Qvinde haver væred lenge svig og Sengeliggende, saa er samme klæder til 

siugdommens anvendig bekostning solte og afhendt, som hendis igien levende mand bevislig 

forregaf og forklared.  

Der  efter blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield. Og er der til giort udleg som 

følger. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, lod ved sin fortegnelse fordre, som 

rester for 1698, med en tønde Landgielde Biug, 3 tønder 4 skepper laane Biug, jorde bogs og Egte 

penge, sampt 2 mrk. 4 skl., for nam, og doms omkaastning in allis 15 Rd. 4 mrk. 14 skl., giør 23 

Sld. 2 mrk. 14 skl., paa denne restands afbetalning, er formedelst mangel af løsøre giort anvisning, 

og indførsel, paa den anpart Christen Willunsen er berettiged, og beholden i den 57 gard i 

Westermarie sogn for 11 Sld. 2 mrk., Videre er udlagt, en blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 

Kollsort Koe 5 Sld., en wogn med stiger hammel tøm, og halseeler 3 Sld., til overs 1 mrk. 2 skl., :/: 

Ingeborig S: Olluf Jensen i Rønne lod fordre som vedgikes 14 mrk., udlagt en brun blised Hoppe 6 

Sld., til overs 10 mrk., :/: 
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Peder Rosman i Rønne lod fordre 2 Sld., udlagt en ploug med behørig Jern, bøsse, og dret 2 Sld.,:/: 

Carl Ollufsen i Rønne lod fordre 6 mrk. 9 skl., Udlagt af en brun blised Hoppe disse 6 mrk. 9 skl., :/ 

Mortten Bohne i Hasle lod fordre som vedgikes 7 mrk., udlagt, en guhl blised Hoppe for 4 Sld. 2 

mrk., til overs 11 mrk., :/: 

Hans Hansen i Westermarie sogn fordred som rester paa den guhl blised Hoppe som nu er wurdered 

9 mrk., udlegt af en guhl blised Hoppe med Mortten Bohn disse 9 mrk., :/: 

Johan Hansen Skoemager i Westermarie sogn fordred som vedgikes 4 Sld., udlagt af en brun blised 

Hoppe 3 mrk. 7 skl., af en guhl blised Hoppe 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne i stuen 2 mrk., en 

linnen hoveddynne 2 mrk., it aar med bihl 12 skl., 2 harrer 1 mrk. 8 skl., it par Høestiger 12 skl., en 

syed benkedynne, paa blaae bun, og spoelskaded under foer 3 mrk., ved skattens udleg 9 skl., :/: 

Anders Hansen i Rønne fordred reede laante penge 6 Sld., udlagt en guhl brun gilled Hest 6 Sld., :/: 

Anna Hellisdaatter er Christen Willumsen wærge for, og af hendis tilkommende arfvepart 

oppebaared, som i Sterfboet er Consumeret Penge 4 Sld., udlagt i Krobhused, en hvid sengedynne 3 

mrk., en sort ranned ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., i stuen it syed hiønde med skin under foer 1 

mrk., en syed agedynne med ranned ullen foer 1 mrk. 4 skl., it grønt nye wefved Hiønde 10 skl., it 

spoelskaded gl.hiønde 6 skl., i Krobhused 2 øl fieringer 1 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., en 

fyrre kiste uden laas og hengsler 1 mrk., en tønde 12 skl., en bagstoel 12 skl., it gl. fyrre bord for 1 

mrk., en kalke tønde 12 skl., en saae 8 skl., en slee med jern vidier, og dret 1 mrk., ved skatten 8 

skl., :/:    Niels Morttensen boende i Nykier sogn, Møtte her paa skifted og fremlagde it pandtebref, 

som Christen Willumsen til ham haver udgifved datered den 10 marty 1698. paa laante penge 36 

Sld., hvor for Christen Willumsen har forseikred Niels Morttensen i denne hans nu paa boende 57 

gaard i Westermarie sogn, hvilke penge Christen Willumsen haver brugt til at udløse en deelpart 

havere med af berørte gaard, som videre derom Samfrender forretning paa obenmelte gaard for 

Clarer, og berørte pantebref viser, og formelder, og angaar renten af disse obenskrefne  36 Sld. Fra 

17 February 1698. hvor paa 2 Sld., en af Christen Willumsen, til Niels Morttensen betalt rester saa 

af renten igien til den 17 Febr: 1700. 2 mrk. 6½ skl., hvor for er udlagt en slee med jern under og 

dret 2 mrk., en skier benk 6 skl., :/: 

Corporal Laurs Nielsen i Westermarie sogn fordred laante penge 4 mrk., udlagt af en guhl brun 

gilled Hest disse 4 mrk., :/: 

For skifted at forwalte 6 mrk., udlagt 2 Faar for 6 mrk.,  Skifteskriveren for sin umage i alt 3 Sld., 

udlagt en haans qvern med huus og jern seiel 8 mrk., it Faar 3 mrk., en linnen pude stop 1 mrk. 8 

skl., til overs 8 skl.,:/:  Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en sort belted 

Soe for 3 mrk., en mæssing kedel 1 mrk., af en linnen pude stop. Wurderings mændene for deris 

umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en blak hielmed Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en blak røgged 

Tyrkalf 1 mrk. 8 skl., :/: 

Summa andrager forskrefne Gields fordringer og Prætensioner til penge 57 Sld. 5 

skl.,  

I saa maader er Gielden høyere, end boets rørrende middeler penge 11 Sld. 2 mrk.,  
Og som denne S: Qvindis med berørte sin mand Christen Willumsen haver arfved og indfriet, en 

deel anparter paa denne 57 gaard, som anrørte Samfrender forretning udviser, af hvilked de igien 

haver udsat til berørte Niels Morttensen den andeel formelte pandtebref indeholder, saa befindis 

Sterfboet derfor uden at tilkomme ungefehr 23 Sld., foruden Sædet eller adgangen, som Christen 

Willumsen efter berørte Samfrender dom er berettiged, hvor paa for de 11 Sld. 2 mrk., er giort 

anvisning, som før ermelt, for restands, hvis som rester for 1698. hvilked Christen Willumsen med 

første lofved at betale, det øfrige af det i gaarden beholden, erlanger Christen Willumsen paa den 

bekostning, ham imod hvis paa hans hustruis begravelse er anvendt tilkommer, indtil det efter 

bevislig Specification betalt vorder. Hvad angaar den Landgilde og skat for A: 1699. som Christen 

Willumsen bør betale for denne 57 gaard i Westermarie sogn, da findis dertil at betale resten med, /: 
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eftersom Christen Willumsen derpaa haver i ambtstuen levered, Landgielde smørred, og Landgielde 

hauren :/ Biug udi straaet i laden, som af bemelte wurderings mænd blef efterseet, og ansat for 4 

tønder, og 8 tønder Haure 1½ stolperum med Høe fra Jorden sampt en tønde 2 skepper Rug, som er 

saaed, hvilked ike nu kunde dette Sterfboe anderleedis til nytte anføris, end til berørte aars restands 

at besvare, som Christen Willumsen erbød sig til at vilde efterkomme, restandsen at betale, og der til 

forskrefne Sæd at beholde, som billigt er agtedis efter udi hand ike uden det kunde holde gaarden 

ved hefd, og magt. Til det sidste blef de vedkommende af skifteforvalteren tilspurdt, om de hafde 

meere, som dette Sterfboe kunde være til beste, det nu maatte angives, hvor til de svarede at der ike 

var meere at angive end forskrefved staar? Ike heller angaf sig fleere med nogen videre Gields 

fordringer. Hvor saa dette skifte derved er slutted, dette saa at være tilganged, og Passeret des til 

vidnesbiurd, under vore hender og Signeter i skiftesteden. Ut Supra.      Hans Jensen. 

Henrik Brugman. Christen K:W: Willumsen.    Jørgen Nielsen.     Arist Ibsen. 
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Anno 1699 Den 7 December, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Liqvidation efter Sahl  Lars Jacobsen Pibber som boede og døde i it Udhuus, 

paa det 20 gaards grund i  Persker sogn. Imellem denne S: Mands efterladte Hustru Maren 

Jensdaatter, for hende paatog sig efter hendis begiering til laugwerge Jep Monsen i bemelte 

Pedersker sogn. Paa eene side, deris denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 

en søn og 2 døttre, 

 

Sønnen Jens Larsen paa 4de aar gl. for hammen er far broderen Anders Jacobsen i Boelskier 

sogn, tilordned at wærge. 

Dend eldste daatter er  Kirstine Larsdaatter  11 aar gl. for hende wærger Far broderen Mikel 

Jacobsen  i bemelte Boelsker sogn. 

Dend yngste daatter Anna Larsdaatter paa 8 aar gl. for hende er Far broderen Peder Jacobsen 

i Persker sogn tilordned at wærge. 

 

Ofverværende  bemelte Hans Jensen, og skifte skrifveren Henrik Brugman, Wurderings mænd Hans 

Lassen og Jens Pedersen i Persker sogn, hvor da er Passeret følgende, 

 

En sort Foele for 6 Sld., en sort braaged Qvigekalf 4 mrk., en gl. wogn foruden Jern 1 mrk.,  

Summa boets middel andrager 7 Sld. 1 mrk.,  
Ifareklæderne som denne S: Mand hafde, var ganske ringe, som Enken beholte til børnen at 

paaklæde, efter som de der til vare nødtørstige,  

Blef  saa angiven efterskrefne bort Skyldige Gield. 
Jep Jørgensen i Nexøe, lod fordre for en seis 4 mrk., Kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 7 4/7 

skl., og der for giort indførsel i forde sorte Foele :/: 

Husbunden Jep Monsen fordred for leie og tekning, som rester med Qvartal skat 18 skl., af forde 

huus, er tilsammen 3 Sld. 8 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 10 mrk. 8 skl., og der for er giort 

indførsel i forde Foele ;/: 

Jens Andersen ibiden  fordred laante penge 4 mrk., Kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 7 4/7 

skl., og der for er giort indførsel i forde Sorte Foele:/: 

Anders Monsen i Persker sogn fordred 4 mrk. 10 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 12½ 

skl., der for udlagt en sort braaged Qvigekalf for 4 mrk., til overs 3½ skl., :/: 

Per Madsen i Persker sogn lod fordre 2 mrk. Proqvota 1 mrk. 11½ skl., der for udlagt en gl. wogn 

foruden jern for 1 mrk., hos Anders Mogensen udleg 3½ skl., af den sorte Foele hos Jep Monsen 8 

skl.,  :/: Skifteforwalteren for sin umage med skifted 1 mrk. 8 skl., Skifteskriveren for sin umage 2 

mrk., Stempled papir til denne forretning 1 mrk. 8 skl., Wurderings mændene 1 mrk., for disse 6 

mrk., er giort indførsel i forde sorte Foele. :/: 

Summa ald Gielden 8 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Saaleedis er indted overbleven til deeling men Gielden Proqvota udregnet, efter som forskrefved 

staar, dette saa at være Passeret og efter anfordring hafde Enken ej videre Goeds til boes middel at 

angive, undtagen en sort Meehr, som far broderen bemelte Anders Jacobsen haver bekosted denne 

S: Mand til Jorden for, hvilked  til stadsfæstelse  under vore hender. Actum Ut Supra.  

Hans Jensen.      Henrik Brugman.  Jep Monsen.           Jens J:P: Persen. 
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Anno 1699 Den 20 December, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Liqvidation efter Sahl. Peder  Isachsen som boede og døde i it Udhuus,  

beliggende paa den 30 gaards grund i Østermarie sogn. Imellem denne Sahl: Mands Creditorer paa 

ene og paa anden side, denne Sahl. Mands Hustru Seigne Andersdaatter for hende blef efter 

hendis begiering til laugwerge anordnet, Peder Imedsen boende i Listed i Ibsker sogn. Saa og denne 

Sahl: Mands børn som er, med første hans afdøde hustru Kirstine Monsdaatter aufled som 

endnu igien lever 2 sønner og en daatter, hvor af, 

 

dend eldste søn er Mons Pedersen, nu paa 14 aar gl. for ham er nu til wærge anordnet Lars 

Andersen som sig det godvillig antog, boende i Østermarie sogn. 

dend yngste søn er Isak Pedersen nu paa 10 aar gl. for ham er nu til wærge anordnet far broderen 

Anders Isaksen i Østermarie sogn.  

Daatteren  Seigne Pedersdaatter nu paa 16 aar gl. for hende er til wørge anordned Lars 

Jørgensen i Lyresbye, faderens sødskende barn. 

Og med denne nu efterlefvende hustru aufled, en daatter ved navn 

Kirstine Pedersdaatter paa 2 aar gl. for hende paatog sig at wærge Peder Imedsen i bemelte 

Listed. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte Hans Jensen boende i Rønne, og skifte 

skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Esper Pedersen, 

og Esper Poulsen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 

 

Heste og Hopper. 

En brun Hest 8 Sld., en brun Hoppe for 3 Sld., en sort Hoppe 4 Sld., en gl. brun Hoppe 2 mrk.,  it 

brun blised Horsføll 8 mrk.,  

Qveg.  

En sort røgged Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld., it røe blised studkalf 4 mrk.,  

Faar. 3 gl. sorte Faar á 3 mrk er 9 mrk., 3 hvide Lam 6 mrk., 2 hvide grise 2 mrk. 8 skl., 2 gl. Gies 2 

mrk. 8 skl., 2 unge Gies 1 mrk. 12 skl.,  

Boehave. 

En ploug med knif og skier 1 Sld., 2 ploug juhl med løbere og ringe for 1 mrk., en gl. wogn med 

stier hammel tøm, og halseeler 8 mrk., en sleede med slee Car, og dret 3 mrk.,  

Korned i laden. Er sat for 5 tønder Biug á 12 mrk er 15 Sld., halm i tre stolperum paa stenged for 3 

mrk., stenge træerne der under for 1 mrk., nok 2 stolperum halm i den Østerende i laden, som er paa 

stenge, og fulde for 3 mrk., stenge træer der under for 8 skl., 2 heke, og 2 krubber 4 mrk., it gaard 

sleed med 2 røste støtter  for 1 mrk. 8 skl., en harre 8 skl., en dito 4 skl., it gl. sengested og skammel 

1 mrk., en hand qvern med huus og seil 4 mrk., en gl. ege kiste uden laas 1 mrk. 4 skl., en gl. fyrre 

kiste med laag uden laas 1 mrk. 4 skl., it gl. skab med 2 laase for 1 mrk., it deigne trug 1 mrk., en gl. 

half tønde med nogle fier udi 6 skl., en sille half tønde 12 skl., en straabonds tønde 4 skl., en seis 

uden bom 2 mrk., en finne kitte 4 skl., en span 4 skl., it tørfjern 2 skl., en sy bøtte 2 skl., en half 

stoek øpse 1 mrk. 4 skl., en mindre øpse 8 skl., it harestøf 4 skl.,  

I Krobhused. En straabonds tønde 4 skl., en half tønde 3 skl., i Øster seng i Krobhused, en ullen 

ranned overdynne 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen overdynne 1 mrk. 8 skl., en ullen hofdynne 1 mrk. 8 

skl., en pude uden vor 12 skl., 2 blaargarns lagen 2 mrk., en linnen blaae ranned pude 12 skl., i 

stuen. It fyre bord med skoffe og foed 2 Sld., en deel høe for 15 mrk., en half tønde 3 skl., en fiering 

med kolkos udi 4 skl.,  
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hos Hans Larsen i Østermarie sogn 4½ skeppe Rug efter gammel maal for 4 Sld. 2 mrk., en sort Hat 

3 mrk.,  

Summa boets middel andrager 76 Sld. 2 mrk.,  

Herimod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, som Enken, og arfvingerne 

vedgik, og er der til giort udleg, som følger. 
Peder Koefoed i Svaniche fordred som ham af welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller siden det 

skifted er holt, efter denne S: Mands for ham afdøde hustru er bleven overdraged, og nu rester 12 

Sld., udlagt en røe hielmed Koe 4 Sld., en brun Hest 8 Sld., :/: 

Jacob Koefoed i Svaniche fordred som rester efter afregning med hvis som i forberørte skifte da 

rested, og nu videre rester i alt penge 11 Sld. 7 skl., udlagt 2 tønder Biug 6 Sld., it bord i stuen 2 

Sld., en brun Hoppe 3 Sld., en half tønde med nogle fier udi 7 skl., :/: 

Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer som nu efter afreigning rester, og Enken vedgik penge 10 Sld. 3 

mrk. 14 skl., udlagt 2 tønder Biug for 6 Sld., 5 stolperum halm paa stenged for 6 mrk., steng træerne 

for 1 mrk. 8 skl., en røe hielmed Qvige 10 mrk., en sleede med Car, og dret 3 mrk., til overs 10 skl.,  

Hans Koefoed Poulsen i Svaniche, fordrer efter afreigneng 6 mrk. 8 skl., udlagt en hand qvern for 4 

mrk., 2 hvide grise 2 mrk. 8 skl., :/: 

Hr: Hans Dominici sogne Præst i Svaniche, og Ibsker sogn, fordred for afhandled Rug som rester 8 

mrk., udlagt it brun blised Hors Øeg 2 Sld.,:/: 

Peder Thorsen i Østermarie sogn fordred som Enken vedgik 7 mrk., en ploug med knif og skier 4 

mrk., 2 ullen ofverdynner 3 mrk., :/: 

Mads Hansen i Svaniche fordred som vedgikes 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., :/: 

Temme Imedsen i Svaniche fordred for koll og jern 3 mrk. 6 skl., Enken dette benegtede  denne 

fordring, og der for henvist til lov og ret; 

Morten Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning som vedgikes 14 mrk. 12 skl., udlagt en sort 

Hoppe for 4 Sld., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 

Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter afreigning som vedgikes penge 2 Sld. 3 mrk. 10 

skl., udlagt 3 Faar for 9 mrk., 2 unfe Gies 1 mrk. 12 skl., hos Morten Koefoed udleg 14 skl., :/: 

Hans Zandersen Dik fordred arbiedsløn penge 15 skl., udlagt it deigne trug for 1 mrk., til overs 1 

skl., :/: 

Willum Snedker i Svaniche fordred paa Mads Koefoed paa Almegaards vegne 4 mrk., udlagt it Lam 

for 2 mrk., 2 Blaargarns lagen 2 mrk., :/: 

Claus Thiesen i Svaniche fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 puder uden vor á 12 skl er 1 

mrk. 8 skl., til overs 4 skl., :/: 

Lars Andersen i Østermarie sogn fordred leie af dette forberørte huus for aar 1699. penge 6 Sld., 

udlagt en sort røgged studkalf for 6 mrk., 2 hegte, og krobbe 4 mrk., en tønde Biug 3 Sld., en ullen 

hoved dynne 1 mrk. 8 skl.,  en harre 8 skl., :/:  

Peder Lov i Østermarie sogn fordred laante penge 5 mrk., udlagt af Rugen hos Hans Larsen i 

Østermarie sogn at have 4 mrk., en sengested med skammel for 1 mrk., :/: 

Anders Isaksen fordred for it svin 3 mrk., udlagt it gaards leed, og 2 røste støtter for 1 mrk. 8 skl., 

en fyrre kiste 1 mrk. 4 skl., en tønde for 4 skl., :/: 

Hans Andersen i Listed fordred for en tønde Biug som denne S: Mand laante i vaare, penge 3 Sld., 

udlagt en deel høe for 15 mrk., til overs 3 mrk., :/: 

Esper Madsen i Østermarie sogn fordred laante penge 10 mrk. 8 skl., udlagt en vogn med stier 

hammel tøm og halseeler for 8 mrk., en egekiste 1 mrk. 4 skl.,  it skab med 2 gl. laase for 1 mrk., 

hos morten Koefoeds udleg 4 skl., :/: 

Peder Imedsen i Listed fordred for 2 deeller 2 mrk. 8 skl., udlagt en sort Hatt for 3 mrk., til overs 8 

skl., :/: 
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Kirkewærgen Jens Hansen i Østermarie sogn fordred stoele stads penge for 99. 8 skl., udlagt hos 

Peder Imedsens udleg de 8 skl., :/: 

Axel Pedersen i Listed for at grave og anded fordred 1 mrk., udlagt en sille half tønde for 12 skl., en 

harrer 4 skl., :/: 

Esper Poulsen i Østermarie sogn fordred skade Gield 1 mrk. 4 skl., udlagt en half stokøpse for 1 

mrk. 4 skl., :/: 

Hans Pedersen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk., udlagt af forde Høe at have 2 mrk., :/: 

Anders Imedsen i Ibsker sogn fordred for 12 juhl phil 1 mrk. 8 skl., udlagt af Høet 1 mrk., en liden 

øpse 8 skl., :/: 

Lars Nielsen i Østermarie sogn fordred arbeidsløn 1 mrk. 6 skl., udlagt en kitte for 4 skl., en span 4 

skl., it hare støf 4 skl., en tønde for 4 skl., en half tønde 3 skl., en sybøtte 3 skl., :/: 

Jep Hansen Smid i Østermarie sogn fordred arbiedsløn 8 skl., udlagt it tørf jern 2 skl., en fiering i 

stuen 4 skl., hos Morten Koefoeds udleg 2 skl., :/:  

Anders Jensen i Østermarie sogn fordred for en skeppe Biug som omsider belf vedgaaed for 2 mrk., 

udlagt en seis med bom og ringe for 2 mrk.,  

Anders Andersen i Østermarie sogn fordred for en deele 1 mrk., udlagt af Rugen hos Hans Larsen at 

have 1 mrk., :/: 

Lars Pedersen i Østermarie sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlsagt hos Anders Jensens udleg af en røe 

blised studkalf at have disse 1 mrk, 4 skl., :/: 

Herman Koefoed i Svaniche fordred 12 skl., udlagt af nest formelte Anders Jensens udleg 12 skl., :/: 

Anders Jensen i Østermarie sogn fordred for en seis 2 mrk., udlagt en røe blised studkalf for 4 mrk., 

til overs forde udlagte 2 mrk., :/: 

Efter den skifte forretning, ganged efter denne S: Mands for ham afdøde hustru Kirstine 

Andersdaatter den 27 January 1696. tilkommer denne S: Mands børn af Ifareklæderne, nemlig 

sønnen Mons Persen 4 mrk. 13 skl., Sønnen Isak Persen tilkommer 4 mrk. 13 skl., og daatteren 

Seigne Persdaatter 2 mrk. 6½ skl., er 3 Sld., disse 3 Sld., betalis af Hans Larsen i Østermarie 

sogn af den Biug hand svarer til :/: 

For skifted at forwalte 6 mrk., udlagt af en sort røgged Koe disse 6 mrk., :/: 

Skifteskriveren for sin umage med alt hvis som ved skifted bereignis beskrefven, saa og en 1 Sld., 

som fra for end skifte rester som tilsammen 4 Sld., udlagt af en sort røgged Koe 14 mrk., it Lam 2 

mrk., bekom 3 Sld., af korn og Lamed., :/: 

Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., en gl. brun 

Meehr for 2 mrk., :/:  

Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en ploug bøsse juhl 

løbere og ringe 1 mrk., af Rugen 1 mrk., en half tønde 3 skl., hos diderik Wolfsen 10 skl., hos Claus 

Thisen 3 skl., :/: 

Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 76 Sld. 2 mrk.,  
Saaleedis er indted til overs, og til deeling, og videre viste ike arfvingerne efter anfordring af 

skifteforwalteren dette boe til beste at angifve, ike heller angaf sig fleere med videre Gield end 

indført er, af denne S: Mands Ifareklæder beholte den eldste søn Mons Persen en sort fifskaftes 

kioel, af 3 Sld., werdie, og den yngste søn Isak tilkommer en graae wadmels kioel for 4 mrk., it par 

wadmels bopser 1 mrk., it par skin bopser 8 skl.,  og 3 skin i kalk, der ved saa dette skifte sluttis, 

dette saa at være Paseret Testerer.  Hans Jensen. Henrik Brugman. 

Peder P:I: Imedsen, Anders A;I:S: Izaksen.   Laurs Andersen. 

Esper E:P:S: Espersen. Esper Poulsen.  
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Anno 1700 Den 9 January, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Deeling efter Christen Rasmusens S: Hustru Marne Pedersdaatter, som 

boede og døde paa den 9 Jordeiendoms gaard beliggende udi Rydskier sogn, Imellem denne S: 

Qvindes  efterlefvende  bemelte Christen Rasmusen . Paa eene og paa anden side deres sammen 

auflede børn, som er 3 sønner, hvor af  

 

Dend eldste søn er Peder Christensen sin egen wærge, 

Dend anden søn er Jens Christensen 18 aar gl. 

Dend 3 søn er Rasmus Christensen paa 14 aar gl.  

For dem er faderen self wærge, og forelagt Mor broderen Wefst Pedersen som nu var her tilstede 

at være tilsiuns wærge . 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 

og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne,  og skifte 

skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Lars Monsen, og 

Jørgen Hansen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 

 

Qveg. 

En røe hielmed Koe 5 Sld., endnu En røe hielmed Koe som er mindre for 5 Sld., en røed Koe for 4 

Sld.2 mrk., en brun Koe med it ragt Horn for 5 Sld., en sort grimmed Koe for 5 Sld., it sort Tyrnød 

for 2 Sld., it bleg røe stierned studnød 13 mrk., it røt studnød for 3 Sld., it sort hielmed studnød 3 

Sld., it sort grimmed studnød for 5 mrk. 8 skl., it sort studnød for 6 mrk., it røt Qvigenød 6 mrk.,  

Heste og Hopper. 

En brun skimled Hest 4 Sld., en soeded Hoppe gammel for 6 mrk., en soed stierned Hoppe for 7 

Sld., en brun snopped, og stierned Hoppe 7 Sld.,  

Faar. Og Lam. 12 Faar á 3 mrk er 9 Sld., 6 Lam á 2 mrk er 3 Sld.,  

Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk., en ung Gaas 1 mrk., Svin. En hvid Soe 4 mrk., 6 

galt grise á 20 skl er 7 mrk. 8 skl.,  

Kaabber Ware. 

En gl. kaabber kedel paa en half tønde er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., en metal gryde som er gl. 

vegtig til penge 3 mrk., en liden kaabber kedel er vegtig til penge 1 mrk. 8 skl., en liden mæssing 

kedel for 1 mrk., I Østerlenge i Herberghused, i nørre seng, en linnen underdynne for 6 mrk., en 

graae ullen hofveddynne 2 mrk., en sort ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen 

begge for 1 mrk. 8 skl., it flossed sengklæde for 1 mrk. 8 skl., I den Søndre seng, en graae ullen 

underdynne 3 mrk. 8 skl., en bolster hofdynne 3 mrk., en ullen hvid hofved dynne 1 mrk. 8 skl., 2 

blaargarns lagen for 3 mrk., en hvid rye for 2 mrk., it sengklæde for 6 mrk., I Wester seng, it 

sengklæde for 5 mrk., it blaargarns lagen 12 skl.,  

Boehave. 

En arbieds wogn med stier hammel tøm, og halseeler 4 Sld., en ploug med behørig jern 2 Sld., it aar 

med bihl 1 mrk. 4 skl., en harre 1 mrk.,  endnu en harre 8 skl., en gl. opsloed sleede for 1 mrk. 8 

skl., med jern vidier, it øllkar paa 1½ tønde rum 4 mrk., it mindre Car 1 mrk. 8 skl., en saae med 

ørren 1 mrk., en ballig 1 mrk., en gl. fyre ballig 8 skl., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en 

sennerps qvern 1 mrk. 8 skl., en stolpenaur 12 skl., 2 smaa nauer á 4 skl er 8 skl.,  

I Krobhused. 

It deigne trug for 3 mrk., Det utersket Biug som findis her paa boepællen, og nu ike tersked, er sat 

for 3 tønder Biug der imod krævet ambtskriveren 3 tønder laane Biug, som Christen Rasmusen 
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lofved ar yde in narura, rester saa som her efter vil anføris leien deraf 3 skep: og en tønde 

Landgielde Biug, Rug som er saaed er 2 tønder 2 skepper er sat for tønde eftersom det for strøe korn 

anføris paa 3 Sld er 6 Sld. 3 mrk., Item it askebord med lugt foed og skoffe for 3 Sld., en 

spoelskaded benkedynne under winduen 6 alen lang og lided fier udi for 1 Sld. 2 mrk., it wefved 

hiønde med skin under 12 skl., it langt gl. hiønde 8 skl., en nye wefved agedynne 1 mrk. 4 skl., it 

lided fyrre bord 2 mrk.,  

Anders Pedersen i Rydskier sogn vedstoed at være skyldig til boet og der udi rette til dato bereigned 

penge 3 Sld. 2 mrk., Herfor er 2 nye wefvede benkedynner til underpandt hver af 3 alen lang som af 

wurderings mændene nu blef efter seeit. Og befantis at være af den werdie som Gielden at naar i 

lovlig tiid. Gielden afbemelte Anders Pedersen blifver betalt, kand pandted erholdis, hvie ike, 

beholder den det her efter udlæggis pandted for sit eged, hvis her, og for dersom nu her i gaarden er 

beholden ufortæred, Saa blef derom afhandled, imellem Faderen børnen, og Mor broderen til 

børnen, saaleedis at det ike skal wurderis, men at forblifve til fælleds Qvægs fremføede, saa og til 

gaardens fremtarf i vaars til ploug foeder. Fanttis og her i boet  en sort grimmed Koe, hvilken ike 

blef taxeret, efter som forhen imellen Christen Rasmusen, børnen, og de vedkommende, og sogne 

Præsten Hr: Hans Anker, er foreened og Accorderet saaleedis, at forde Sogne Præsten, den bemelte 

Koe, skal beholde, og der for af Qvitere den for aar 1699. restende tiende saa og 2 Rd., som Præsten 

for denne S: Qvindis begrafvelse, og lig prædiken er bevilged, hvor paa arfvengerne ike noged 

hafde at anke, eller kiære i nogen maader. 

Summa andrager forskrefne Sterfboeds løsøre middel til penge 118 Sld. 3 mrk.,  
Herforuden befindis Christen Rasmusen at have udi denne 9de gaard, efterskrefne anpartter, nemlig 

først til vedkommende efter retning her udi at indføre befindes af en tolf Samfrenders forretning 

med Forman Peder Jørgensen i Rydskier sogn, datered den 14 November aar 1667, denne 9de 

gaard i Rydskier sogn, er taxered for penge 175 Sld. 3 mrk. 8 skl., Deraf haver Christen Rasmusen 

betalt, til Ødber Hansen i Nyekier sogn, for hvis ham tilkom, paa sin  Hustuis veigne i berørte 

gaard, efter derom deris imellem verende Accordering, og foreening, som videre it kiøbebref, af 6 

july 1670. og der efter ergangne Tings vidnis udvisning, datered Nørre Herrits ting dend 14 Marty 

1684, hvilked opdrager til penge 130 Sld. 1 mrk. 5 skl., Nok har Niels Kortsen af Christen 

Rasmusen bekommed den anpart berørte Samfrender forretning indeholder, Mads Høy i Rydskier 

sogn er tilkiendt udi denne 9de gaard at være berettiged, hvilken andeel Niels Kortsen nu boende i 

Wang, arfvelig paa sin hustruis weigne tilkom som Niels Kortsen nu her paa Sterfboet self 

vedstoed, af Christen Rasmusen at have bekommed, og de paa lofved at gifve Qvitering for 

Summen som er 24 Sld., Nok hafver Christen Rasmusen efter Qvitering betalt til Herrits skriveren 

Lars Mikelsen for Samfrender forretningen at skrive, som Lars Hansen i Rønne paa dommen under 

sin egen haand Testerer 4 Sld. 2 mrk., Nok befindis efter Mons Nielsen i Hyllegaardens i Rydskier 

sogns Qvitering, inden Nørre Herrits ting, den 21 Marty 1684. paa sin myndling Anna Pedersdatter 

wegne, at hafve af Christen Rasmusen bekommed hendis anpart, med rente, og efter hendis Fader, 

og broder, nok efter en Qvitering som Jens Pedersen inden Nørre Herrits ting udgived haver, 

datered den 14 marty 1684. som Christen Rasmusen betalt haver, hans anpart efter sin Fader, og 2 

hans brødre, for resten nemlig, hvis Lars Pedersen, og Poul Rasmusens i Nyeker sogns hustru 

tilkommer, derom findis Poul Rasmusens paa berørte Samfrender dom, egen underskrefne 

Qvitering under dato Hasle den 29 April aar 1684. Saa at Christen Rasmusen, efter forskrefne 

maade berørte 9 gaard, fra arfvingerne indfriet haver, nu befindis efter anmelte Samfrender dom, at 

Lars Pedersen der nu boer i Clemmedsker sogn, er tilkiendt adgangen, eller sæded, udi forskrefne 

9de gaard i Rydskier sogn, og som Lars Pedersen nu er her tilstede paa Sterfboet, saa tilbød Christen 

Rasmusen ham at indløse gaarden for de penge, den som melt, er sat for, og Christen Rasmusen 

derfor udgifved, derpaa svarede Lars Pedersen, at hand vilde indfri gaarden, efter sætningen, og 

give Christen Rasmusen sine udlagde penge Christen Rasmusen var heldst tilfreds med, at vilde 
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have sine udlagte penge for gaarden, derved det herpaa skifted for blef, og anstaar, og gaarden efter 

forde Samfrender dom, til dette boes middel anførris som er 175 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  

Hvis ringe Ifareklæder denne Sahl: Qvindis efterlatte som var af hiemspunden tøy, haver denne 

Sahl: Qvindis efterlatte børn sig imellem deelt, som de efter haanden kand forslide. 

Summa Summarum, andrager dette Sterfboes middel med forskrefne 9de gaards taxt 

in allis til Penge 294 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  

Herimod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner og er dertil 

giort udlæg som her efter følger, nemlig  
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin  fortegnelse som 

rester til ambtstuen til 1. may 1698. i alt 14 Rd. 3 mrk. 10 skl., for A. 1698. til 1. may 1699. rester 

med 1 mrk., omkaastning 10 Rd. 2 mrk. 9 skl., for aar 1699. rester smør 2 pund á 6½ skl er 13 skl., 

en koefiering, og en svine fiering 2 Rd., it Faar, en gaas 12 høns 10 mrk., 7 les weed á 18 skl er 7 

mrk. 14 skl., 2 læs Høe 2 Rd., jordebogspenge 4 mrk. 13 skl., ægte, og knegte penge 2 Rd. 1 mrk. 

15 skl., Smør træ penge 15 skl., er 10 Rd. 2 mrk. 6 skl., giør 35 Rd. 2 mrk. 9 skl., derpaa korttis for 

en Koe som er ytt, til mester Simon Holst Balter 4 Rd., rester saa 31 Rd. 2 mrk. 9 skl., nok anførris 

for en tønde landgilde Biug, som skal ydes for A: 1699. 9 mrk., og for 3 skepper leie af berørte 3 

tønder laane Biug á 18 skl er 3 mrk. 6 skl., saaledis blifver restandsen in allis 50 Sld. 15 skl., for 

disse 50 Sld. 15 skl., er formeldelst at bunden desto beder kand holde gaarden ved hefd og magt, 

dyrke jorden, og yde paakommende landgilde, giort indførsel udi borberørte denne 9de gaard i 

Rydskier sogn, indtil de deraf igien betalt vorder. :/: 

Barbro S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter afreigning, som arfvingerne vedgik penge 4 

Sld., herfor er udlagt 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk., en ung gaas 1 mrk.,:/: 

 Imod  denne S: Qvindis udfart, eller begravelsis bekaastning, blef Christen Rasmusen bevilged til 

sin egen begravelse, udlæg af fællids boe for penge 26 Sld., og udlagt en røe hielmed Koe for 5 

Sld., endnu en røe hielmed Koe som er mindre for 5 Sld., en wogn med behør for 4 Sld., en ploug 

med behør 2 Sld., en brun snopped og stierned Hoppe 7 Sld., en hvid Soe for 1 Sld., 4 gl. Gies á 20 

skl er 5 mrk., it deigne trug 3 mrk., :/: 

Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 3 Sld., udlagt af en half tønde kaabber kedel 3 

Sld.,:/:  Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 5 Sld., udlagt af en half tønde kaabber keder 10 

mrk., 5 Lam for 10 mrk., :/: Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en metal gryde 

for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 

mrk., udlagt it Lam 2 mrk., 2 galt grise 2 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  

Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 90 Sld. 3 mrk.,  

Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 203 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
deraf tilkommer Faderen den halfvepart, som er penge 101 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  

Den anden halfvepart deehlis imellem forskrefne denne S: Qvindis 3de sønner er paa enhvers andeel 

33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl.,  

For Faderen Christen Rasmusens anpart som er 101 Sld. 3 mrk. 12 skl., er til ham udlagt, af den 

9de gard i Rydskier sogn indfrielse penge 62 Sld. 3 mrk. 5 skl., en brun skimled Hest 4 Sld., en gl. 

soeded Hoppe 6 mrk., en soed stierned Hoppe for 7 Sld., en brun Koe med it rogt horn for 5 Sld., en 

sort grimmed Koe 5 Sld., it sort Tyrnød 2 Sld., it bleg røe stierned studnød 3 Sld. 1 mrk., 3 Faar á 3 

mrk er 9 mrk., it aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en harre 1 mrk., en dito 8 skl., 2 tønder 2 skep strøe Rug 

som er saaed for 6 Sld. 3 mrk., af den Gield Anders Pedersen i Rydskier sogn er skyldig helften 

som er 7 mrk., tilovers 5 skl., :/: 

Dend eldste søn Peder Christensen for sin anpart som er 33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., er udlagt en 

røed Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort grimmed studnød 5 mrk. 8 skl., it Faar 3 mrk., 2 galt grise 2 mrk. 

8 skl., en liden kaabber kedel 1 mrk. 8 skl., i nørre seng i herberghused, en linnen ofverdynne 6 
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mrk., af den 9 gaard indfrielse penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., i bemelte seng, en graae ullen 

hoveddynne 2 Sld., en sort ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it 

flosed sengklæde 1 mrk. 8 skl., it aske bord med lugt foed i stuen er sat for 3 Sld., deraf 7 mrk., hos 

bemelte Anders Pedersen 3 mrk., til overs 13 1/3 skl., :/: 

Den anden søn Jens Christensen for sin anpart som er 33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., er udlagt af den 

9 gaard indfrielse penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., it røt studnød for 3 Sld., it sort studnød 6 mrk., en 

galt gris 1 mrk. 4 skl., i søndre seng i herberghused, en graae ullen underdynne 3 mrk. 8 skl., en 

ullen hvid hofveddynne 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en opskoed 

sleede med jern vidier 1 mrk. 8 skl., it øllkar paa 1½ tønde rum 4 mrk., af det forde bord i stuen at 

have 5 mrk., 4 straabonds tønder 1 mrk., en sinnerps qvern 1 mrk. 8 skl., en stolpe naur 12 skl., 2 

mindre naur 8 skl., i wester seng it sengklæde 5 mrk., ved wurderings mændenes udllæg 8 skl., hos 

bemelte Anders Pedersen 2 mrk., hos broderen Per Christensens udlæg 6 2/3 skl., :/: 

Dend yngste søn Rasmus Christensen for sin anpart som er 33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., er udlagt 

af den 9 gaard indfrielse penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., it sort hielmed studnød for 3 Sld., it røt 

Qvigenød for 6 mrk., en galt gris 1 mrk. 4 skl., en liden mæssing kedel 1 mrk., I Søndre seng i 

herberghused, en hud ry for 2 mrk., it sengklæde for 6 mrk., i wester seng it blaargarns lagen for 12 

skl., it lided øllkar for 1 mrk. 8 skl., en saae med ørren 1 mrk., en ballig 1 mrk., en gl. fyre ballig 8 

skl., en spoelskaded benkedynne under winduen i stuen 6 alen lang med lided fier udi for 6 mrk.l, it 

wefved hiønde med skin under 12 skl., it gl. langt hiønde 8 skl., en nye wefved agedynne 1 mrk. 4 

skl., it Faar for 3 mrk., en bolster hofveddynne 3 mrk., it lided fyre bord i stuen 2 mrk., ved 

Faderens laad 5 skl., hos broderen Per Christensen 5 2/3 skl., nok tilkommer hos bemelte Anders 

Pedersen i Rydsker sogn 2 mrk., :/: 

Efter at saaledis var skifted og deehled, og til en hver udlagt blef Christen Rasmusen, børnen, og 

tilsiuns wærgen af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere som dette Sterfboe kunde til bæste 

anførris, hvor til de svarede, at den ej hafde meere var bevist, end angifved er, og forskrefved staar, 

ike heller angaf sig fleere, med videre Gields fordringer, end foran findis indført, hvor ved saa dette 

skifte sluttis, dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer.  Hans Jensen. 

H: Brugman. Christen C:R;S: Rasmusen.  Wefst Pedersen. 

 Per P:C:S: Christensen.  Jens J:C:S: Christensen. 

 Laurs Mogensen.  Jørgen J:H:S: Hansen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 1700 Den 11 January, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Liqvidation efter  Jens Jensens Sahl: hustru Kirstine Olsdaatter, som 
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boede og døde paa den 7de Steel i Arnager udi Nyelaurskier sogn, Imellem denne S: Qvindis  

efterladte Mand bemelte  Jens Jensen, Paa eene og paa anden side deris sammen auflede børn 

som er en søn og 2 døttre, hvor af  

 

Sønnen er Jens Jensen paa 5 aar gl. 

Dend eldste daatter Birgite Jensdaatter 12 aar gl.. 

Dend yngste daatter Kirstine Jensdaatter 6 aar gl.  

For dem er faderen Jens Jensen self wærge, og forelagt moder broderen Anders Olsen i bemelte 

Arnager at være tilsiunswærge. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte Hans Jensen og skifte skrifveren Henrik 

Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd Morten Ollufsen, og Peder Andersen i 

Nyelaursker sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 

 

En mørk brun Hoppe for 7 Sld., en gl. sort brun Hest for 3 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en hvid 

Soe for 3 mrk., en gl. wogn med en jern klou vidier 4 mrk., en gl. opskod sleede med træ vidier 8 

skl., en ploug med it skær bøsse, løbere, og lænke 4 mrk., it par Høestier 12 skl., en liden ballig 12 

skl., it lided svine trug 4 skl., en gl. hugge stok 2 skl., en hakelse kiste med staal uden knif 1 mrk. 8 

skl., 2 gl. kister á 8 skl er 1 mrk., en stand tønde 12 skl., en kiste i stuen uden laas 1 mrk., it 

wraaeskab med en laas for 2 mrk., og saa som befindes dette huus hvor skifted er holdt tilfore har 

væred gadehuus og nu er stufve huus til ladelengen som er Steel huus, saa paa det en hver, som i 

gade huused, saavelsom i steellen er noged berettiged, kand skee ret, er nu af byen opmelt 2de 

mænd, som tillige med bemelte wurderings mændene kand taxere baade gadehuused, saavelsom 

Steelen, og dessen tilhørende, nemlig, Hans Jørgensen, og Berrild Rasmusen af Arnager, hvilke 

forelæggis at taxere forde som de agter at forsvare, Saa haver de sat gadehuused, som er 10 

stolperum, deraf er it stolperum Krobhus i den wester ende, 2 stolperum stue hvis, it stolperum 

forstue, og der udi fyrsted Steerhuus it stolperum, it stolperum nest op til Steerhused, med it lided 

cammer udi, saa og 4 stolperum som er ladehuus, med den plads bemelte huus staar paa saa og huus 

derudi jord og nagelfast findes, Saavelsom og en kaalhave, Sønden der for, naaer til en liden olm, 

som staar i bemelte have og gaardspladsen, som gaar i øster til steen gierded, det til sammen er sat 

for 15 Sld., nu findes forde huuse, og plads efter Jens Jensens Fader S: Jens Hansen at være opført 

for 30 Sld., Hvoraf en hver arfving, saavelsom berørte S: Mands efterlatte hustru at hafve væred 

tillagt, hvor af de sin anpart af boet her efter er tillagt som den fordred haver, dernest er taxered, en 

sædis Lyke Biug jord, bekommed i forige tider af Lars Graae, med en plads som it huus hat staaet 

paa nu sat for penge 19 Sld., nok anføris til dette boe, den 7 Steel med sin eiendom, som efter otte 

mænds skrifvelse, og sætning, opdrager til penge 23 Sld. 12 skl., deraf tilkommer Jens Jensen for 

sin part 8 Sld. 4 4/5 skl., samme sætning er datered den 26 Oktober 1693. nok haver Jens Jensen 

betalt til Lars Rasmusen, som hand nu self ved stoed at have bekommed paa sin hustruis wegne 4 

Sld. 2 skl., Nok vedstoed Lars Rasmusen at have bekommed sin mynling Kirstine Truidsdaatters 

anpart af berørte Steehl som er 5 mrk. 6 skl., det øfrige af berørte Steels taxt efter des indhold 

tilkommer søsteren Geirtrud, og de 2de søstrer børn Karne og Birgite, som derved for bliver, og 

Jens Jensen svarer til, efter berørte taxtis indhold. 

Summa andrager dette boes middel til penge 59 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  

Nok tilkommer Jens Jensen af berørte Steel for taxtens bekostning paa Steelen 3 Sld.,  

blifver saa boets middel 62 Sld. 1 mrk. 6 skl., 

Derimod blef angifven efterskrefne Gield, og der til giort udlæg som følger. 
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Kongl: may: ambtskriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordred som rester til ambtstuen af 

forde 7 Steel, for A: 1698. 13 mrk. 4 skl., for A: 1699. med Rug ½ tønde rester 3 Sld. 4 skl., er 6 

Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er giort indførsel i forde 7 Steel i Arnager for 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 

Landsproust Hr: Jens Morssing Sognepræst i Nyelaursker sogn fordred self her paa Sterfboet, som 

Jens Jensen efter afreigning vedgik penge 16 Sld., derfor udlagt en mørk brun Hoppe for 7 Sld., for 

resten 9 Sld., er giort indførsel i forde 7 Steel i Arnager. :/: 

Peder Nielsen Skomager i Rønne fordred 1 mrk., udlagt en kiste i stuen for 1 mrk., :/: 

Rasmus Aritsen i Rønne fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 kister i Krobhused for 1 mrk., it svine trug 4 

skl., :/:   Mortten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel penge 1 mrk. 8 skl., udlagt it par Høestier 

for 12 skl., en stand tønde for 12 skl., :/: 

Hans Jensen i Tinhfougede gaarden i Nyelaursker sogn, paa sin mynling Giertrud Jensdaatters 

wegne fordred som mynlingen tilkommer efter sin S: Fader Jens Hansen af løsøre som efter 

skiftebrefved, datered den 28 November 1678. er 8 Sld. 2 skl., der paa er til afkortning for it bord, 

da sat for 10 mrk., nu efterseeit, og i ligepris af wurderings mændene sat, og her paa afkorted, og i 

Jens Jens stue staaende for 10 mrk., resten 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., som Jens Jensen nu self sagde at 

svare til, skal her af boet udlæggis nok tilkommer hende som bemelte wærge haver anammed for en 

Koe imod sine søstres hiemgift 4 Sld., Nok tilkommer hende efter sin S: Moder i arf af løsøre 6 Sld. 

1 mrk. 4 skl., som og her af boet udlæggis skal, er saa dette som her af boet udlæggis 11 Sld. 3 mrk. 

6 skl., wærgen Hans Jensen sagde at have betalt til mynlingen som hun self vedgik 7 Sld. 2 mrk., 

der paa korttis for berørte Koe 4 Sld., og som mynling har lært at wefve, for obenmelte 7 Sld. 2 

mrk., saa faar den nu til satte wærge af udlægged her til betale Hans Jensen resten, som er 14 mrk.,  

Saa er nu broderen Jens Jensen for bemelte mynling til wærge amordned og for Summen udlagt udi 

forde gadehuus der nu er taxered for disse 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 

Sogne Deignen Mons Jensen fordred 3 mrk., udlagt en wogn med en klou vidier for 4 mrk., til overs 

1 mrk., :/:   Mortten Olsen Nyelaursker sogn fordred 1 mrk., udlagt af en hvid Soe 1 mrk., :/: 

Anders HansenSkaanning i Arnager forderd 3 mrk. 8 skl., udlagt en ploug med behør dog uden knif 

for 4 mrk., til overs 8 skl., :/: 

Hans Jensen i Nyelaursker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., nok 3 skl., udlagt af ploven 8 skl., af wognen 

15 skl., :/:   Rasmus Rasmusen i Rønne fordred 2 Sld., indført derfor i gadehuuded :/: 

Anders Jacobsen i Rønne fordred 3 mrk., derfor indført derfor i gadehuuded :/: 

Jørgen Smid i Rønne fordred 12 skl., udlagt og indført derfor i gadehuuded for 12 skl., :/: 

Hans Sigvartsen i Rønne fordred og der paa berørte Koe til underpandt for 3 Sld., udlagt af en sort 

hielmed Koe disse 3 Sld., :/: 

Skifteforwalteren for sin umage bevilged 4 mrk., udlagt af forde Koe 4 mrk., :/: 

Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 9 mrk., udlagt af forde Koe 8 mrk., af gadehuused 14 

skl., en hakestok for 2 skl., :/: 

Wurderings mændene for deris umage 3 mrk., udlagt af en hvid Soe 2 mrk., af en hakelse kiste 1 

mrk., :/: Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it wraae skab for 2 mrk., af  en 

hakelse kiste 8 skl., en slede for 8 skl., :/: 

Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Jens Jensen bevilged 6 Sld., udlagt 

en sort brun Hest for 3 Sld., af Graae Lyken 3 Sld., :/:  

Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 54 Sld. 5 skl.,  

Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 8 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Deraf tilkommer Faderen den halfvepart som er 4 Sld. 8½ skl.,  

Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes børn som er. En søn og 2 døttre, 

er deraf en broderlaad 8 mrk. 4 skl., og en søsterlaad 4 mrl. 2 skl.,  

For Faderens anpart 4 Sld. 8 skl., er udlagt af forde den 7 Steel at have 4 mrk. 5 skl., af graae lyken 

at have 11 mrk., 7 skl., en ballig for 12 skl., :/: 
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Børnen for deris anparter er giort indførsel i forde graae Steklen, som faderen dem svarer. 

Videre befindes udi formelte Skiftebref efter S: Jens Hansen, at hans afdøde daatter Kirstine efter 

lefvende 3 børn af løsøre er tilfalden 8 Sld. 2 mrk., deraf Lars Rasmusen paa sin mynling Kirstens 

wegne har bekommed af Jens Jensen hendes andeel, rester saa de 2de søster døttres anparter som er 

til hver 10 mrk. 11 skl., nok haver bemelte børn arfved efter deris Mor Moder Birgite Jens Hansen 

6 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvor af Lars Rasmusen har bekommed sin mynling Kirstine Truedsdaatters 

anpart rester saa igien de forde 2de børns parter nemlig Karne, og Birgite Truedsdøttre, tilkommer 

hver 2 Sld. 6 2/3 skl., og som afgangne Jens Smid var wærge for Karne, og ingen siden for hende 

igien er til wærge anordnet, og Mor broderen Jens Jensen er wærge for Birgite, saa efter di berørte 

deris arfveparter hos Jensen er bestaaende endnu at reste, saa er hand og nu igen tilordnet at wærge 

for søsteren Karne Truedsdaatter, og lofved Jens Jensen at naar disse 2de døttre, som er nu 

udenlands, igien kommer hertil landet, og er mrgtig forde arf at annamme, saa vil Jens Jensen den 

der til svarer, denne S: Qvindes Ifareklæder, beretted arfvingerne at være bort solt i hendis siugdom, 

og efter fordring af skifteforwalteren, hafde de vedkommende ike meere til Sterfboeds bæste at 

angive, ike heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, en foran findes indført dette skifte 

derved er slutted. Hvilked saa sy være Passeret, des til vidnes byerd under vore hender og Signeter 

Actum Ut Supra.  Hans Jensen. H: Brugmen.         Jens J:J:S: Jensen. 

Anders A:O:S: Olsen.  Morten Olsen. Peder P:A: Andersen. 

Lars L:R:S: Rasmusen.  Hans Jørgensen. Berrild B:R: Rasmusen. 
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Anno 1700 Den 15 January, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 

Sambt Schifte og Deehling efter afgangne  Jep Andersens S: hustru Doretea Laursdaatter,  
som boede og døde paa den 3de Jordeiendoms gaard  beliggende udi Østerlaursker sogn. Imellem 

denne S: Qvindes efterlefvende børn, som er 3 sønner, hvoraf  

 

Dend eldste er Thomas Thomasen Munk nu paa 7de aar gl. for ham er forhen efter faderen til 

wærge anordnet fader broderen Hans Munk i Østerlaursker sogn, og som hand ike nu kand være 

wederheftig, denne arfvepart at imodtage, saa er da den anden mynlings fader broder Ollof Munk i 

bemelte Østerlaursker sogn tilordnet at wærge, og imodtage hvis mynlingen her udi kand arfvelig 

tilofalde. 

Den anden søn er Anders Ibsen nu 3. aar gl. for ham er efterfaderen til wærge anordnet fader 

broderen Peder Andersen boende i Aakier sogn, som nu derved forblifver. 

Dend yngste søn er Jep Ibsen nu paa 7 ugger gl., for ham er og efter faderen til wærge anordnet, 

Mor broderen Jacob Larsen i berørte Østerlaursker sogn, og nu derved forblifver. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 

og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen i Rønne og skifte skrifveren Henrik 

Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jep Hansen, og Jens Monsen i 

bemelte Østerlaursker sogn, Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 

 

Først er wurdered, hvis denne S: Qvinde haver siden sin S: Mands dødelig afgang og ellers da 

skifted holdis til adtskelige bekostninger, er bevilged, og for hver ved, hvilked er efterskrefne, en 

bleg hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort hielmed Koe for 14 mrk., en blak hielmed Qvige 4 

Sld.,  Biuged som er i laden endnu i behold er sat foruden terskeløn, og kaast for 11 tønder, tønden 

er sat for 10 mrk., er 27 Sld. 2 mrk., Hauren i laden, er sat foruden terske løn og kaast for 12 tønder, 

tønden er sat for 3 mrk, 8 skl., er penge 10 Sld. 2 mrk., Hvad foered angaar, da er derom imellem de  

Umyndiges wærger herpaa Sterfboet aftalt, at til mynlingenis tillagte og felleds Qvæg og Bæsters 

føede, og fremtarf, tilligemed hvis lided Høe, som endnu er til bæste, skal forblifve, og saaleedis 

kommer det ej videre dette Sterfboe til bæste, nok findis udi herberg huuset følgende i Wester seng, 

en bolster overdynne for 5 Sld., en linnen overdynne for 1 Sld., en linnen hoveddynne 1 mrk., it 

blaargarns lagen 2 mrk., en pude med lin vor 3 mrk., en pudestop 8 skl., it syed hiønde 2 mrk., it 

spoellskaded hiønde vor 8 skl., it gl. bruegarns lagen 1 mrk., endnu it syed hiønde vor 3 mrk.,  

Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, it grønt florreds snørlif, med 2 forgylte Sølf hager, og 

9 par Sølf maller udi, er tilsammen sat for 4 skl., en røe klædis foreskiorte 4 mrk., en sort fifskaftes 

trøye 2 mrk., en sort klædis trøye 10 mrk., en nye silke hufve 2 Sld., en anden sort hue af klæde, 

med pude paa 4 mrk., en sort klædis slag hue 1 mrk., it blaat fifskaftes skiørt for 7 mrk., it sort polle 

mettis skiørt for 7 Sld., en sort fifskaftes mands kioel for 6 mrk., Item en graae wadmels kioel 4 

mrk., nok it røt wadmels skiørt 3 mrk., en benkedynne i stuen 6 mands sæde for 6 mrk., en syed 

benkedynne 2 alen lang  2 mrk., en nye ege kiste med laas for 10 mrk., I Holsengen i stuen, en blaae 

ranned overdynne 4 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., en ullen ranned hofveddynne 1 mrk. 8 skl., 

it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 5 mrk., en pude med vor 1 mrk. 8 skl.,  

I Nørre Cammer. En laage bøtte af fyre 8 skl., it madskab med en laas for 8 mrk., en borddug i 

Kraagen 2 mrk., en borddud som er ranned 1 mrk. 8 skl., en liden borddug 8 skl., it gl. Thin fad 2 

mrk., en øl hald tønde 1 mrk., en øl fiering for 8 skl., it fem fierings fad med Rugmeehl 7 Sld., en 

tønde med rug meehl udi for 5 Sld., 4 skepper Biug i en sek for 2 Sld., 3 skepper Haure for 2 mrk., 

en kaabber kedel paa en stoer kitte, er vegtig for 7 mrk., en karm fadding for 10 mrk., paa Øster 

tilled nogen weftømmer for 3 mrk., paa huus tilled, 2 smaa naur for 12 skl., en spinrok for 2 mrk., 
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en gl. trengsel for 8 skl., it drette reeb for 4 skl., it tuer reeb 8 skl., 2 forreeb 4 skl., it stude aag med 

ringe, og lenke 12 skl., en ddeigne trug 1 mrk., I Drengehuused. En linnen underdynne 1 mrk., en 

ullen sengedynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk.,  I Huggehused. En hammel haldeeler 

ringe, og tøm for 12 skl., en gl. hammel og reeb 8 skl., Strøe Rugen som er saaed er 1 4/5 tønde, er 

tilsammen sat for penge 6 Sld. 3 mrk., afgrøden deraf forblifver til paakommende aars gaardens 

afgift, arfvingerne angaf at Sterfboet er til bædte hos Mads Koefoed Poulsen i Svaniche, paa it par 

stude, at reste penge 8 Sld., fantis en Sølfskee, hvor paa findis de bogstaver, jeg ved indted til 

Salighed uden kaars fæste Jese Christe H:A:S: 1654. nu er taxered efter vegten for 9 mrk.,  

Efter det skiftebref ganged efter denne S: Qvindes for hende ved døden afgangne mand Jep 

Andersen datered den 10 Oktober. 1699. befindes videre denne S:Qvinde at være tillagt, og 

berettiged efterskrefne nemlig.Imod sin S: Mands udfart 25 Sld., hvilked tillige med alt hvis Enken 

er tillagt for sin anpart, arfvingernes wærger nøydis med, og vartilfreds med den taxt som i berørte 

skifteforretning, det er sat for, og er der for udlagt, en brun gilled Hest for 7 Sld., en graae Hest for 

8 Sld., en blak hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung sort hielmed Koe 5 Sld., en gl. fyre kiste med laas 

2 mrk., nok blef Enken bevilged, og tillagt, til den bekostning hun til sit sidste barns fødelse, skulle 

udgifve penge 3 Sld., og er derfor udlagt it brunt galt Svin sat paa den tid for 4 mrk., hvilken nu ike 

findis, mens i steden er at anføre it Faar for 3 mrk., og kort er Bertel Jensen i Østerlaursker sogn  

paa de dekler, hand til ligkisten til denne S: Qvinde har tilladt, isteden for resten af galten 1 mrk., 

som derved er bevilged at forblifve, en wogn med en stie for 2 Sld., nok indløste Enken fra 

skiftebetienterne, som nu er i behold, og anføris, en bleg hielmed stud for 7 Sld., og til stempled 

papir udlagt, it Faar for 3 mrk., den stud som skifteskriveren i forrige skifte er tillagt, og taxered, 

nemlig en sort stud er sat for18 mrk., Bekom Præsten efter arfvingernis wærgers beretning, for 

denne S: Qvindis lig begengelse, for Enkens hofved lad som er 74 Sld. 1 mrk. 3½ skl., er hende 

tillagt efterskrefne, en sort brun hielmed Hoppe for 6 Sld., en ung brun hielmed Hoppe med it hvidt 

laar for 6 Sld., en ung Sort hielmed Koe, med 3 hvide fødder for 4 Sld. 2 mrk., 2 røede Qvigekalfve 

á 3 mrk er 6 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., en brun galt 3 

mrk., en brun Soe 3 mrk., 2 brun beltede Grise 1 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies med Gaasen 3 mrk. 12 skl., 

en gl. fierings kaabber kedel, vog 8 skaalpund á 1 mrk er 8 mrk., en gl. mæssing kedel 2 mrk., af en 

brendevins pande der er taxered for 16 Sld., er her til udlagt for uden 6 slette mrk., som den yngste 

søn Jep Ibsen derudi er udlagt efter sin fader og her til udlagt 14 Sld. 2 mrk., en wogn med stier 

hammel tøm og halseeler for 10 mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogns indfrielse penge er her til 

udlagt at Laurs 27 Sld. 3 skl., en harre 2 mrk., en ploug med behørig jern juhl og ringe 6 mrk., it par 

Høestier 1 mrk., it wogn for ree, da sat for 1 mrk. 8 skl., og er istende for it wogn ree i en af forde 

wogne, som er laant, og der for nu ej sættis, 2 aar med bihl paa 1 mrk., 2 seiser med bom og ringe 

for 1 mrk., en jern yyfve for 8 skl., en nye wefved benkedynne for bordenden i stuen for 2 mrk., 

fattis 4 skl., som er af anded udlæg, som nu ike kand anføris, en under wogn til en karm fadding, og 

en karm fadding med som før er sat nu under wognen sat for 14 mrk.,  

Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 247 Sld. 11 skl.,  

Her imod blef angifven efterskrefne Bort Skyldige Gield, og Prætensioner og er der 

til giort udlæg, som her efter følger. 
 

Rester efter Sterfboets vedkommendis beretning til Ambtstuen, for Aar 1699. Bogclarrings penge ( 

Sld., udlagt hos Mads Koefoed Poulsen i Svaniche forde 8 Sld., :/: 

Anna Anders Nielsen fordred for sin umage i Sterfboet, som wærgerne vedgik, en tønde Biug som 

her udi er anført for 10 mrk., nok for en wogn, som er opslit, af hendis søn, denne S: Qvindis mand 

Jep Andersen, ansat for 2 Sld., Item laante penge 2 mrk., nok fordred penge 7 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., 

derfor udlagt en tønde Biug for 10 mrk., en wogn med en stie 8 mrk., en gl. mæssing kedel 2 mrk., 

en kaabber kedel paa en stoer kitte er vegtig til penge 7 mrk., :/: 
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Jacob Laursen i Østerlaursker sogn fordred laante penge til adtskellige denne S: Qvindis 

bekaastninger penge 7 Sld. 12 skl., udlagt en blak hielmed Qvige 4 Sld., it madskab med en laas 8 

mrk., it Thin fad 2 mrk., it syed hiønde 2 mrk., it stude aag med ringe, og lenke for12 skl.,:/: 

 

Gunner Reinholtsen i Østerlaursker sogn fordred tienesteløn 9 mrk., udlagt i drenge hused, en 

linnen underdynne 1 mrk., en ullen sengedynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk., en spinrok 

for 2 mrk., en fyrre laage bøtte 8 skl., en brun Soe for 3 mrk., :/: 

 

Niels Ollufsen i Østerlaursker sogn fordred arbieds løn resterende naar korttis, hvis derpaa er betalt 

penge 4 mrk. 12 skl., udlagt it Faar 3 mrk., 2 smaa naur 12 skl., it deignetrug for 1 mrk., :/: 

Jens Ibsen Smid i Gudhiem fordred arbiedsløn 1 mrk., udlagt en gl trengsel 8 skl., it tver reeb for 8 

skl., :/: Hellis Mefvesen i Østerlaursker sogn for skade Gield fordred 3 skep: Haure 2 mrk. 4 skl., 

udlagt af it røt wadmels skiørt disse 2 mrk. 4 skl., :/: 

 

Elsebeth Andersdaatter i Østerlaursker sogn fordred som er forslit paa en sengedynne som 

bevilgedis 3 mrk., udlagt 3 Skep: Haure er sat for 2 mrk., en øll halftønde for 1 mrk., :/: 

 

Anders Pedersen i Østerlarsker sogn lod fordre for it handklæde, som her til boet er laant, og er bort 

staalen penge 5 mrk., udlagt i Holsengen i stuen it bruegarns lagen for 5 mrk., :/: 

 

Hans Munk i Østerlaursker sogn, paa sin mynling Thomas Munks weigne fordred som hos hans 

moder denne S: Qvinde af hans fæderne arf er bestaaende 2 Sld. 11 skl., udlagt 3 Faar a 3 mrk er 9 

mrk., tilovers 5 skl., :/: 

 

Olluf Munk ibiden fordred arbiedsløn 1 mrk., udlagt en sort klædis slag hufve for 1 mrk., :/: 

 

Bertel Jensen i Østerlaursker sogn fordred for Høste arbieds penge 4 mrk., udlagt en sort klædis 

hufve med en pude 4 mrk., Ines Ibsen tienestedreng tilkommer af sin resterende tienesteløn til nest 

kommende paaske, eftersom  hand skal have sin opwartning ved felleds arfvingers Qvægs føede, for 

it par lærrets bopser 2 mrk. 8 skl., en halsklud 1 mrk., er 3 mrk. 8 skl., udlagt, af en sort fifskaftes 

kioel er sat for 6 mrk., deraf udlagt disse 3 mrk. 8 skl., :/: 

 

Peder Morttensen en tieneste pag, rester til løn til nest kommende paaske, for en halsklud 1 mrk., 

udlagt af fifskaftes kioelen de 8 skl., en jern tyve for 8 Sld., :/: 

Saa blef imellem wærgerne afhandled, og Accorderet at værgen Jacob Larsen for det yngste barn  

 

Jep Ibsen, som nu ikun er paa 7de uger gl. skal nyde til opforstring, for dette første aar 12 Sld., Det 

anded aar 6 Sld., det 3 aar 4 Sæld., og saa de 4 sidste aar, indtil hand opnaar de 7 aar, at hand under 

sin moders Phlegning skulle have væred, efter loven kand opnaa, hvor med wærgen Jacob Larsen 

nøyedes, og de andre wærger vare tilfreds med, er tilsammen penge 34 Sld., hvor for er udlagt, en 

blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bloster ofverdynne i wester seng i Herberghused for 5 Sld., 

en linnen hoved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en pude med lin vor 3 mrk., en pude stop 

for 8 skl., it grønt floreds snørlif med 2 forgylte Sølf hage, og 9 par Sølf maller udi, er tilsammen 

sat for 4 Sld., it sort pollemettis skiørt for 7 Sld., en graae Hest for 8 Sld., en tønde Biug 10 mrk., 2 

Lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., 3 gl.Gies 3 mrk. 12 skl., her af tilovers 1 mrk. 12 skl., :/; 

Den anden søn Anders Ibsen som Far broderen Peder Andersen i Aakier sogn er wærge for, der 

nu ikun er 3 aar gl. er of saa efter forskrefne maade, bevilged til forsterløn, for de resterende 4 aar, 
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at hand skulle væred under sin moders Phlegning, aarlig 3 Sld., er 12 Sld., hvor for er udlagt, en 

bleg hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., it fem fierings fad, med Rugmeehl udi for 7 Sld., af Grisene ved  

 

Jacob Lars mynlings udlag 1 mrk. 12 skl., 2 for reeb for 4 skl., :/: 

Sen tredje søn Thomas Thomasen Munk  der nu ikun er noged paa 7de aar gl. hammen er i det 7 

aar bevilged efterskrefne maade at nyede til førsterløn, som den nu tilsatte wærge Olluf Munk Hans  

 

Fader broder annammer tillige med barned, udlæg for 3 sld., og tillagt en sort hielmed Koe for 3 

Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk., :/: 

 

Temme Imedsen i Svaniche lod fordre til leie af it klæde ofver liget at bruge 1 mrk., udlagt it :/: 

spolskaded hiøndes vor for 8 skl., en øll fiering 8 skl., :/: 

 

Peder Skomagers hustru i Gudhiem fordrer Syeløn 12 skl., udlagt en hammel halseeler ringe, og 

tøm for 12 skl., :/: 

 

For skifted at forwalte bevilged arfvingernis wærger 4 Sld., skifteskriveren for denne forretnings 

umage i alt bevilged 6 Sld., stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en tønde med Rug 

meehl for 5 Sld.,  4 skepper Biug i en sek for 2 Sld., en linnen underdynne 4 mrk., it gl. bruegarns 

lagen 1 mrk., af it røt wadmels skiørt 12 skl., en pude med vor 1 mrk. 8 skl., en graae wadmels kioel 

4 mrk., en gl. fierings kedel 8 mrk., her af  til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 

Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., Jep Hansen tillagt af en sort 

fifskaftes kioel 2 mrk., Jens Monsen tillagt en brun galt for 3 mrk., til overs 1 mrk., :/: 

Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 94 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  

Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 152 Sld. 2 mrk.,  

Hvilked deelis imellem forskrefne denne S: Qvindis efterlefvende børn, som er 3 Sønner, og er paa 

enhver søns anpart penge 50 Sld. 3 mrk. 5 1/3 skl., for 

Dend eldste søn Thomas Thomasen Munks anpart som Fader Broderen Olluf Munk i 

Østerlaursker sogn er wærge for som er 50 Sld. 3 mrk. 5 skl., er udlagt ved forige sit udlæg for 

forsterlønnen er til ofvers, som her til er udlagt de 2 mrk., hos Jens Mons udlæg 1 mrk., 3 tønder 

Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 tønder Haure á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk., af den 3 gaard i 

Østerlaursker sogns indfrielse penge, er her til udlagt 9 Sld. 1 skl., en bleg hielmedstud for 7 Sld., 

en Sølfskee, hvor paa findes de bogstaver, ieg veed indted til Salighed uden kaars feste Jesu Christi  

H:A:S: 1654. nu taxered efter vegten for 9 mrk., en brun gilled Hest 7 Sld., en ung sort hielmed Koe 

for 5 Sld., it blaat fifskaftes skiørt 7 mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk., en benkedynne i stuen 6 

mands sæde for 6 mrk., en wogn med stier hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., en fyre kiste med 

laas 2 mrk., i Holsengen i stuen, en blaae ranned overdynne 4 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., 2 

aar med bihl paa 1 mrk., it drette reeb 4 skl., :/: 

Dend anden søn Anders Ibsen som Fader Broderen Peder Andersen i Aakier sogn, er wærge for, 

hans anpart som er 50 Sld. 3 mrk. 5 skl., der for er udlagt 3 tønder Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 

tønder Haure á 3 mrk. 8 skl., er 14 mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogn, indfrielse penge er her 

til udlagt 9 skl., en ung brun hielmed Hoppe med it hvidt laar 6 Sld., en sort klædis trøye 10 mrk., 

en nye Silkehufve for 2 Sld., en syed benkedynne 1 alen lang 2 mrk., en nye Egekiste med Laas fore 

for 10 mrk., i Holsengen en ullen sort ranned hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaaegarns lagen 1 mrk. 

8 skl., en borddug i Kraager 2 mrk., 1 4/ 5 tønde strøe Rug som er saaed, er sat for 6 Sld., 3 mrk., en 

ung sort hielmed Koe med 3 hvide fødder for 4 Sld. 2 mrk., it Faar 3 mrk., en ploug med behørig 

Jern , og ringe for 6 mrk., noged wef tømmer paa tilled for 3 mrk., en hammel og reeb 8 skl., 2 brun 
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beltede grise for 1 mrk. 8 skl., it par Høestier 1 mrk., 2 seiser med bom, og ringe 1 mrk., en nye 

wefved benkedynne for bordenden i stuen for 2 mrk., af en graae wadmels kioel 1 mrk. 4 skl.,:/: 

Dend yngste søn Jep Ibsen som Jacob Larsen hans Moder Broder i Østerlaursker sogn er wærge 

for hans anpart er 50 Sld. 3 mrk. 5 skl., der for er udlagt 3 tønder Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 

tønder Haure á 3 mrk. 8 skl., er 14 mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogn, indfrielse penge er her 

til udlagt 9 skl. 1 skl., it syed hiøndes vor 3 mrk., en røed fore skiorte 4 mrk., en ranned bord dug 1 

mrk. 8 skl., en liden bord dug 8 skl., en karm fadding, og under wogn for 6 Sld., en sort brun 

hielmed Hoppe 6 Sld., af en brendevins pande som er sat for 16 Sld., deraf 14 Sld. 2 mrk., 2 Røede 

Qvige kalfve 6 mrk., en harre for 2 mrk., hos Hans Munks udlæg de 4 skl., :/: 

Til det sidste blef alle Sterfboets wærger, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette 

boes middel at angifve, hvor til de svarede, at de ej viste meere at angifve, end forskrefved staar, ike 

heller angaf sig fleere, med videre Gield, eller Prætensioner, end anført er hvor ved saa dette skifte 

sluttis, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer, Hans Jensen.     Henrik Brugman.  

Olluf O:M:M: Monsen Munk,  Peder P:A:S: Andersen,         Jacob J:L:S: Larsen.  

Jep Hansen.   Jens Monsen. 
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Anno 1700 Den 16 January, Er holden  Registering og Wurdering, 
 efter S: Peder Haagensen, som boede og døde paa den 25 Kongens gaard i Østerlaursker sogn, 
og var paa Enkens Arine Jensdaatters wegne Laugwærge, efter hendis begiering anordnet, Truid 
Jensen hendis broder boende i bemelte Østerlaursker sogn.  
 
Møtte  paa Rettens weigne og skifte skrifveren Henrik Brugman, Og til Wurderings mænd 
opmelded Jep Hansen, og Jens Monsen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter 
følger, nemlig. 
Paa børnens wegne møtte Fader Broderen Mons Haagensen. 
Øeg. 
En sort snopped, og stierned Hest for 5 Sld., en soed blised Hoppe, hvor paa findes Ingeborig S: 
Olluf Jensens i Rønne hendis Qveg brænde paa hoven paa det hyre forben, og har bekommed den i 
forsikring af denne S: Mand, som arfvingerne nu vedstoed, og blef nu samme Hoppe taxered for 8 
Sld., og angaf Ingeborig Olluf Jens, at hun haver forstragt denne S: Mand til sin auflings forti, 5 
Sld. 3 mrk. 8 skl., i saamaader kommer resten til boets bæste af berørte Hoppes taxt penge 2 Sld. 8 
skl., en brun Hoppe for 6 Sld., en gl. graae hielmed Hoppe for 1 Sld., it sort blised Horsføll 3 mrk.,  
Qveg. En røe røgged og hielmed Koe, hvor paa findes Jacob Koefoed i Svaniche hans Qveg brende, 
og sagde Enken at det er 3 aar siden at bemelte Koe bekom dodbrende, men indted kiøb giort om, 
hvor meged Jacob Koefoed vil got giøre der for, paa hvis Gield Sterfboet, er til ham skyldig, og blef 
forde Koe nu sat for 7 Sld., en hvid Qvigekalf for 2 mrk., en sort belted Soe for 3 mrk., it sort 
Soesvin for 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., Korned i laden er sat for 4 tønder Biug á 9 mrk er 9 
Sld., 6 tønder Haure á 3½ mrk er 5 Sld. 1 mrk., it stolperum Høe paa stenged i stue lengen westen 
til for 4 Sld.,  
Boehave. En wogn uden Jern i bag juhlen, en stingaxel uden en kiepstok, 2 gl. stier, en gl. hammel, 
og tøm, og 2 gl. halseeler for 13 mrk., en gl. harre 8 skl., en dito 1 mrk. 8 skl., en fyre kiste med laas 
i Krobhused 6 mrk., it sengested 2 mrk., en tom tønde 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 
skl., it par gl. Høestier 4 skl., en hakelse kiste med staal foruden knif 8 skl., en jern tyfve 6 skl., it 
aar med Bihl 12 skl., i stuen it fyreskab med en dør, og laas 2 Sld., 
Hvis Ifareklæder denne S: Mand eiede, beretted Enken at være en dehl bort given. Til den som 
graved til hans lig, og resten bekom børnen til at klæde sig udi. 
Enken og de vedkommende blef af rettens beiente tilspurdt, om de hafde meere til dette boes middel 
at angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end forskrefved staar, hvor nu saa Registeringen er 
slutted. 
Summa andrager forskrefne Boes middel 45 Sld. 6 skl.,  
Nok er saaed 4/5 tønde Rug forleeden fisked, er sat for 3 Sld., er saa boens middel 48 Sld. 6 skl.,  
Dette saa at være tilganged, og Passeret. Testerer. H: Brugman. Mons M:H: Haagensen. 
Truid T:J:S: Jensen.   Jep Hansen. Jens Monsen. 
 
Anno 1700 Den 19 January er efter Tillysning indenlands tings Retten, og advarsel til 
De vedkommende, efter foregaaende Registering og Wurdering, holden skifte og Liqvidation efter 
S: Peder Haagensen som boede og døde paa den 25 kongens gaard i Østerlaursker sogn, 
imellem denne S: Mands efterlatte hustru, Arine Jensdaatter, for hende blef til laugwerge 
anordnet hendis broder Truid Jensen ibiden. Saa og deris sammen auflede børn, som er 4 sønner 
og 4 døttre, hvor af  
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Den  eldste søn er Haagen Pedersen sin egen werge. 
Den anden søn Jens Pedersen 14 aar gl. for ham er moders broder Lars Jensen ibiden til wærge 
anordnet  
Den 3 søn Lars Pedersen 12 aar gl. for ham er til werge anordnet Fader Broderen Jens 
Haagensen i Westermarie sogn. 
Den yngste søn Per Pedersen paa 4 aar gl. for ham er til werge anordnet Fader Broderen  Mons 
Haagensen i Østermarie sogn. 
Den eldste daatter Karne Pedersdaatter 13 aar gl. for hende er Fader Broderen Jens Haagensen 
i Westermarie sogn til werge anordnet. 
Den 2 daatter Elsebeth Pedersdaatter 10 ar gl. for hende er Mor Broderen Truid Jensen i 
Østerlaursker sogn tilordnet at werge. 
Den 3. daatter Kirsten Persdaatter paa 8 aar gl. for hende werger og forde Fader Broderen Mons 
Haagensen. 
Den yngste daatter Anna Persdaatter, under it aar gl. for hende werger Mons Ødbersen Enkens 
søstermand boende i Østermarie sogn 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne,  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jep Hansen, og 
Jens Monsen ibiden. Der haver boens middel som forskrefved staar Registeret og Wurdered, Hvor 
da videre, er Passeret som her efter følger,  
Saa blef angiven efterskrefne Gield, og Prætensioner, og dertil i en deel giort udlæg, 
som følger. 
Kongl. May: Ambtskriver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortegnelse, som 
rester til hans Kongl: May: restands af landgielde  for aar, til 1. may  1698 penge 7 Rd. 3 mrk., for 
aar 1698. rester med 2 mrk. 4 skl., omkostning 11 RD. 13 skl., for A: 1699.rester landgielde Biug af 
nye maal 4 Skep: 3 fiering ½ ot ¼ pot er 5 mrk. 9 skl., Haure 7 skep: 1 fiering ½ ot en gl. 3 potter, 
er 4 mrk. 3 skl., laane biug en tønde, leie en skep 1. Rd. 4 mrk. 2 skl., ½ Koe fiering ½ smør fiering 
1 Rd., 1. Lam ½ Gaas 6 høns 3½ les veed, er 1 Rd. 4 mrk. 3 skl., ½ jordebogs penge 3 mrk., ½ ægte 
og knægte penge 1 Rd. 1 mrk., smør til penge 7½ skl., er 26 Rd. 2 mrk. 6 skl., giør 39 Sld. 2 mrk. 6 
skl., udlagt 3 tønder Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 5 tønder Haure á 3 mrk 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 
skl., 2 Faar 6 mrk., en soed snopped og stierned Hest for 5 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., hos 
Ingeborig S: Olle Jens af en Hoppe 2 Sld. 8 skl., en gl. graae hielmed Hoppe 4 mrk., it soed blised 
Horsføll 3 mrk., it stolperum Høe paa strenged i stue lengen for 4 Sld., en fyrre kiste med laas i 
Krobhused for 6 mrk., en sengested 2 mrk., en tom tønde 8 skl., 4 skep gl maal Rug som er saaed 
for 3 Sld., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl.,it par gl. Høestier 4 skl., en hakelse kiste med 
staal uden knif 8 skl., en jern tyfve 6 skl., it aar med Bihl 12 skl., i stuen it fyre skab med en dør, og 
laas for 8 mrk., af Biuged ved Præstens Udlæg 8 skl., :/: 
Rester til Kirken som wærgen for Østerlaurskerskirke Bertel Jensen Kræfvede for A: 1699, en 
tønde Haure for 3 mrk. 8 skl., og en femtedeel tønde Biug 1 mrk. 13 skl., er 5 mrk. 5 skl., udlagt en 
tønde Haure for 3 mrk. 8 skl., en femtedeel tønde Biug for 1 mrk. 13 skl.,  
For A: 1699 rester til Herrits fougden og deignen á en skep: Biug Item er og anregned efter forige 
taxt nemlig efter Jordebogstaxten 3 mrk. 10 skl., udlagt 2 skep Biug for 3 mrk. 10 skl., :/: 
Rester til Sogne Præsten for A: 1699. en skep Biug 1 mrk. 13 skl., og en Paaske rettighed 1 mrk. 4 
skl., er 3 mrk. 1 skl., udlagt 2 skep: gl. maal Biug for 3 mrk. 10 skl., til overs 9 skl., :/: 
Her foruden fordred Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede for forhen falden, og resterende 
tiende, og Paaske rettighed 6 Sld.,:/: 
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Olluf Hansen i Gudhiem fordred for en Hest som rester penge 12 Sld. 2 mrk., Nok for it spin Rug 1 
mrk., :/:  Poul Hansen Koefoed boende i Rønne fordred efter sin sedel hvor udi hand optegner, at S: 
Peder Haagensen af ham paa adt: skelige tider haver bekommed penge, og der af rente, sampt for 
en deehl salt, Item laant Biug, og tobak, som i alt rester 6 Sld. 6 Sld. 3 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som ham er tilfalden efter sin S: Fader afgangne 
Poul Koefoed som nu rester 11 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel for en spin rok it parkarder, laante penge, Øll og 
brendevin som tilsammen opdrager til penge 4 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Bark Spinderen i Rønne Johan Bahilius fordred efter sin sedel 3 mrk. 10 skl.,:/: 
Mons Joensen i Østerlaursker sogn fordrer som rester paa it af kiøbt Meer Øg 4 mrk., Mons 
Haagensen angaf at Claus Persen i Østermarie sogn, har at fordre som rester paa en af kiøbt Hoppe 
4 mrk.,:/: 
Peder Staffensen i Østerlaursker sogn fordred arbiedsløn penge 6 mrk., :/: 
Mons Haagensen fordrer for sig self for penge og Korn 4 Sld., :/: 
Hans Bendtsen i Gudhiem fordrer som rester paa hans moders wegne paa en Hest penge 2 mrk. 12 
skl, :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 10 Sld. 4 skl., :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel reede laante penge 6 mrk., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel saa lydende efter riktig afreigning, saa befindes 
hos mig underskrefne at S: Peder Haagensen udi Østerlaursker sogn var skyldig mig penge 24 Sld. 
3 mrk. 13 skl., hvor for hand hafde sat mig i pandt 2 Kiøer, og 2 Qviger, og nu efter Enkens 
beretning befindes ikun der af en Koe, som er brendt med mit brende, Actum Svaniche den 19 
January 1700. Jacob Koefoed, her pa afkorttis forde Koe for 7 Sld., rester 17 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt en sort belted Soe for 3 mrk., it sort Soesvin 2 mrk., 
af wognen 1 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage 3 Sld., udlagt forde wogn med brhør for 13 mrk., ogtil overs forde 1 
mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en harre for 1 mrk. 8 skl., en dito 8 skl., 
resten vil Enken self betale 2 mrk. 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 
mrk., udlagt en hvid kalf for 2 mrk., Nok fordredes Bendt Morttensen i Svaniche lod fordre 8 mrk. 8 
skl., :/: Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter regnskab penge 8 Sld.,:/: 
Morten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel og derudi Refererer sig til sin regenskabsbog at have 
borged S: Peder Haagensen ware derfor Aar 1693. den 20 may for penge 2 Sld.,:/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 140 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Der til er i fuld betalning efter forskrefne for tegnelse udlagt boets middel som er 48 
Sld. 6 skl.,  
Til ded øfrige af Gielden som er 92 Sld. 3 mrk. 7 skl., Findes ej noged at betale med, hvor ved saa 
dette skifte sluttes, dette saa at være tilganged og Passeret Tehterer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Truid T:J:S: Jensen.     Lars L:J:S: Jensen. 
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Efter Kongl: May: Ambtschrifver og Ridefouget, Hans Henrik Schor Schreftlige Befalning, Dateret 
Den 13 November 1699. er Befatted efterschrefne fortegnelse, paa Eske Brøgers Huus, hand 
iboede i Gudhiem, som og paa hvis Goeds som fanttis, og kunde opspørges, som alt er wurdered af 
tvende mænd Niels Jørgensen, og Jep Hansen af Østerlaursker sogn, hvilked er saaleedis som 
følger; 
Hused som er 5 stolperum, med winduer, døre kakelovn, sampt plads, og kaalhaverom tilsammen 
sat for 20 Sld., Befantis noged her ligende i samme huus sat for 3 Sld., nok befanttis, nogle sammen 
bunden knipper af Rug, Biug, og Haure, blef sat for tyve /: hvilked siden befantis af Svin op ædt og 
need traad, it fyre bord i stuen med skoffer for 6 mrk., it lided laasfast skab for 1 Sld., it lided 
laasfast fyrre skrin for 3 mrk. 8 skl., en lasfast fyrre kiste 6 mrk., it lided gl. Ølkar 1 mrk., en gl. 
tønde 12 skl., en ballig 8 skl., en gl. tønde 6 skl., en benk under winduen 8 skl., nok en benk 6 skl., 
it gl. skrin uden laas 6 skl., it gl. skrin uden laas 4 skl., 2 gl. smaa stoele 4 skl., en gl. bagstoel 8 skl., 
it støke Eege bræ 2 skl., en gl. brendevins otting 4 skl., 2 gl. half tønde stomme 4 skl., en gl. span 2 
skl., it gl. tønde stomme 4 skl., en gl. kierne 4 skl., 2 gl. sy bøtter, og en strippe 6 skl., en gl. 
brendevins otting 4 skl., en dito 4 skl., it gl. bord i Krobhused 1 mrk. 4 skl., en spin Rok 1 mrk., en 
bræt stoel 2 skl., en gl. sengested 6 skl., it pande jern 8 skl., en mangel fiel 4 skl., en senge fiel 4 
skl., en gl. bolster ofverdynne 3 mrk., en olmerdugs hofveddynne 1 mrk., en bolster hofved dynne 3 
mrk., en bolster pude 3 mrk., en olmerdugs ofverdynne 2 mrk., en gl. olmerdugs underdynne for 1 
mrk., som er opædtef møll, 2 gl. hiønder det eene fik Eske medsig til Rønne begge for 8 skl., en gl. 
kaabber berkdel med hol paa og bøt for 1 mrk., en gl. jern gryde for 4 mrk., 2 støker føre bræder 4 
skl., 9 alen uwalked sort wadmel á 10 skl er 5 mrk 10 skl., en graae xarses Qvinde kioel for 10 mrk., 
it gl. firtraa skiørt 2 mrk., it grønt raskes klæde er sat for 6 skl.,, er bortstoehl, it bruegarns lagen 5 
mrk., 2 bruegarns pude vor 3 mrk., 5 gl. ´3 mrk er 15 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., deraf it Faar 
og Lam borte, en hand Qvern for 6 mrk., 2 gl. Gæs for 2 mrk., 3 skaalpund uld for 1 mrk. , 3 støker 
smelted tallig, som weuedes med en træ bismer der fanttis paa boepællen, var tilsammen 58 mark, 
mens med den nye weg wog den 3 lispund á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Nok umelted tallig, som og blef 
weiet med forde træ bistner, vog 8 mark, mens med den nye vegt wog 6 skaalpund á 3 skl er 1 mrk. 
2 skl., en gl. Qvinde Hufve 2 mrk., en spegel for 2 skl., en half skep lin frøe for 1 mrk., en half 
baade part 8 mrk., en raae stude huud for 8 mrk., en raae Koe huud for 6 mrk., disse begge huder fik 
Eske Brøger med sig til Rønne, nok fanttis en tønde fæe kiød, som ligger i salt for 5 Sld., en half 
tønde fækiød som ike er ret fuld for 2 Sld., nok ungefehr en fierding fækiød som Eskel haver med 
sig, som siufatis at være ankommen er sat for 3 mrk., balgen som kiødet er i sat for 6 skl., nok 20 
støker røgged kiød, som er af Lam som veiede tilsammen 31 skaalpund á 1½ skl er 2 mrk. 14 skl., 
nok 5 støker røgged fækiød som vog 10 skaalpund á 1½ skl er 15 skl., nok røggede kiød pølser 22 
støker vog 17 skaalpund á 2 skl er 2 mrk. 2 skl., 6 skaalpund hamp á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., nok en 
liden trefoed, en ildtang, og en ildgaffel vog tilsammen 7 skaalpund á 3 skl er 1 mrk. 5 skl., it meehl 
sold for 12 skl., en deel brende tørf som laae paa lofted for 1 mrk. 8 skl., under samme tørf fanttis 4 
skin som ganske var fordrefved, og ike siuntes merked paa nok 5 andre skin, som og merked var 
borte og skinden var fordrefved forskrefne tørf er forregned og af Svin efter at de var af lofted med 
kost oproded og fordrefved, en Gaase, som i byen blef opspurdt, sat for 1 mrk., kaal som fanttis ved 
huused sat for 8 mrk., hvilken siden af Svin er opædt, it stryg jern, som Olluf Hansen i Gudhiem 
haver i pandt for 3 mrk., er efterseet, og ej meere werdt, og beholden der for. Nok fanttis lided ubrøt 
lin sat for 4 skl., er bort blefven, nok blef frem baared af Eske Bryggers daatter en run aske med 
laag paa, og der udi laae en Qvinde hue, af gl. taxt sat for 4 mrk., Esken sat for 6 skl., videre goeds 
er os ike bevist af det som fanttis baade i det huus Eske Brygger iboede, saa og i det som er blefved 
opspurdt, end som forskrefved staar, og efter som den fortegnelse som blef  skiked til Hr: 
Ambtskriver, da Eske Brygger blef ført til Rønne ike  melte om alt dette forskrefne goeds, var 
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aarsagen at tiden da var saa knap, formedelst dagen var forløben, at der ej var tid til at skrifve 
meere, til med var der og mangel paapir at ded ej var da at bekomme, saa sendes nu vel ermelte Hr: 
Ambtskriveren, den fulde beretning paa saavit os er vidende, som vi med egen hand bekrefted 
Datum Gudhiem den 14 November 1699. Hans Ryman. Niels Jørgensen. 
Jep Hansen. Nok er her forglemt otte skaalpund ull som er hvid ull som forberørte 
Registering og Wurdering med anteignelse formelte  
Anno 1700 Den 20 January. Er efter lovlig Giorde Tillysning og advarsel inden 
Borrigholms Landsting, og Sogne Stefiler, holden igien overslag, og wurdering, efter forhen 
forfattede registering, datered den 14 november 1699. hvilken registering, Niels Jørgensen, og Jep 
Hansen af Østerlaursker sogn, befindes at have wurdered det boehave, og goeds, som Eske 
Svendsen Brøger eiede, som hafde sin boepæhl i Gudhiem, der formelst sit, med sin havende 
hustru Sophia Børges daatter, begge vidende, og begangne Tyfverier inden hiem, og lands 
tingene hver for sig, er dømte, nemlig, manden Eske Svendsen til at ophengis i galgen, og hans 
hustru Sophia Børgesdaatter, at stryges til kagen, og brendis med galge brende paa ryggen som 
efter dom, inden lands tings retten afsagt, er Exeqveret, hvor om dommenis indhold giør videre for 
claring, og hafver forberørte med Tyfveri befundene persohner, sammen aufled, som nu lefver, en 
søn of 2 døttre, hvor af 
Sønnen er Antoni Eskelsen af alder 14 aar gl. 
Den eldste daatter Kirsten Eskildsdaatter af 16 aar gl. 
Den yngste daatter Karne Eskildsdaatter af 12 aar gl. 
Hvilke børn ike er videndis udi forældernis begangne Tyfverier, og ike derfor efter dommens 
indhold straffeldig dømt, saa er til bedre riktighed at erlange nu ved liqvidations forretning, efter 
bemelte persohner, af skifte betienterne opmelded 4er domme mænd som boets middel lovlig nu 
skal see, og formeene derved, om forhen indførte registerings indhold, udi taxten entten kand 
forringes, eller for bedris, nemlig, Peder Mortensen af Østerlaursker sogn, og Olluf Hansen Peder 
Rytter, og Hans Bendsen af Gudhiem,  
 
Hvor ved paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne,  og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Hvor da først berørte Per Sokners eiendoms Goeds af Specie, og 
bestaar i følgende maader, nemlig først befindes denne Tyf Esleld Svendsen at have kiøbt, it huus 
med tilliggende plads udi Gudhiem, af afgangne Lieutnant Aderpols efterlatte hustru, hvilket huus 
Eskeld Svendsen haver bytted med Niels Blasere, og igien bekommed it huus, som ligger oppe ved 
Linke udi Gudhiem, og det huus er af følgende beskaffenhed, huused i sig self bestaar af fem 
stolperum, der af er 2 stolperum Krobhuus østen til med 2 winduer udi, insted loft derofver, og er en 
dør med jenn hengsler, stuen er it stort stolperum med rastte tille paa, og 4 winduer udi, kakelofven, 
og stue dør med jernhengsler, og klimke paa, 2 stolperum forstue, og Steerhuus, med en deel flage 
paa, det tilsammen foruden plads, af berørte 4er mænd sat for thinfve, og 6 Sld., og hafver Eskeld 
Svendsen foruden forberørte huuses betalning, som hand bekom af Leiutnant Aderpols hustru, efter 
hendis derom udgifne kiøbe bref, datered den 16 January 1689. maatted betale Niels Gloser til tolf 
Sld., hvor af Eskeld Svendsen hafver laant af Anders Truelsen i Gudhiem 9 Sld., som Anders 
Truelsen med loufaste vidnesbiurd, af naboer og gienboer i Gudhiem boende, nu beviste, og Esleld 
Svendsens hustru, der nu var til veder mælle vedstoed aet at være Anders Truelsen til hendes mand 
Esleld Svendsen haver laant til huuses betalning forde 9 Sld., Og der for i forberørte huus forsikred, 
dernest vedstoed Anders Truelsen at have ofverdraged til Diderik Wolfsen i Svaniche forberørte 9 
Sld., til sin Gield hos hamen at afbetale med, dernest af beviste Diderik Wolfsen at Esleld Svendsen 
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var ham 15 Sld., skyldig for af borgede vare, og penge hvor for hand Diderik Wolfsen hafver for 2 
aar siden til Øster Herrits ting laded indstefne Esleld Svendsen, og som stefne maaled var Passeret, 
giorde Esleld Svendsen Diderik Wolfsen forsikring forberørte 15 Sld., udi forskrivene huus, som til 
yder meere vidnesbiurd Diderik Wolfsen at beviste med Olluf Hansen, og Anders Truelsen af 
Gudhiem, og Truid Jensen af Østerlaursker sogn, og Eskeld Svendsen hustru nu vedstoed 
forskrefne ret at være, Isaa maader tilkommer nu Diderik Wolfsen udi formelte huus af anmelte taxt 
tyve, og fire Sld., og er til dette boes middel deraf at anføre de øfrige 2 Sld., nok er wurdered en 
deel Høe i berørte huus, er nu ved forige sætning forblefven 3 Sld., it fyre bord med 2 skoffer og 
foed 6 mrk., it lided laasfast skab for 5 mrk., it lided fyre skrin, med laas og hand grever 3 mrk. 8 
skl., en røe malled fyre kiste, med laas og hand grever, og hengsler for 3 Sld., staver og bun til it 
Car for 1 mrk., en øltønde 1 mrk., en ballig 1 mrk. 8 skl., I forskrevene ballig er indsalted en deel fæ 
kiød, er taxered for 4 Skd. 2 mrk.,  en halftønde fuld med Fækiød, er sat for 9 mrk., en gl. tønde for 
6 skl., en benk som til fore stoed i hused under winduen i stuen, er nu taxered for 1 mrk. 4 skl., nok 
en benk for 12 skl., it gl. skrin uden laas 6 skl., it anden gl. skrin uden laag 4 skl., 2 gl. smaa stole á 
4 skl er 8 skl., en gl. bagstoel uden bun 8 skl., it egebræ 2 skl., 2 brendevins ottinger á 6 skl er 12 
skl., en gl. span 2 skl., it gl. halftønde stomme 4 skl., nok en brendevins otting 4 skl., en half tønde 4 
skl., en gl. kierne 6 skl., 2 sig bøtter, og en strippe 6 skl., it gl. bord blad med foed for 1 mrk., en 
bræt stoel 4 skl., it pande jern 12 skl., it sengested 6 skl., en sengefiel 4 skl., en mangel fiel 4 skl., 
en gl. bolster ofverdynne 2 mrk., en olmerdugs hofdynne 1 mrk., en bolster hofdynne 3 mrk., en 
bolster pude 3 mrk., en olmerdugs overdynne 2 mrk., en olmerdugs gl. underdynne 1 mrk. 8 skl., it 
gl. hiønde 4 skl., en gl. kaabber kedel paa en kitte stoer for 2 mrk. 4 skl., en liden jern gryde 5 mrk., 
2 støker fyre bræder 4 skl., 9 alen sort uwalked wadmel á 10 skl er 5 mrk. 10 skl., en graae sardtes 
kioel til en Qvindes persohn for 6 Sld., it gl. firtraa skiørt 2 mrk., it brue garns lagen 5 mrk., 2 
bruegarns pude vor 3 mrk. 8 skl., 4 Faar á 3 mrk, og it Lam 2 mrk., en hand qvern med gl. huus og 
seil 6 mrk., 3 gl. Gies med Gaasen for 3 mrk., 11 skaalpund usmelted tallig á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., 
en taftis hufve med en pude paa for 4 mrk., en speil med ramme 1 mrk. 8 skl., 6 skaalpund hamp á 6 
skl er 2 mrk. 4 skl., en half skeppe lin frøe for 1 mrk., en half baade part 2 Sld., en raae stude huu 8 
mrk., en raae Koe huud 6 mrk., 25 støker Fæ, og Lamme kiød, weier 41 skaalpund á 1½ skl er 3 
mrk. 13 skl., 22 røgged kiød pølser weier 17 skaalpund á 2 skl er 2 mrk. 2 skl., en liden tree foed, en 
ildstang, og en ildgaffel vog 7 skaalpund á 3 skl er 1 mrk. 5 skl., it meelsold for 12 skl., en sort 
taftis hufve med knipling, og bon paa 6 mrk., en rum eske 12 skl., en spin rok 1 mrk. 8 skl., en 
tønde som nu det røgged kiød stoed udi 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette boes beholdne midler til penge 59 Sld. 3 mrk. 11 
skl.,  
Her imod blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield, hvor til og videre Prætensioner, udi en deel 
er giort udtag som følger nemlig. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged som hafver denne Tyfve sag ved lov, og ret laded forfølge 
le- indlefvere sin forteignelse af følgende indhold i Specificationer paa den omkostning som er 
medgaaed, imidlertiid at den henrettede fange Eske Svendsen af Østerlaursker sogn sampt hans 
hustru her sad Arresteret, saa som følger, betalt 2de kaldsmænd som stefnede fangen til Øster Herrits 
ting 8 skl., nok betalte samme kaldmænd for deris reise, og fortæring her fra, og til Svaniche, der til  
tinged kald, og varsel, at af hiente 4 mrk., for hiemtings dommen ofver denne fange at tage 
beskrefven betalt Skrifver løn 2 mrk., forseiglings penge 1 mrk. 8 skl., for landstings stefningen 
betalt 5 mrk. 4 skl., for den at forkynde for fangen, sambt herreds fougden, og de aatte stokermænd 
betalt 5 mrk., for landstings dommen at tage beskrefven betalt skriverløn 9 mrk., lands dommers 
forseigling 6 mrk., for fangen til lands tinget at henage, betalt wogn leie 3 mrk. 8 skl., betalt Rønne 
byens tienere som fulte fangen herfra til heime, og landsting, for sin umage reiser, og fortæring 4 
mrk., betalt for lys da fangen blef beretted, saa og da hand i aaegaarden forblef om natten som hand 
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anden dagen blef retted 6 skl., betalt bye svenden for sin umage at følge fangen til retter steden, der 
at løse ham af Jernet, saa og for hans reise og fortæring 3 mrk., Mestermanden Haagen Nielsen 
betalt sin Salarium 4 Sld., for forde Eske Svendsens spisning imidlertiid hands at Arresteret fra den 
15 November, og til den 22 December 1699. som er 38 dage, á daglig i denne dyre tiid 10 skl er 3 
Rd. 5 mrk. 12 skl., fange fougden betalt for at bære fangen spise, saa og ellers for fangens 
opvagtning á daglige bemelte tiid 4 skl., er 1 Rd. 3 mrk. 8 skl.,  
Summa er den omkostning som er giort paa Eske Svendsen penge 16 Rd. 5 mrk. 2 
skl.,  
Her foruden er paa Sophia Eske Svendsens giort denne omkostning, betalt 2de kaldsmænd, som 
stefnende hende til Øster Herritsting 8 skl., item betalt samme kaldsmænd for deris reise, og 
fortæring,  herfra og til Svaniche for kald, og varsel at afheinde 4 mrk., for heimtings dommen at 
tage beskreven 2 mrk., beseiglings penge 1 mrk. 4 skl., for lands tingsting stefningen ofver hende 
betalt 5 mrk. 4 skl., for den for fangen at forkynde, sampt Herrids fougden og stokemændene 5 
mrk., for lands tings dommens beskrifvelse betalt 9 mrk., Hr: Lands dommens forseglings penge er 
1Rd., byens tienere betalt for hand fuldte fangen til hien, og lands tingene, jerned paa hende at af og 
paasætte sampt for reisen  og fortæring 4 mrk., nok betalt samme byens tienere for hand fuldte 
synderen til rettersteded sin straf at udstande 3 mrk., Mestermanden betalt hans Salarium 2 Rd., 
betalt for hendis spisse og underholdning, fra den 13 December 1699. da hun blef paagrebben, og til 
den 18 January 1700. som er 37 dage á daglig 10 skl., er 3 Rd. 5 mrk. 2 skl., Byesvende som har 
opagted hende i fengseled, og baared hende spisse imidlertiid, betalt om dagen 4 skl., er 1 Rd. 3 
mrk. 4 skl.,  
Summa Sophia afgangem Eske Svendsen omkostning, er penge 14 Rd. 6 skl.,  
Beløb er dette alt sammen som paa dommen begge anvendt penge 30 Rd. 5 mrk. 8 
skl.,  
Rønne den 18 January 1700. H:H: Skor.for betørte omkostning som andrager in allis 46 Sld. 1 mrk. 
8 skl., er udlagt efter skrefne, af forberørte huus at have 2 Sld., en deel Høe i berørte huus for 3 Sld., 
it bord med 2 skoffer og foed for 6 mrk., it lided laasfast skab for 5 mrk., it lided fyre skrin med laas 
og hendsler 3 mrk. 8 skl., en røe malled fyre kiste med laas og hengsler, og handgrefver udi for 3 
Sld., stauer, og bon til it Car for 1 mrk., en ølltønde 1 mrk., en ballig 1 mrk. 8 skl., i forde ballig er 
indsalteden deel Fækiød for 4 Sld. 2 mrk., en half tønde nesten fuld af fæ kiød er sat for 9 mrk., en 
gl. tønde 6 skl., en benke 1 mrk. 4 skl., en dito 12 skl., it gl. skin uden laag 4 skl., 2 gl. smaa stoele 8 
skl., it ege bræ 2 skl., 2 brendevins ottinger 12 skl., en halftønde tomme 4 skl., en brendevins otting 
4 skl., en halftønde 4 skl., en kierne 6 skl., 2 sybøtter, og en strippe 6 skl., en bret stoel 4 skl., it 
sengested for 6 skl., en sengefiel 4 skl., en bolster overdynne 2 mrk.,em olmerdugs hofveddynne 1 
mrk., en en bolster hofdynne 3 mrk., en bolster pude 3 mrk., en kaabber kedel paa en kitte vegtig til 
penge 2 mrk.4 skl., en jern gryde 5 mrk., 2 støker føre bræder 4 skl., 9 alen sort uwalked wadmel á 
10 skl er 5 mrk. 10 skl., en graae sardtes kioel til en Qvindes persohn for 6 Sld., for enspin rok 
athave penge 1 mrk. 8 skl., 4 Faar á 3 mrk, og it Lam 2 mrk., en hand qvern med gl. huus og seil 6 
mrk., en taftis hufve med en pude paa 4 mrk., en spiel med ramme 1 mrk. 8 skl., ½ ske lin frøe 1 
mrk., en raae stude huu 2 Sld., en raae Koe huud 6 mrk., 25 støker Fæ, og Lamme kiød, weier 41 
skaalpund á 1½ skl er 3 mrk. 13 skl., en liden tree foed, en ildstang, og en ildgaffel vog 7 skaalpund 
á 3 skl er 1 mrk. 5 skl., en sort taftis hufve med knipling, og bon paa 6 mrk., en rum eske 12 skl., en 
tønde som nu det røgged kiød stoed udi 6 skl., Summa 46. 1 mrk. 8 skl., :/: 
For skifted at forwalte med videre  umage 3 Sld., udlagt 1½ lispund Smelted tallig for 9 mrk., ved 
wurderings mændenes udlæg 1 mrk., it pande jern 12 skl., it bord blad med foed 1 mrk., it hiønde 
for 4 skl., :/: 
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Skifteskriveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt it bruegarns lagen 5 mrk., 2 bruegarns pude vor 3 
mrk. 8 skl., it lispund 7 skaalpund tallig som er smelted 8 mrk. 10 skl., it gl. firtraa skiørt 2 mrk.,  
En olmerdugs underdynne 1 mrk. 8 skl., til overs 10 skl., :/: 
De forskrefne første wurderings mænd Jep Hansen, og Niels Jørgensen begge 1 mrk., udlagt forde 
10 skl., it gl skrin uden laas for 6 skl., :/:  
De sidste 4er wurderings mænd hver 12 skl., er 3 mrk., udlagt, en olmerdugs overdynne 2 mrk., 22 
røgged kiød pølser weier 17 skaalpund á 2 skl er 2 mrk. 2 skl., tol overs 1 mrk. 2 skl., :/: 
Hans Ryman i Gudhiem der udi adtskelige maader hafver eftersøgt forskrefne boe have, det i 
beopagt taged, og det registered, med videre hans bekostninger med huusleje opdragende for alt 
goedsed til penge 9 mrk., udlagt 8 skaalpund usmelted tallig á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., 6 skaalpund 
hamp á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 3 gl. Gies med Gaasen 3 mrk., 11 skaalpund sort, og hvid Huudwæ á 
5 skl er 3 mrk. 7 skl., til overs 1 mrk. 3 skl., :/: 
Peder Ollufsen i Gudhiem for sine laante penge haver til underpandt, forskrefne halfve baadepart 
hvilked hand med lov faste vidnesbiurd afbeviiste, for 2 Sld., udlagt der for skrefne halfve 
baadepart der er taxered for 2 Sld., :/: 
Videre bekaastede denne forretning 1 mrk. 9 skl., og der for udlagt hos Hans Rymans udleg 1 mrk. 
3 skl., en mangel fiel 4 skl., en gl. span 2 skl., :/:  
Her foruden angaf sig efterskrefne Creditorer med deris fordringer saaleedis, Laurs Laursen i 
Rønne fordred efter sin sedel 3 mrk., :/: Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel for af 
borged salt penge 4 Sld., :/: Peder Koefoed i Svaniche forderd efter sin sedel penge 7 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel penge 13 mrk., :/: Hans Koefoed Poulsen i 
Svaniche fordred efter sin sedel af borgede ware penge 6 Sld. 2 mrk. 13 skl., :/: Anders Hansen i 
Øster laursker sogn fordred for at have arbieded paa Eskel Svendsens huus 5 mrk. 8 skl., :/: Hans 
Buk i Gudhiem fordred paa Bendt Rytters i Hasle hans vegne for nogen gl. Geis, og anded penge 5 
mrk., :/: Hertil fanttis indted at betale med 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner 79 Sld. 7 skl.,  
Hvor til er udlagt forskrefne boes middel, for resten er indted at udløge, hvor saa dette skifte er 
slutted, dette saa at være Passeret, Testerer.  Hans Jensen.       Henrik Brugman. 
Peder P:M:S: Morttensen. Peder P:A:S: Andersen Rytter.  
 Hans H:B:S: Bendtsen. 
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Anno 1700 Den 5 February, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Liqvidation efter Niels Jørgensens S: Hustru Køniche Hansdaatter, som 
boede og døde paa den 5te  Jordeiendoms gaard beliggende udi Østerlaurskier sogn, Imellem denne 
S: Qvindes  efterlatte mand  bemelte Niels Jørgensen . Paa eene og paa anden side deres sammen 
auflede børn, som først er 7 sønner,og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn var Hans Nielsen efter ham er sen søn og en daatter, hvor af  

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

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

Dend tredie søn er Jørgen Nielsen i Østerlaursker sogn.sin egen wærge. 
Dend 4de søn er Peder Nielsen ibiden, og sin egen wærge. 
Dend 5 søn er Niels Nielsen og sin egen wærge.  
Dend 6te søn er Anders Nielsen, og sin egen wærge. 
Dend 7 og yngste søn Lars Nielsen 20 aar gl. for ham er tilsiunswærge faderen Niels Jørgensen. 
Dend eldste daatter er Giertrud Nielsdaatter i ekteskab med Hans Pedersen i Østerlaursker 
sogn, og som var tilstede. 
Dend yngste daatter er Kirstene Nielsdaatter i Ekteskab med Poul Pedersen Ryeman boende 
i Østerlaursker sogn. 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende  bemelte Hans Jensen,  og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Hellis Mefversen, og Ister Runge i 
bemelte Østerlaursker sogn, Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en bleg røed Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe 
6 Sld., en brun braaged Koe for 6 Sld., en røe hielmed Koe 6 Sld., en brun braaged Tyr 4 Sld., en 
sort grimmed Qvige 4 Sld., en røe stierned i kalfved Qvige 4 Sld. 2 mrk., en liden røe grimmed 
Qvige 3 Sld., en sort hielmed Qvige 3 Sld., en brun stierned Qvigekalf 7 mrk., en røe røgged 
Qvigekalf for 6 mrk., en røe hielmed Qvigekalf 6 mrk., en røe hielmed studkalf for 6 mrk., en røe 
studkalf 6 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En blak brun blised gl. Hest gilling for 3 Sld., en guhl blised gilling 6 Sld., en sort smal blised Hest 
gilling 10 Sld., en sort stierned gilling for 10 Sld., en ung brun blised ugilled Foele for 7 Sld., en 
brun blised Hoppe 6 Sld., en ung braaged og hielmed Hors Øeg for 4 Sld.,  
Faar. 16 gl. Faar á 4 mrk er 16 Sld., 2 wehr á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk.,  
Geis. 5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
Svin. En sort belted galt for 4 mrk., en røe sanded galt 4 mrk., en sort Soe 3 mrk., en hvid Soe 3 
mrk. 8 skl.,  
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Kaabber. En brøgger kedel i muur paa en tønde stoer er vegtig til penge 8 Sld., en gl. metal gryde, 
er vegtig til penge 4 mrk., en jern gryde for 10 mrk., endnu en jern gryde for 4 mrk.,  
Boehave. En ploug med jern og behør for 3 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., en wogn med stier, 
hammel, tøm og halseeler for 4 Sld., en karm wogn med fadding, og behør, og hammel 6 skl., en 
arbieds wogn med stier for 3 Sld., en ruhl med tappe 6 mrk.,  
I Westre huus. It steen bord med foed for 5 Sld., en Ørk af eeg uden laas for 14 mrk., en gl. kiste 
uden laas for 1 mrk. 8 skl., en lugt sengested 8 mrk., 
I Steerhused. It ølkar paa en tønde rum for 3 mrk., en stand tønde for 2 mrk., en hand qvern med 
huus og seiel for 8 mrk., en øltønde 1 mrk., en dito 8 skl., it deigne trug 2 mrk., en segt og it sold 1 
mrk.,  
I Wester seng i Herberghused. En linnen overdynne, og en linnen underdynne, og 2 bruegarns 
lagen, 2 puder med vor paa, en linnen ranned hofdynne, det er sat for 10 Sld.,  
I Øster Seng i bemelte huus, en ullen underdynne 6 mrk., en linnen hofdynne 3 mrk., it bruegarns 
lagen 3 mrk., 2 puder med vor 5 mrk., it sengklæde nye wefved for 14 mrk., nok en linnen 
underdynne for 10 mrk., en blaae ranned linned hofdynne 4 mrk., en blaae ranned pude uden lin vor 
1 mrk. 8 skl., en linnen pude med vor 2 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 
skl., en ullen ofverdynne 3 mrk.,  
Sengeklæder i Drengehuused, en linnen underdynne 8 mrk., en ulen overdynne for 4 mrk., en linnen 
hofved benkedynne 4 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., i bemelte  Herberg huus, en nye wefved 
benkedynne 3 alen lang for 8 mrk., en lesned agedynne for 6 mrk., endnu en lesned agedynne 5 
mrk., en gl. agedynne 1 mrk. 4 skl., i stuen, en trygge skefted benkedynne paa Nørre benk 5 alen 
lang for 7 mrk., en dito benkedynne under winduen 6 alen lang for 6 mrk., en trygge skefted 
benkedynne for bordenden 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., it bord i stuen med en oben foed og skuffe 
er sat for 6 mrk., it wraae skab i stuen med it laasfast rum  for 6 mrk., en nye ploug knif og skir 6 
mrk.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde sig har efterlat som var af ringe werdt, derom blef nu paa 
Sterfboet aftalt, at samptlig børnen dem til felled deeling, og sleed skal nyde og beholde. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 216 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Her foruden blef faderen bevilged hvis Rug som er saaed, saa og hvis Provision nu i boet findes, 
sampt forred til felleds fremtarf, 
Her imod blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield, og Pretensioner, og dertil 
giort udlæg som her efter følger. 
Kongl:May:Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred som rester for A: 1699. til 
Ambtstuen, 3 skep 1 fiering 2 potter Biug er 3 mrk. 14 skl., it Faar 1 Gaas 2 Høns 6 mrk. 4 skl., 5 
les weed, jordebogspenge 1 Rd. 5 mrk. 10 skl., egte og knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., smør 
træpenge 12 skl., er 6 Rd. 3 skl., giiiiiiør 9 Sld. 3 skl., Biuged er ydt efter Hr: Ambt skriverens 
Qvitering af 30 September 1699. og der for afgaar 3 mrk. 14 skl., rester 8 Sld. 5 skl., udlagt derfor, 
en sort Koe for 6 Sld., 5 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., er 6 mrk., en wehr for 2 mrk. 8 skl., til overs 7 skl.,  
Philip Rask i Rønne fordred efter sin bogs afreigning 13 mrk., Niels Jørgensen her imod kræfved 
for it ege træ 8 mrk., og for it bismer pun smør 6 mrk., og paa træit bekommed en fieringdeel pun 
krud,og som parterne herved tvister er denne fordring til lov og ret henvist, og til Summen afsat, og 
af Sterfboeds middel udlagt, en sort grimmed Qvige for 4 Sld., til overs 3 mrk., Windis noged af 
oben melte fordring af Niels Jørgensen kommer den halfve part hans børn tilgoede. :/: 
Olluf Hansen i Gudhiem tilkommer som arfvingerne vedgik 6 mrk., udlagt en ruhl med tappe for 6 
mrk., :/: 
Karen Ifvers tilkommer 3 mrk., udlagt en sort Soe er sat for 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Niels Jørgensen bevilged af 
felleds boe udlæg for 24 Sld., udlagt en guhl blised gilling for 6 Sld., en sort stierned gilling for 10 
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Sld., en kaem fadding og wogn med hammel for 6 Sld., en hand qvern med huus, og seiel for 2 
Sld:/: 
For skifted at forwalte er bevilged 3 Sld., udlagt en røe grimmed Qvige for 3 Sld., :/: 
Skifteskriveren for sin umage i alt 14 mrk., udlagt en sort hielmed Qvige for 3 Sld., en wehr for 2 
mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en sort belted galt for 4 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt ved Philip Raskis udleg af Qvigen 3 mrk., it 
øllkar paa it tønde rum for 3 mrk., :/: 
Summa andrager dette Sterfboes bortskyldige Gield, og Prætensioner til penge 46 
Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deehling penge 170 Sld. 3 skl.,  
Widere Gields fordringerne ike dette Sterfboe angiven, ike heller efter skifte forwalterens 
anfordring til alle denne S: Qvindes arfvinger  hafde de meere til dette boes middel at angifve, end 
herudi forskrefved staar, og som dagen er forløben, saa sluttis denne forretning saavit herved til 
videre /: at den igen kand foretagis:/ med hvis som herudi foran findes indført, og forretted er, dette 
saa at være tilganged, og Passeret Testerer. Hans Jensen. H: Brugman. 
Niels Jørgensen. Peder P:N:S: Nielsen.  Jørgen J:N:S: Nielsen. 
      Hans H:P: Persen.  Anders A:N:S: Nielsen.           Iser I:R: Runge. 
 Poul P:P:S: Persen Ryman.        Hellis H:M: Mefvesen. 
 
Nest efter den 6 February Berørte Aar 1700. Haver Wii forbemelte rettens betienere udi 
forskrefne arfvingernis nerværelse, denne forretning igien foretaged, og saa er videre derved 
Passeret efterskrefne nemlig; først blef Niels Jørgensen tilspurdt af skifteforwalteren, hvorleedes 
hand vilde hafve det med den hiemgift, som de udgifte hans børn forhen heraf boet i forældrenes 
lefvende lif, og velmagt bekommed haver, hvor til hand Niels Jørgensen svarede, at hand vilde 
saaleedes have det, at de hiemme værende børn, skulle skee lige vedelerlaug, af alt huus her nu til 
boets registering er anført, hvor ved Niels Jørgensen ej vilde anke paa, at hans egen hoved laad 
derved bortgik, men alene var tilfreds med, nar de hiemme værende børn bekom lige vederlaug, 
imod det de gifte børn, til hiemgift bekommed haver, hvor for saa blef opregnet, hvis den udgifte 
søn søm nu lever nemlig Jørgen Nielsen til hiemgift har bekommed, og de 2 afdøde eldste sønner, 
nemlig Hans Nielsen, og S: Svend Nielsen haver bekommed lige vederlaug, og end meere, som 
faderen Niels Jørgensen nu angaf og ike vilde anke paa, efter som de var døde, og ved deris boes 
registering, og skifte, det den var given, deres børn er til nytte kommen, saa er da nu her optegnet 
hvis den lefvende udgifte søn Jørgen Nielsen har bekommed, som er en nye  ferdig arbiedswogn, 
med hammel tøm og helseeler, saa goed som 5 Sld., en ploug med behørrig jern 3 Sld., it aar med 
bihl 1 mrk. 4 skl., en sengsklæder 10 Sld., en agedynne flamsk wefning for 6 mrk., it nye wefved 
hiønde 2 mrk., for it bord bekommed 8 mrk., penge til it kaabber Car bekom 4 Sld., penge, it deigne 
trug 1 mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk., en tønde seek 1 mrk. 4 skl., it galt, og it Soe svin 4 
mrk., 2 Faar 6 mrk., en Koe saagoed som 5 Sld., 2 gl. Gies 2 mrk., en tønde øll med træet 3 Sld., ½ 
tønde søt øll med træet 3 mrk., andrager i alt til penge 39 Sld. 8 skl., Saa her imod tilleggis den 
Eldste hiemme værende søn Peder Nielsen for sin part 39 Sld. 8 skl., efterskrefne, it steen bord 
med foed for 5 Sld., it nyt wefved sengklæde 14 mrk., en røe Koe for 5 Sld., en jern gryde 10 mrk., 
en arbiedswogn med stier til for 3 Sld., en lugt sengested 8 mrk., I herberghused i wester seng, en 
linnen overdynne, en linnen underdynne, 2 bruegarns lagen, 2 puder med vor paa, en linnen ranned 
hofveddynne, det tilsammen for 10 Sld., en ung braaged, og hielmed Hors Øeg 4 Sld., en stand 
tønde 2 mrk., en røe hielmed studkalf 6 mrk., en lesned agedynne 6 mrk., it deigne trug for 2 mrk., 
af en wehr forde 8 skl., :/: 
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Den anden hiemme værende søn Niels Nielsen for berørte sin anpart hiemgift er tillagt for 
Summa 39 Sld. 8 skl., efterskrefne, en sort smaal blised Hest gilling for 10 Sld., en bleg røed Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., en røed studkalf 6 mrk., en jern gryde 4 mrk., I Øster seng i Herberghused, en 
ullen underdynne for 6 mrk., en linnen hofved dynne for 3 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk., 2 puder 
med vor 5 mrk., 4 Faar á 4 mrk er 4 Sld., en brun braaged Tyr 4 Sld., en nye wefved benkedynne 3 
alen lang 2 Sld., en ørk af eeg uden laas for 14 mrk., en blak brun blised gl. Hest gilling 3 Sld., en 
segt, og it sold for 1 mrk., en gl. ølltønde 8 skl., :/: 
Den tredje hiemme værende søn Anders Nielsen for sin anpart berørte hiemgift 39 Sld. 8 skl., er 
udlagt en brun hielmed Koe 6 Sld., en brun stierned  Qvigekalf 7 mrk., en brun blised Hoppe for 6 
Sld., 6 Faar á 4 mrk er 6 Sld. Af en brøgger kedel i mur paa en tønde stoer helften for 4 Sld., en 
ploug med jern, og tilbehør for 3 Sld., it aar med bihl 1 mrk., en linnen underdynne for 10 mrk., en 
blaae ranned linnen hofveddynne 4 mrk., en blaae ranned linnen pude uden lin vor 1 mrk. 8 skl., en 
linnen pude med vor 2 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk.,  it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en ullen 
ofverdynne 3 mrk., en metal gryde for 4 mrk., en lesned agsdynne 5 mrk., i stuen en tryggeskafteds 
benkedynne paa Nørrebenk 5 alen lang for 7 mrk., en tryggeskefteds benkedynne for bordenden 3 
alen lang for 1 mrk. 8 skl., it wraaeskab i stuen med it laasfast rum for 6 mrk., :/: 
Dend yngste søn Lars Nielsen for sin anpart berørte hiemgift som er 39 Sld. 8 skl., derfor udlagt 
en brun braaged Koe for 6 Sld., en røe stierned i kalfved Qvige for 4 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 4 mrk er 
3 Sld., en ung brun blised ugilled foele for 7 Sld., en røe sanded galt 4 mrk., af brygger kedelen pa 
en tønde stoer helften for 4 Sld., en wogn med stier hammel tøm, og halseeler for 4 Sld., en gl. kiste 
uden laas for 1 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., I Drengehuused, en linnen underdynne for 2 
Sld., en ullen overdynne 4 mrk., en linnen hofdynne for 4 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., en gl. 
agedynne 1 mrk. 4 skl., en tryggeskefteds benkedynne under winduen i stuen 6 alen lang 6 mrk., it 
bord i stuen med oben foed, og skoffe for 6 mrk., en nye ploug knif og skier 6 mrk., heraf til overs 2 
mrk. 4 skl., :/: 
Nok tilkommer sønnen Anders Nielsen imod en kiste som ike i forde hiemgift er beregnet 6 mrk., 
og imod en sadel som og ike er derudi beregnet 4 mrk., er 10 mrk., derfor ham er tillagt, en røe 
Hielmed Qvigekalof for 6 mrk., it Faar for 4 mrk., :/: 
Item tilkommer sønnen Lars Nielsen imod en sadel som ike i forde hiemgift er beregned 4 mrk., 
efter som hand imod sine sødskende Kiste haver bekommed med wederlaug og er for de 4 mrk., it 
Faar for 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne hiemgiftes udlæg til penge 160 Sld., lig med blifver nu i behold 10 Sld. 
3 mrk.,  
Hvilked faderen Niels Jørgensen paa sin hofved laad er berettiged, og er ham derfor tillagt, it 
Faar for 4 mrk., en røe hielmed Koe for 6 Sld., en røe røgged Qvigekalf for 6 mrk., en hvid Soe 3 
mrk. 8 skl., ved den yngste søn Lars Nielsen udleg 2 mrk. 4 skl., ved amptskrifverens udlæg 7 skl., 
:/:  efter at saaleedis til hiemgift, og den overblefne rest til en hver var udlagt, Saa blef faderen af 
skifteforwalteren tilspurdt, om hand derpaa hafde noged at anke, hvor til hand svarede nej, at hand 
ike hafde her paa noged at anke, Thi ded var hans egen begiering, at de hiemme værende sønner 
som forskrefved staar nydedlige vederlaug, imod deris broder Jørgen Nielsen som nu lefver, og 
haver forskrefne hiemgift bekommed, dernest tilspurde skifteforwalteren de hiemme værende 
sønner, om de ike var tilfreds med, at de saaleedis har bekommed vederlaug, imod deris befnte 
borders hiemgift, og om de hafde noged at anke paa, at benefnte deris 2de søstre hafde bekommed 
den hiemgift heraf boet, da de blef udgift, end dog det noged meere, end hvis de, og deris brødre 
hafde vederlaug fore, opdrog, hvilked ike her efter deris egen begiering skulle indføris, mens de 
svarede, at de ike i nogen maade der paa hafde noged at anke, eller kiære, og vare de der med saavel 
som alt hvis her nu forretted er vel tilfreds i allemaader og allemiste forbeholte alle børnen sig, at de 
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her efter vil have deris andeel i forskrefne 5te gaard, naar den af mæns vorder taxered, derved saa 
dette skifte sluttis, dette saa at være til ganged, og Passeret, som her udi forskrefved staar, des til 
vidnisbiurd, under vore hender, Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.  
H: Brugman. Niels Jørgensen. Peder P:N:S: Nielsen. 
 Jørgen J:N:S: Nielsen.  Hans H:P: Persen. Anders A:N:S: Nielsen.           
Iser I:R: Runge. Poul P:P:S: Persen Ryman.        Hellis H:M: Mefvesen. 
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Anno 1700 Den 6 February, er efter lovlig Giorde Tillysning, og efter ergangne Dom, inden Nørre 
Herrits ting afsagt, den 12 January nest afvigt, ofver Anders Jensen, som boer paa den 14 
Kongens gaard i Røe sogn paa Borringholm for begangne ulovlige Skovhuug, hvilked Anders 
Jensen i en deel self vedgaar, som ved 8te mænds siun er begramsked, og derfor paa hans Høy 
Ærevelig Excellence Hr: Ober Ieger Mester Ærev Reventlous weigne, af holds forsteren Hans 
Christensen ved retten tiltalt, om Dom erlanget, som agten, og slutningen indeholder, at 
Deliqventen Anders Jensens boeslaad, hans Høygrefvelig Excellence er hiem falden, med videre 
straf samme doms slutning formelder derfor, og efter berørte Holds forsterens begiering, bemelte 
Anders Jensen boe og Goeds i dag, er registered, og wurdered, hvorved paa rettens wegne /: udi 
bemelte Holds forsterens nerværelse :/ var ofver værende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Etc: fuldmegtig Hans Jensen og Brugman, til samme forretning er Wurderings mænd opmelded 
Hans Nielsen, og Niels Rasmusen i bemelte Røe sogn, Hvor da, af Holds forsteren først blef 
fremlagt, anmelte Herritstings dom, af følgende indhold, Eschel Nielsen K:M:Byefouged i Hasle, og 
Herritsfouged i Nørre Herred, Giør Witterligt at aar efter Gudsbiud A: 1699. Fredagen den 8 
September inden bem Nørre Herrits ting for retten fremkom  K: M: Holds forster S: Hans 
Christensen af Clemmedsker sogn, og beviste med Tingbudene i Røe sogn, Poul Hansen og Hans 
Pedersen, som af hiemlede ved æed efter loven med opvagte fingre, lovlig til dag, med aattendagis 
hold og varsel at hafve hidstefnt Anders Jensen i forde Røe sogn, til ottemands opkræfvelse, paa 
den 14 gaards tilliggende skov, og skovparter, som bemelte Anders Jensen nu paaboer, saa og til 
2.3. og 4. ting at møede, vidnesbiurd at paahøre, og tilspørs maal at svare, hvor efter Holds 
forsterens agter dom ofver at er hverfve og haver aatte mænd at granske og besigtige for benefnte 
Gaards tilliggende skovparter, og Krever sampt gaards træer, hvorleedis den nu forefindis, saa og 
rettelig forklare, og besigtige, om noged paa 3 á 4. aars tiid kand være huuged, saavel af giersel, og 
underskovf som treer, hvilked de alt sammen haver at forrette, og inden tinge fra demmen at gifve 
beskrefven, saa bleg af retten opmelt efterskrefne mænd, nemlig formand Hans Jensen Wester i 
Clemmedsker sogn. Peder Larsen, Niels Jensen. Og Jens Svendsen ibiden, af Røe sogn. Mortten 
Larsen, og Anders Rasmusen og af Olskier sogn, Jacob Pedersen, og Mortten Jensen, hvilke 
forskrefne Dannemænd, hafver at begifve demmen, paa den 14 fæstegaards tilliggende skoufparter, 
og tilliggende skov reener paa torsdag først kommende den 14 September, og da efter oben bemelte 
opkrævelses tilhold, deris forretning foretage, og saa lovligen forfatte, og til neste ting under deris 
hender udgive. Saaleedis som de agter at vil ansvare, dertil vidnisbiurd, under mit signet Datum Ut 
Supra.  
Nest paa følgende den 6 Oktober er Tinged igien holden, for retten fremkom formanden Hans 
Jensen. Og hans medfølgere, og afsagde deris afsigt paa den 14 gaards tilligende skufsparter i Røe 
sogn, som saaleedis lyder. Anno 1699. den 25 September, er vi nu der skrefne aatte mænd efter den 
os tilstillede forseglede, opkræfveldes tilhold, møt i dag paa den 14 fæstegaards tilliggende skouf, 
og skousparter, sampt gaards træer, og dens beskaffenhed, med ald sin flid efterseeit, gransket, og 
besigtiget, og det saaleedis forefunden som følger. 
Gaardens Rette tilliggende skov bestaar i særdeelished af en liden Dall, af en deel elle, og aske, og 
en deel reener, som iligemaade bestaar af aske og nu der skov, og findes udi ald for bemelte 
Skoufparter, at være hugged uden forlov, eller nogen lovlig udvisning, fire stoere aske træer, saa  og 
55 andre aske træer, og saaes af stubbene, at disse forbenefnte 55. træer, var en deel afsparre, og en 
deel af fretters størelse, og nogle mindre, og fanttis disse træer at være hugged paa 4. á 5 aars tiid, 
ellers fanttis en stoer deel gamle aske stubbe, som vi ike kunde giøre tøke paa, hvor lenge siden 
træerne deraf vare bort huggeene, hvad gaardens træer er angaaende, da fanttis i gaarden 2de store 
askestubbe, og det ene træ var ganske borte, og af det anded laa it støke hos roden, som iligemaade 
uden udvisning var huggen, hvad ellers gaardens tilligende underskovf og fortoug, i bøgeskoufven 
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er angaaende, da bestaar det alene af hasel, og fore tilgiersel, hvor af var bort hugget nogle planer 
uden forlof, at dette saaleedis bestaar i sandhed, bekræfter vi med vore henders underskrivelse, 
Datum Aasteden Ut Supra. Hans H:J:S: Jensen.          Peder P:L:S: Lauritsen. 
Niels N:J:S: Jensen. Morten M:L:S: Larsen. Jens Svendsen. 
Anders Rasmusen. Jacob Persen. Morten M:J:S: Jensen. 
 
Den 20 Oktober er ting igien Norden holden, hvor, da K:M: Holds forster S: Hans Christensen 
Præsenterede i dag for retten, og satte korteligen udi rette, at eftersom lovlig, ved en aattemænds 
skønning, her inden retten er bevist at den forhen indstefnte Anders Jensen. Boende paa den 14 
gaard i Røe sogn, hafver huuged paa nogle aars tiid, udi bemelte gaards skouf, en stoer deel baade 
stoer, og smaa asketræer, saavelsom afhendt til andre giersel, og anded, som af den aattemænds 
skønning videre kand seeis, ike ioe bør at lide efter den Kongl: allernaade skov forordning, og 
derfor uden at erstatte ham denne Procehsis, anvente bekostning, hvor paa begieris af Kongl: M: 
Herrits fouged, en retmæssig dom; Anders Jensen loved at svare skriftlig her imod til neste ting, 
nest efter som var den 3 November 99. i rette lagde Anders Jensen hans skriftelig indlæg lyder 
saaleedis, at saasom jrg underskrefne Anders Jensen boende i Røe sogn, Høyligen er for aarsaged, 
at føre mit korte snør imod Holds forsten Hans Christensen, som mig saa unødvendig før i 
Procehsis bekostning, først haver hand laded opmelded mænd som skulle besee den 14 gaards skovf 
reener, og der optegned en deel aske stubbe , som en deel skarns tøy, kand være bort staallen, men 
som ieg haver vedtaged forde gaards ødesteel at bebygge, og mange gange søgt Holds forsten, om 
udvisning og ej haver nøded noget, hvor fore ieg nødes til, at hugge noged til hielp at sætte paa 
Kongens gaard, som staar tilsiune, som og Holds forsten hafde burdt at eftersee, om hand hafde i 
sinde at søge Kongens, og bundens bæste, for det anded er mit paastaaende, at Holds forsten beviser 
at eig haver solt, og afhended noged af bemelte skouf, som eig for moeder hand ei udi ringeste 
maader skal kunde giøre, hvis ike formeener eig hand derfor bør at anseeis, andre fattige folk hadere 
til afskye, for det 3de hvad de 2de gaards træer angaar, da varede ganske raadnede fra top til roed, saa 
ieg var bange at de skulde falde og giøre skade, paa folk, og Qvæg, som ieg formeener der med ej 
nogen skade kunde begaaes, for det 4  at saa som ieg haver anvendt forde træ til huusenes 
Reparation, saavel som en stoer deel anded tømmer, baade bielke, stolpe, leider, og sparrer, som ieg 
haver kiøbt, og sat paa forde gaard, saa vil ieg af dommeren hafve paakiendt, om ieg der udi hafver 
giort ret, eller Holds forsteren som vil forhindre, at Kongens gaard skal opbiuges med videre som 
paa sine tilbørlige stæder skal blive andraget, om ieg ike maa nyde fred, som ieg formoder 
Dommeren anseer som hand agter at forsvare, datum Røe sogn den 3 November 1699.  
Anders A:J:S: Jensen. 
Saa fremlagde welbemelte Hr: Holds forster den 17 Okt. hans indlæg som er af følgende indhold. 
K:M: Herrits fouged S: Eskild Nielsen til den 14 gaards besidderis Anders Jensens i rette lagde 
indlæg, mældes første post, at hand vil sige, at de aske stubbe kunde væred bort staalled, da bør 
hand de bevise, eller som gaardens besiddere self der til efter skov forordning svare som ved bør, og 
at hand hafver søgt mig om udvisning til hielp, til gaardens biugning, skal ike befindes men at hand 
siger at nødis til at hugge noged til hielp, at byge Kongens gaard med, da Refererer ieg mig endnu 
derom til min forige i rettesettelse, at bonden som biugnings tømmer til sin gaard behøfver, bør det  
Paa ambtstuen i rettetiid at angive, og da forvente ordre til udvisning og saaleedis self søge sit 
bæste, og sin gaards opbiugelse, saaleedis som den Kongl: skov forordning ommelder, men hvad 
hand bekiender at have hugged uden udvisning, der for paastaar ieg hand bør lide efter loven, 2 
post, at ieg skal bevise at hand haver solt, og afhendiget noget af skoven, da efter siunningens for 
Claring bør hand self at svare, eller og for Clare bevislig, om træerne ere bort staallene, eller entten 
om hand dem haver solt, eller self hugged, at lide derfoer, og er det ieg løgntig paasagt, at ieg hader 
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hammen, eller nogen anden, og det finder vil Herritsfougeden af sagen, hvem uret haver, 3 post de 
tvende gaars træer angaaende som hand foregiver at have maat hugged, for at forekomme, at de ej 
skulle giøre hammen skade paa folk og Qvæg, da burde det ike allermiste paa ambtstuen, og for mig 
først væred angifved men end og af 2de mænd besigtiged, om det sig saaleedis hafde befunded, men 
som det ej er skeed formoder ieg, at hand for samme sin gierning, som for uhiem melt bør at saa til 
rette, til den 4 post at hand haver kiøbt som hand beretter, adtskeelligt tømmer, og sat det paa 
gaarden, da naar hand beviser hvor, og om hand saadant paa lovlig maade haver bekommet, og at 
det er sat paa gaarden er det meget vel, og da haver hand dog ike giort meere, end sin pligt, efter di 
hand self bekiender, at have antaged gaarden til biugning, hvor udi ieg hammen da ingen hindring 
kand, eller skal giøre, naar alting skeer efter Kongl: anordning, og med denne Procedur, i hvor hand 
det andrager, giør ieg hammen ingen ufred, men bruger retten, og begierer uden ophold Dom i 
Sagen, Datum Pillegaard den 16 November A: 1699. Hans Christensen, som samme læst, og 
paaskrefven indlæg, om formelte, Anders Jensen blef paaraabt, om hand noged videre i sagen hafde  
at føre, mens ej møtte, 
 Saa optagis sagen til Doms Anno 1700 den  12 January, er Nørre Herritsting atter igien holden, da 
er Dom afsagen som følger. Efter som Holds forsteren S: Hans Christensen her til Nørre Herritsting 
haver laded indstefne Anders Jensen som boer paa den 14 gaard i Røe sogn. til aatte mænds 
opkræfvelse paa bemelte gaards Skov, sampt gaarstræer, til dom at lide for hvis træer, derudi uden 
forlov, eller udvisning, kand være huggen, og bort kommen, paa 3 á 4 aarstiid, derom de af retten 
opmelte aattemænd, og haver indgifved deris forretning, og syhn den 6 Oktober, sidst afvigte, hvor 
med Holds forsteren beviser at være huggen, uden udvisning 4 stoer aske træer, og 55 mindre aske 
træer, Thi sætter forde Holds forster i rette, og formeente, at efter di hand lovlig med den 
aattemænds syhn har bevist en stoer deel aske træer udi berørte 14 gaards skov uden udvisning er 
huggen, om Anders Jensen ike ire bør, derfor at lide, efter den Kongl: allernaadigdte skov 
forordning, og begietde der paa Dom; Anders Jensen her imod ved hans skriftlig indlæg foregiver, 
en deel af bemelte træer, at være bort staallen, saa og siger  self at have hugged en deel til gaardens 
bebyggelse, som hand øde haver antaged, og ike har nødt nogen udvisning til bygnings tømmer, saa 
og saa foregiver, at de tvende gaards træer var raaden, da fordi hand frygtede, de skulle falde at 
skade folk, eller Qvæg, hafver hand dem hugged, med videre samme indlæg ommelder; da efter 
som Clarligen med en aattemænds syhn tagen paa efter bemelte 14 gaards skov, bevises at der nu 
paa nogen tiid, er huggen er stoer deel aske træer uden skov betienternis udvisning, hvor af Anders 
Jensen udi hans indlæg self vedgaar en deel haver hugged, saa kand den undskyldning hand der paa 
giør /: som er at hand haver dermed bygt paa gaarden ike være hammen til nogen befrielse, men 
hand hafde burdt søgt udvisning paa behørigestæder, saa efter di sligt ike er sket kiender ieg tillige 
med mine med domsmænd, som er de aatte stokemænd for ret, at Anders Jensen efter hans Kongl: 
M: allenaadigste Skoufforordnings 29 pungtis tilhold for saadan hans forseelse, og utilbørlig Skou 
huug bør at bøde sine stref og hans boes laad /: naar først er dradragen huus restandsen, som paa 
gaarden for Kongl: skatter kand være, og ald anden bevislig Gield hans Høy Greflig Excellence Hr: 
Ober Jegermester Refventlov, efter hans Kongl: May: forordning af dato, 8 December 1688. den38 
Pungtis tilhold, at være forfalden, og hvis Anders Jensen ieg boes lad haver, da at stragttis udi 
arbiede paa Bremmerholm aar og dag, des til vidnisbiurd, under vore signeter, Actum Anno Die 
Loco Ut Supra;             Hans H:P: Persen. 
 
Dernest blef da udi Anders Jensens boe efter søgt, og befanttis hammen, og hans hustru Ellen 
Larsdaatter, at tilhøre efter skrefne registerede, og wurderede Boehave neml: 
En brun halt Hest for 8 mrk., en harre 12 skl., en vogn ree 8 skl., it dito 4 skl., halm for 2 mrk., Høe 
i stue længden for 4 mrk., en slee i forstuen 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., en ploug uden jern 1 mrk., 2 
høestier 1 mrk., Høe paa stuelofted for 8 mrk., I Stuen. En kiste uden laas for 2 mrk., en vogge for 1 
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mrk., it gl. madskab  for 1 mrk. 4 skl., it vraaeskab for 1 mrk., en hand qvern 4 mrk., ølfiering for 1 
mrk., en salte fiering 12 skl., en dito 8 skl., en sort røgged Qvigekalf for 2 mrk., bestaaende i 
Plommagaarden i Westermarie sogn husene arfvepart 9 mrk. 8 skl.,  
Summa 12 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Herfor uden fanttis paa boepellen, en brun Koe, som Anders Jensen beretted sogne Capelanen Hr: 
Jørgen Vanbye, saavel som og nu en sort røgged Koe, som Ellene S: Lars Hansen, og en røe røgged 
Koe, som Peder Larsen alle boende i Røe sogn, er tilhørende, og er af Anders Jensen leiede, som 
hand ved sin æed beretted saa leedis sandt at være, efter skifteforwalterens anfordring hafde Anders 
Jensen, og hans hustru ej videre at foregifve, endnu en senge bydel, som hand, og hans hustru hafde 
at ligge udi, hvilken blef efterseet, og ej var wendt at wurdere, her imod blef angivne efterskrefne 
Gield, Nemlig. 
Til Ambtstuen efter Hr: Ambtdkriverens fortegnelse rester for 99. 10 mrk. 2 skl., derfor er udlagt, 
en brun halt Hest for 8 mrk., halm for 2 mrk., en gl. tønde 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Holds forsteren Hans Christensen, som paa hans høygrefnelig Excell Hr: Ober Jegermesters vegne 
sagen mod Anders Jensen hafver forfuldt, Prætenderet paa Procehsens bekostning, og sin umage 
med reiser, og fortæring i alt 10 mrk. 8 skl., her for kand ike skee udlæg, efter som i anrørte 
hiemtings Dom slutning herom ej noged meldis :/: 
Anders Jensen rester til hans broder Hans Jensen, som hand wærger for, og er børne, eller 
arfvegoeds 4 mrk., udlagt en vage for 1 mrk., en harre for 12 skl., it wogn ree 4 skl., endnu it wogn 
ree 8 skl., en ploug uden jern 1 mrk., en saltefiering 12 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., skifteskriveren for sin umage 4 mrk., er 6 mrk., udlagt det 
Høe paa stuelofted for 8 mrk., til overs 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene 6 skl udlagt en salte fiering for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 5 Sld. 8 skl.,  
Liqvideret bliver til overs 7 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
deraf Anders Jensens hustru Ellene Larsdaatter tilkommer helften som er 14 mrk. 10 skl., 
resten 14 mrk. 10 skl., er Anders Jensen berettiged, og er hans boeslaad, Anders Jensens hustru 
Ellene Larsdaatter for sin anpart 14 mrk. 10 skl., er udlagt Høe i stuelengen for 4 mrk., i 
Plommegaarden i Westermarie sogn 9 mrk. 8 skl., Ved Anders Jensens laad 10 skl., ved skatten 2 
skl., ved Hans Jens udlæg 4 skl.,  af en salte fiering 2 skl., :/: 
Anders Jensens hofved laad er 14 mrk. 10 skl., :/: 
Og som Anders Jensen efter hans egne ord ike vil videre indstefne ommelte hiemtings Dom. Saa er 
for en hver deris anparter udlagt som forskrefved staar. Saa at være Passeret, Testerer.  
Hans Jensen.    H: Brugman.   Hans H:N:S: Nielsen.      Niels N:R:S: Rasmusen.  
Ofver værendes naar denne forretning er skeed. Hans Christensen. 
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Anno 1700 Den 8  Febuary, Er efter Advarsel til de vedkommende holden  Registering og 
Wurdering, Sambt Schifte og Deeling efter afgangne  Jens Andersens søn der fordum boede 
og døde i Rudskirke Præstegaardved Navn Hans Jensen,  som døde hos sin moder, der er i 
Ekteskab med Jørgen Jørgensen som i hendis benefnte mands Absens boer paa Myregaards grund i 
Olsker sogn. Og som Mons Ollufsen der nu boer paa dend  12 gaard i Olsker sogn. forhen efter 
berørte myndlings fader, for bemelte myndling Hans Jensen er til wærge anordnet, Saa er dette 
skifte paa bemelte Mons Olsens boepehl holden, og foretagen, Og det Imellem denne S: Drengs 
Moder som er Anna Hansdaatter, for hende efter  som hendis mand Jørgen Jørgensen ike nu er her 
paa landet, og til stede, men i Kongens tieneste, meenis nu at være i København efter hendis 
begiering til laugwærge anordnet, somsig det godvillig paatog nemlig, Wefvest Pedersen boende i  
Bemelte Olsker sogn. Item en fuldbroder til bemelte myndling, som er Jens Jensen, for ham er nu 
hans Mor broder Anders Hansen boende i Østerlaursker sogn tilordnet at værge, 
Saa og hans nerslegt Mortten Morttensen i Boelsker sogn forhen til wærge anordnet, og derved 
forblifver, Moderen Anna Hansdaatter haver aufled med berørte sin mand Jørgen Jørgensen 4 
sønner og en daatter,deraf 
Dend eldste søn er Per Jørgensen paa 14 aar gl. 
Dend anden søn er Jørgen Jørgensen paa 9 aar gl. 
Dend 3 søn er Lars Jørgensen paa 5 aar gl. 
Dend yngste søn er Pouel Jørgensen 2 aar gl. 
Daatteren Karne Jørgensdaatter 12 aar gl. 
For dem er faderens Absens til wærge anordnet Fader brøderne Hans Jørgensen i Olsker sogn. og 
Niels Jørgensen i Sandvig, hvilke børn er haldsødskende til berørte myndling. Og efter loven arfver 
halflaad Imod fuld sødskende. 
 
Hvor ved  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte Hans Jensen, og Henrik Brugman,  
Og til Wurderings mænd opmelded Anders Larsen, og Mortten Dideriksen i bemelte Olsker sogn. 
Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Først befindis efter det skiftebref ganged efter forskrefne denne S: Drengs fader berørte Jens 
Andersen, datered den 15 September 1684. denne myndling Hans Jensen at være arfvelig 
tilfalden først i løsøre arf 53 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Og som det goeds efter faderen derfor indlagt er, ike er af den beskaffenhed, at det nu kand in 
Natura for den pris den tid derpaa er sat annammis, saa fremviste wærgen Mons Olsen til dessen 
betalning, efterskrefne Goeds, som af berørte wurderings mænd, er taxered saaleedis nemlig.  
En sort Hest  for 6 Sld.,  it ungt brun Hors Øeg 3 Sld., it røe hielmed Koe for 6 Sld., en sort hielmed 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en graae hielmed Qvige 10 mrk., it hvidt soesvin 2 mrk., it hvidt galt svin 2 
mrk., en gl. kaabber kedel er vegtig til penge 6 mrk., en gl. metal gryde med lapper paa er sat for 5 
mrk., it tørf jern 1 mrk. 4 skl., en lette naur 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk., en salte tønde 1 
mrk., en gl. øll halftønde 4 skl., en nye opflyd øll tønde 1 mrk. 8 skl., it ølkar paa it tønde rum 1 
mrk. 8 skl., it gl. wefved sengklæde 3 mrk., en linnen sengedynne 8 mrk., en dito 6 mrk., it brue 
garns lagen 8 mrk., 2 blaargarns lagen 6 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk. 8 skl., en linnen pude med 
lin vor, og strik 3 mrk., en olmerdugs pude, med lin vor 4 mrk. 8 skl., en benkedynne 3 alen lang 3 
mrk., 2 sengesteder medskammel 1 mrk. 8 skl., it wraaeskab 2de laase foer for 8 mrk., it bord med 
foed 1 mrk. 4 skl., en bagstoel 12 skl., en gl. benkedynne 3 alen lang 1 mrk. 4 skl., en mæssing 
lysestage  12 skl., en stoer smør bøtte med hvide hosle bon paa 6 skl., 3 finne spanne á 4 skl er 12 
skl., 2 finne sybøtter á 2 skl er 4 skl., en finne pibe kande 6 skl., hos Casper Henrik Westerwalt 
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fordris  6 mrk., som Mons Olsen ike efter hans beretning hafver bekommed, og derfor erkiendte 
skifteforwalteren for ret, at Mons Ollufsen det self indfordrer, og nu svarer det tillige med hvis som 
nu af forde Summa resterer som er 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., og derfor efter som den laad bemelte 
myndling er ved dends fyldelst giørelse ike meere til vederlaug af det rørrende Goeds  beqvemmed 
nu at efter see, og in natura taxerer, Mons Olsen fremviste efter skrefne, som af berørte wurderings 
mænd er sat saaleedis nemlig, en røe hielmed stud i fierde aar er sat for 6 Sld., resten som er  4 Sld. 
2 mrk. 6 skl., loved Mons Olsen med reede penge at vilde betale  saavel som, og for berørte 
wurderings stud, efter som Mons Olsen gifve rente af børnegoeds fra berørte S: Jens Andersens 
skiftebrefves dato, til nu goedsed af Mons Olsens boe udtages, her imod Mons Olsen fremlagde it 
tings vidne udsted af Nørre Herrtit ting datered den 3 juny 1687. hvilked indeholder at Mons Olsen 
inde bemelte Herrits ting 3 gange haver opbunden forde hans mynlings tillagte løsre Goeds, og Her 
efter nefnte ham til kommende andeel af sin Sahl: Faders Ifareklæder, hvor ved Mons Olsen 
formente sig at være fri for rentis gifvelse af forde Børnrgoeds og angaf derved udi Summa at have 
lided skade, til dessen betalnings fulde Summes tilsvar, skifteforwalteren her paa Reholverede at 
efter som af berørte skiftebref befindes adtskeelige Rørrende vare denne mynling er tillagt, som 
Mons Olsen med  tings vidne beviser ike at kunde hafve bekommed penge for, og saadanne vare 
efter haanden kand forringes, hvilke vare nu Mons Ollufsen, efter den der paa efter S: Jens 
Andersen satte taxt, er beregned, og fyldest giort, saa kand deraf ej nogen rente Mons Olsen 
beregnis, mens derfor fri at være, og det øfrige Remitteret skifteforwalteren forde wærgernis 
Prætension, renten angaaende til lov, og ret, dernest blef efter forde skiftebref anfært, den anpart 
denne S: Dreng Hans Jensen efter sin S: Fader Jens Andersen er tilfalden af sin S: Faders 
Ifareklæder, som opdrager efter den da der paa satte taxt, til penge 18 Sld. 1 mrk. 8 skl., og befindes 
klæder derfor er udlagt, som af berørte wurderings mænd nu er sat saaleedis nemlig en graae klædis 
kappe for 6 mrk., en sort klædis kioel med graae klæde under og haar knapper udi for 5 Sld. 2 mrk., 
it par sorte klædis bopser med hvidt lærret under for 2 Sld., it par gl. pistoler med flintelaase for 1 
mrk. 8 skl., resten som er 9 Sld., derudi forskrefne Ifareklæders taxt forskieller, der om blef Mons 
Olsen saa foreened, at hand med wærgernis samtøke skulle self betale, og Mons Olsen til hiem det 
tillagt vorder skal svare, uden videre Procehs udi reede penge Summa Summarum andrager for 
skrefne denne S: Drengs arf, og middel in Alles til penge 72 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Herimod blef angifven efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Moderen til denne S: Dreng, Anna Jørgen Jørgensens som hafver benefnte sin søn i sin svaghed 
med Phlegning opwartted, og da hand døde haver bekosted ham til Jorden, svarer, og betaler hvis 
derfor endnu rester, blef derfor bevilged at nyde her af boet udlæg for penge 15 Sld. 2 mrk., og nu 
udlagt, en røe hielmed Koe for 6 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., it wraaeskab med 2 
laasse 8 mrk., en metal gryde med lapper paa for 5 mrk., it gl. wefved sengklæde 3 mrk., it bord 
med foed 1 mrk. 4 skl., en bagstoel for 12 skl., :/: til overs 2 mrk.,  
Jens Kieldsen af Hasle fordred for fragt hand for denne S: Dreng Hans Jensen hafver betalt, til og 
fra Kiøbenhavn 4 mrk., udlagt en graae hielmed Qvige for 10 mrk., til overs 6 mrk., :/: 
Mons Ollufsen for sin bekostning til denne S: Dreng bevilged 4 mrk., udlagt af pengene disse 4 
mrk., :/: 
Nok angaf af Mons Ollufsen at hand skal have udgifved til denne S: Drengs skollegang og der paa 
fremviste Skolemesterens sedel, datered den 2 may 1691. under hans Olluf Gundersen Normans 
haand 5 mrk., og til mynlingen aoarte betalt 1 mrk., er som gotgiøris 6 mrk., udlagt 2 sengesteder 
for 1 mrk. 8 skl., en salte tønde 1 mrk., en øll halftønde 4 skl., en nye opflyed ølltønde 1 mrk. 8 skl., 
it øllkar paa it tønde rum 1 mrk. 8 skl., 2 finne sybøtter 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af 
pengene Mons Olsen har loved at betale disse 5 Sld. 3 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en seis med bom og 
ringe for 1 mrk., penge 1 mrk., en mæssing lysestage 12 skl., en finne span for 4 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 25 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 46 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Som deelis Imellem Moderen, en fuldbroder 4 halfbrødre, og en halfsøster er deraf Moderens laad, 
som arfver en fuld broderlaad som er penge 11 Sld., Item fuldbroderen Jens Jensens laad penge er 
og 11 Sld., og 4 halfbrødre, som en hver arfver en søsterlaad som er penge 5 Sld. 2 mrk., Saa og en 
halfsøster som arfver en halfsøsterlaad som er 2 Sld. 3 mrk.,  
 
For Moderen Anna Hansdaatter Jørgen Jørgens Hustruis fulde broderlaad som er 11 Sld., er 
udlagt, som hun self annammed, ved udfartens udlæg 2 mrk., af en graae hielmed Qvige ved Jens 
Kields udlæg 6 mrk., it hvidt Soesvin 2 mrk., it hvidt galt svin 2 mrk., en linnen sengedynne 8 mrk., 
en benkedynne 3 alen lang 3 mrk., it bruegarns lagen 8 mrk., en linnen pude med lin vor 3 mrk., en 
graae klædis kappe 6 mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk. 8 skl., it tørf jern 1 mrk. 4 skl., en finne 
span 4 skl., :/: 
Fuldbroderen Jens Jensen som Anders Hansen, og Morten Mortensen er wærge for tilkommer 
paa sin andeel 11 Sld., derfor er udlagt, en røe hielmed stud i fierde aar, er sat for 6 Sld., en sort 
klædis kioel med graae klæde under og haar knapper udi for 5 Sld. 2 mrk., dette udlæg 
Moderbroderen Anders Hansen i Østerlaursker sogn til sig annammed, og er deraf til ofvers 2 mrk.,  
Halfbroderen Peder Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk.,  
Halfbroderen Jørgen Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk., 
Halfbroderen Lars Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk.,  
Halfbroderen Poul Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk., 
Halfsøsteren Karne Jørgensdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk.,  andrager 24 Sld. 3 mrk., derfor er 
udlagt, en sort Hest for 6 Sld., it ungt brunt Hors Øeg 3 Sld., en gl. kaabber kedel for 6 mrk., en 
lette naur 8 skl., en linnen sengedynne 6 mrk., 2 blaargarns lagen 6 mrk., en olmerdugs pude med 
lin vor 4 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., en stoer smør bøtte med hugde 
bon paa 6 skl., en finne span 4 skl., en finne pibe kande 6 skl., penge 6 Sld. 2 mrk. 6 skl., it par sorte 
klædis bopser med hvidt lærred under for 2 Sld., it par flint pistoler 1 mrk. 8 skl., hos halfbroderen 
Jens Jensens udlæg 2 mrk., dette udlæg fadebroderen Hans Jørgensen til sig annammed, ved 
slutning af denne forretning, blef Enken, og samptlig wærgerne af skifteforwalteren tilspurdt, om de 
hafde meere at angifve, som berørte denne Sahl: Dreng kunde hafve fortient sig, enten med 
tienesteløn, eller i andre maader noged for hverfved, hvor til de svarede, at hand ike hafde noged sig 
videre forhverfvet, end forskrefne hans arfvepart andrader, og hvis klæder hand hafde at gaa med i 
hans lefvende lif var ike af nogen verdie at taxere, hvorved saa dette Skifte sluttis; 
Dette saa at være tilganged, og Passeret som forskrefved staar Testerer.     Hans Jensen. 
Henrik Brugman. West Pedersen. Mogens M:O:S: Olsen. 
Anders A:H:S: Hansen. Hans Jørgensen. Niels Jørgensen. Anders Larsen. 
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Anno 1700 Den 3 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden holden  Registering og 

Wurdering, Smapt Schifte, og Liqvidation efter Sahl: Niels Mogensen Gage, som boede og 

døde, i it udhuus beliggende  paa Kongens Mark udi Pedersker sogn, Imellem denne S: Mands 

efterlefvende hustru Karne Hansdaatter, for hende paatog sig  efter hendis begiering at laug 

wærge Lars Morttensen boende paa 7 Wornede i bemelte Pedersker sogn. paa eene, og paa anden 

side, denne S: Mands med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 døttre, hvor af 

 

Dend eldste daatter er Anna Nielsdaatter, paa 15de aar gl. for hende wærger faderens halfbroder 

Rasmus Olsen boende paa det 8 Worneds grund i Persker sogn. 

Dend yngste daatter er Kirstine Nielsdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet 

Moderens søstermand Niels Larsen boende paa Berrild Koefoeds grund i Poulsker sogn. 

 

Hvor  paa Rettens weigne var pfverværende bemelte Hans Jensen ,og Brugman, Og til Wurderings 

mænd opmelded  Hans Lassen, og Anders Rasmusen i bemelte Persker sogn. Hvor da er 

forrefunden og Passeret som følger,  

 

Oben melte huus som er fire stolperum med stuen, hvor udi er 4 smaa winduer, en tagsteens 

Kakkelofn, nogle gamle skibswrag bræder til loft ofver stuen, med 2 gl. skabsøm i stuen er 

indklindt i weggene, det er it stolperum med en stingebielke udi det øfrige af hused, er it stolperum 

krobhuus, it stolperum forstue, og steerhused, med nogle flag derofver, og it stolperum lade huus, 

med en hol seng i stuen som gaaer ind i krobhuused, det tilsammen, efter som huused wester af 

Elletømmer, er taxered for 3 Sld., en sort braaged gl. Koe som ike kand nu self Reise sig, og derfor 

er sat for 6 mrk., 4 gl. Faar á 3 mrk og it lam for 2 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies med Gaasen á 1 

mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., it lided deigne trug for 1 mrk., en ølfiering 6 skl., en straae bonds tønde 

4 skl., en gl. lyng rifve 6 skl.,  

Enken angaf at have laded føre en seek til Mølle, at lade malle det der er udi som er en half tønde 

Biug, og 2 skepper Rug, hvilked Enken blef bevilged til sin egen og hendes børns fremføede, nok 

fanttis it skrin af fyre træ uden laas, det er sat for 1 mrk., en ballig for 6 skl., it lided bord blad i 

stuen 8 skl., en liden gl. kaabber kedel er vegtig til penge 2 mrk., i Holsensen er, en gl. ullen 

ofverdynne, og en ullen underdynne, en hofdynne, og en gl. pude, med 2 gl. blaargarns lagen, som 

Enken, og hendis børn hafde at ligge udi hvilked Enken saaleedis blef bevilged at nyde foruden 

skifte, Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt, tillige med den tilstede værende wærge, om de 

hafde meere til dette boes middet at angifve , hvor til de svarede ej videre at være end forskrefved 

staar, saa blef boens middel sammen regnet som andrager til penge 10 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  

Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 

følger. 
Enkens laugwærge fremviste Capite Lieutnant Weigels Qvitering, af indhold at Enken hafver 

lefveret, Kongl: May: Flintebøsse, kaarde, og Ammunition, som denne S: Mand i sin Soldat tieneste 

hafver haft Brug, Qviteringen er datered den 24 January 1700 Hvilked vedkommende efter 

begiering her er indført til efter retning :/: 

Kirke wærgen Anders Rasmusen fordred paa Sr Peders kirkis wegne, udbygger penge for 1699. at 

reste 8 skl., udlagt it bord blad i stuen for 8 skl., :/: 

Lars Morttensen i Pedersker sogn fordred for 2 skep Haure 1 mrk. 8 skl., og for en dags tørf skiør 8 

skl., for lyng 8 skl., nok penge 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk., udlagt, it Faar for 3 mrk., af it anded Faar 

ved wurderings mændenis udlæg 1 mrk., :/: 

Hans Henriksen i Persker sogn fordred 4 skl., udlagt en straabonds tønde 4 skl., :/: 
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Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning tilkommer Enken lige vedellaug, som 

opdrager til penge 8 Sld. 2 mrk., Kand her for ej bekomme meere end 7 Sld. 1 mrk. 6 skl., og derfor 

udlagt af it Faar ved wurderings mændenis udlæg 8 skl., it Lam 2 mrk., berørte huus som det foran 

er indført for 3 Sld., en sort braaged gl. Koe som nu ike kand reise sig self og derfor sat for 6 mrk., 

3 gl. Gies med Gaasen for 3 mrk. 12 skl., it lided deigne trug 1 mrk., en ølfiering 6 skl., en lyng 

rifve 6 skl., it fyre skrin 1 mrk., en ballig 6 skl., en liden kaabber kedel 2 mrk., :/: 

For skifted at forvalte 1 ½ mrk., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., til stemplet papir af samme for 1 

mrk. 8 skl., Skifteskriveren udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 

Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., 

:/:  

 Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 10 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven til at deele arfvingenne imellem , hvor for saa dette Skifte herved er 

slutted, efter som ingen videre Creditorer sig nu her paa skifted angaf, forskrefne saa at være 

Passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman.  

Laurs Mortensen egen haand. Anders Rasmusen. Hans H:L: Lassen.  

Niels N:L: Larsen. 
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Anno 1700 Den 9 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Deeling efter S: Jep  Monsen, fordum Sandeman, som boede og døde, paa den 
46 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Westermarie sogn,Imellem denne S: Mands efterlatte 
hustru Margreta Jørgensdaatter, for hende blef efter hendis begiering, at laug wærge anordnet  
hendis søstermand Rasmus Morttensen boende i Blemme i Nyelaursker sogn.paa eene, og paa 
anden side, denne Sahl: Mands Samptlige Børn, og Børne børn, som er først denne S: Mands  
 
Søn Mogens Ibsens  daatter Ellene Monsdaatter, som Arist Ibsen i Westermarie sogn, og 
Hans Ibsen i Nyekier sogn, forhen er tilornned at wærge for, 
Denne Sahl: Mands med sin nu efter lefvende hustru auflede børn er 2 døttre. Hvor af. 
Dend eldste daatter er Ellene Ibsdaatter paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
moderbroderen Mogens Jørgenden, boende i Boelsker sogn. 
Dend anden daatter er Kirstine Ibsdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet Jens 
Ibsen i Knudsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jørgen Nielsen, og Niels 
Ibsen i berørte Westermarie sogn, Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Heste. Og Hopper. 
En røe Hoppe som er lided stierned for 13 Sld., en brun blised Hest for 12 Sld., 2 gl. mørk brunne 
Heste á 6 Sld, er 12 Sld., en sort stierned Hoppe for 8 Sld., en brun blised Hoppe for 6 Sld., it brun 
blised aars gl. Horsføll for 3 Sld., it sort aars gl. Horsføll for 10 mrk.,  
Qveg. 
En brun røgged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en røe hielmed hvid paa manken Koe for 6 Sld., en graae 
Herred Koe for 6 Sld., en røed Koe 6 Sld., en blak røked Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe for 5 Sld., en brun braaged Tyr for 3 Sld. 2 mrk., it sort 
grimmed Qvigenød 2 Sld., 2 røe braagede fior gl. Qvigekalfve støked á 4 mrk er 2 Sld., en røe 
Tyrkalf for 4 mrk., en sort røgged Qvigekalf for 3 mrk.,  
Faar 15 støker unge og gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 13 Sld. 8 skl., Gies. 3 gl. Gies. á 1 mrk. 4 skl er 3 
mrk. 12 skl., Svin. En graae Soe for 4 mrk., en sort belted Soe 3 mrk.,  en graa galt 3 mrk., en graae 
ornegris 2 mrk., en graae soegris for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig jern, og juhl for 6 mrk., en vogn med høestier hammel tøm, og halseeler 2 
Sld., en half for wogn 3 mrk., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en hand qvern med en bin paa er sat for 
4 Sld., en gl. Karm wogn med fadding for 6 mrk., en sleede med slee Car træ vidier, og dreet for 4 
mrk., en gl. skov sleede, med 2 wogn stier og dret for 3 mrk.,  
I Drengehuused. 
En hakelse kiste med staal, og knif for 1 mrk., en juhlbenk for 8 skl., en skirebenk for 6 skl., it lided 
bufve sauf for 8 skl., en jerned hammel med lær seehler, og jern nagle, og hammel reeb for 1 mrk.,  
I Nyehuused. 
It fyre madskab med 2 dørre, og 2 laase for 10 mrk., it gl. langt fyre bord med kaars foed for 1 mrk., 
en benk med 4er been udi 8 skl.,  
I bemelte Nyehuused. I Nørre seng. En blaae ranned ullen ofverdynne 4 mrk., en sort ranned ullen 
underdynne 2 mrk., en sort ranned hofdynne 1 mrk., en blaae ranned gl. bolster pude 1 mrk., it 
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blaargarns lagen 12 skl., I den Søndre seng. It gl. sort ranned sengedynne vor 8 skl., en linnen 
hofdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., i den løsse sengested. En sort ranned liden underdynne 
1 mrk., it gl. hiønde paa grøn bon 8 skl., it større hiønde paa blaa bon 10 skl., i østerhuus i wester 
seng. En gl. linnen underdynne 1 mrk., en linnen blaae ranned hofdynne 1 mrk. 8 skl., en blaae 
ranned bolster pude med vor 2 mrk., it nyt bruegarns lagen 3 mrk., en malled laasfast fyre kiste 6 
mrk.,  I bemelte huus. En løs sengested 8 skl., en gl. bagstoel 8 skl., en slibesteen i gaarden med jern 
axel og slibetrug 3 mrk., en ruhl med skogle 3 mrk., en huusstie 8 skl., en teke aas 4 skl., i øster 
ende i stue lengden, en straae bonds tønde, med fier udi 6 mrk., 2 øll fieringer á 1 mrk er 2 mrk., en 
gl. øltønde 1 mrk., I det huus nest op til, it steen skifve blad for 3 mrk., it gl. øllkar paa it tønde rum 
12 skl., it nyt deigne trug 4 mrk., en nye stande bøtte 8 skl., en stand tønde 1 mrk., it gl. bord bræ 8 
skl., en træ tragter 4 skl., en gl. brødde 4 skl.,  
I Steerhuused. 
 It øl kar paa en tønde stoer 2 mrk., en gryde kraag 2 mrk., en jern tree foed 2 mrk., en jern tyfve 8 
skl., en øre saae 1 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En kaabber kedel i mur paa en fiering stoer, er sat uden vegt for 6 skl., en malm gryde paa en fuld 
span stoer, er vegtig til penge 4 Sld., en liden gl. malm gryde er vegtig til penge 3 mrk.,  
I Krobhuused. 
It ege madskab uden laas 6 mrk., it gl. fyre medskab med en gl. laas for 3 mrk., 2 gl. Thin fad á 2 
mrk er 4 mrk., 2 thin tallerken á 1 mrk er 2 mrk.,  2 Thin salsirken á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., paa stue 
tilled. 35 støker juhl eeger for 2 mrk., 2 tønde stomme á 4 skl er 8 skl., en aske benk i forstuen med 
4er been udi 12 skl., en hand øpse 1 mrk., en krak øpse 8 skl., en fyre span 4 skl., 3 sy bøtter á 4 skl 
er 12 skl., en strøppe bøtte 2 skl., en jern hand stang 1 mrk. 8 skl., en Laage bøtte 6 skl., i stuen, it 
gl. fyre wraaeskab med 2 laase for 6 mrk., it fyre bord med oben foed, og skoffe 5 mrk., it gl. langt 
fyre bord blad 8 skl., it gl. fyre bord med oben foed, og skoffe for 1 mrk. 8 skl., en løs fyre benk 3 
mrk., en gl. wefved benkedynne 5 alen lang 2 mrk. 8 skl., en dito 4 alen lang paa nørre benk for 3 
mrk., en syed agedynne 2 mrk., en gl. ranned wefved benkedynne paa øster benk 3 alen lang 2 mrk., 
it gl. flamsk hiønde 1 mrk., en gl. wefved benkedynne, under winduen 8 alen lang for 2 Sld.,  
Sæden i Laden. Biug i 3 stolperum til løs holterne, er sat for 3 tønder, og tønden er sat for 9 mrk., er 
6 Sld. 3 mrk., Hauren er sat for 2 tønder og tønden sat for 4 mrk er 2 Sld., forred forblifver til 
Qveged og Waarfoeder, Rugen som er saaed er en tønde, og sat for 5 Sld.,  
Enkens sengklæder som hun hafde at ligge paa, blef hende uden skifte bevilged, at nyde, og ded 
unde anke. 
Efter en handskrift udgigved af Hans Ibsen nu boende i Aakier sogn, med sidste afreigning den 26 
July A: 1691. er Hans Ibsen her til boet skyldig blefven paa hofved Summen som formedelst Hans 
Ibsen der paa lefvered hafver til betalning afdragen, er til endelig rest Hans Ibsen skyldig blefven 
penge 41 Sld., Arist Ibsen, og de andre wærger paastoed at vilde hafve her til Sterfboeds bæste 
anført, den anpart som denne S: Mands Enke Margreta Jørgensdaatter tilkom i den 24 gaard 
Rasmus Morttensen paaboer i Nyelaursker sogn, hvilken berørte Enkens brødre Mons Jørgensen og 
Jens Jørgensen foregaf efter giorde foreening, at have væred 9 Sld., her Imod  Rasmus Mortensen 
foregaf at hand haver haft reiser, og umage for denne S: Mand Jep Monsen i hans Processers 
forretninger til tingene, efter som hand self var en ældgamme og svag mand, og ved hans svaghed i 
adtskeelige opwartninger  hvorfor denne S: Mand Jep Monsen, Rasmus Mortensen oben melte 
betalning 9 Sld., han efterloed, hvor til stadfæstelse Capitain Hans Bistrup og Svend Haagensen, saa 
velsom og Enkens broder Mons Jørgensen nu vedstoed, at de hafde self  hørt berørte 9 Sld., 
efterladelse, af Jep Monsen til Rasmus Mortensen er Passeret, dessen aarsage, ej nu noged for 
anmelte anpart her til boeds middel kand anføris, men ved oben skrefne efterladelse forblefven, og 
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saafrembt wærgerne her udi paa deris mynlingers wegne befinder sig brøst holden er denne 
Prætension til lov og ret henvist. 
Summa andrager forskrefne Sterfboeds anførte middel med den tilstaaende Gield 
penge 234 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Saa angaf Enken denne S: Mands gang klæder, som er endnu i behold, en sort gl. fifskaftes kioel sat 
for 4 mrk., resten af denne S: Mands Ifareklæder, beretted de vedkommende at denne Sahl: Mand, 
som længe har væred gl. og svag, sengeliggende ved 98 aars alder, hafver bort gifven til Almisse, 
og til en deel hans fattige slegt, og som ej meere Ifareklæder nu findes, saa bevilged samptlig 
arfvingerne, og wærgerne at den S: Mands yngste daatter Kirstine Ibsdaatter skal den til eje 
beholde, uden videre Prætension i alle maader. 
Dernest  blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er dertil giort udlæg 
som her efter følger. 
Kongl: May: Ambtskriver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor, tilkommer efter Qviterings 
anleeding for A: 1698. naar det som Auditeuren Steffen Skulds forberørte aar, paa denne S: Mands 
wegne betalt haver gotgiøris efter Qvitering af 5 Jan: 1700 2 Rd., 5 mrk., rester igien 9 skl., for A: 
1699. rester bog Clarrings penge naar smør, og korn som er ydt fra dragis penge 12 Sld., giør 12 
Sld. 10 skl., hvorfor er udlagt, en graae herred Koe for 6 Sld., 7 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl., 
hos Enken de 2 skl., :/: 
Westermarie kirke tilkommer for A: 1699. en tønde tiende Biug, som efter derfor hen her udi satte 
taxt, er anført for 9 mrk., og dertil udlagt en tønde Biug :/: 
Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen fordrer af resterende tiende for A: 1698. og 1699. á 1. tønde 
Biug, er 2 tønder Biug, som efter forhen beregned taxt ansat for tønden 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., og 
udlagt 2 tønder Biug for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Jørgen Rasman i Rønne, som self var her tilstæde fordred efter afregning af regning, som Enken og 
arfvingerne nu vedgik penge 17 Sld. 1 mrk. 15 Sld., udlagt en brun røgged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en 
røe hielmed hvid manked Koe 6 Sld.,  en brun braaged Tyr for 3 Sld. 2 mrk., it sort grimmed for 2 
Sld., her af til overs 17 skl., :/: 
Hans Thorsen i Nyekier sogn, fremlagde it pandtebref af denne S: Mand Jep Mogensen udgifved, 
datered den 25 November 1695. melder at berørte Hans Thorsen haver forstragt bemelte Jep 
Monsen med it hundrede Sld., udi Danske Croner som i lige mynt belofved at skal igien betalis, og 
til forsikring har Sahl: Jep Monsen til Hans Thorsen i Pandtsat denne for omrørte 46 gaard, med ald 
sin tilliggende eiendom, efter der om benefnte brefs indhold, som blef læst og paaskrefven, renten 
angaaende, da vedstoed Hans Thorsen, at renten af berørte hafved Summa er betalt til dend 25 
November, afvigte aar 1699. Og fra den dag besvarer Enken, eller den gaardens aufling bruger, 
rentens betalning; Hans Madsen Gullender boende i Knudsker sogn fordred paa it syed hiønde, med 
hvidt kalfveskin under hvilked hand foregaf at have til denne S: Mand Jep Monsen i pandtsat for ti 
skilling, og Prætenderer hand for bed: Hiønde 6 mrk., Enken med sin Laug wærge formente, at om 
saa var at Hans Madsen hafde haft saadan it hiønde, her til boet for 10 skl., i pandtsat, hand det 
inden fem aar forleeden, som Hans Madsen foregiver at der nu er forløben siden hand det i 
pandtsatte, kunde have løst, hvor for Enken, og arfvingerne ike vilde stæde udlæg, hvis aarsage 
denne fordring er til lov, og ret henvist:/: 
Jens Larsen fordred tienesteløn som rester for 1698. 5 Sld., Og fra sig afvigte Mikelsdag, og til 
nestkommende Paaske 5 Sld., er 10 Sld., udlagt en sort stierned Hoppe for 8 Sld., en vogn med 
Høestier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., :/: 
Kirstine Rasmusdaatter fordred tienesteløn som rester af penge løn udi 3 aar á 2 Sld er 6 Sld., 
udlagt en brun blised Hoppe for 6 Sld., :/: 
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Hans Rasmusen i Hasle fordred som vedgikis 2 Sld., udlagt, en røe braaged Qvigekalf for 4 mrk., it 
Faar 3 mrk. 8 skl., en jern tyfve 8 skl., :/: 
Hans Espersen i Aakirkebye fordred som vedgikes 2 Sld., udlagt, it nyt deigne trug for 4 mrk., i 
steerhused it ølkar paa en tønde stoer 2 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., :/: 
Waldemar Pedersen fordred tienesteløn til nest kommense Paaske 2 Sld., udlagt en ploug med 
behørig jern 6 mrk., en jern tree foed 2 mrk., :/: 
Hans Sigwartsen i Rønne tilkommer efter Enkens angifvende for en halftønde Sild 14 mrk., og for 4 
deehler til denne S: Mands ligkiste 5 mrk., giør 4 Sld. 3 mrk., udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld., 
til overs 1 mrk., :/: 
Lars Ibsen i Aakier sogn fordred ved Rasmus Mortensen som vedgikis 3 mrk., udlagt, it steen skifte 
blad for 3 mrk., :/: 
Efter det Skiftebrefs indholdganged efter denne S: Mands søn Mons Ibsen som boede, og døde i 
Aakier sogn, datered den 3 Febr: A: 1687. saa og efter det skiftebref ganged efter berørte S: Mons 
Ibsens daatter Marica Monsdaatter, datered den 6 juny 1694. paastoed wærgen for den anden S: 
Mons Ibsdaatter Ellene Monsdaatter, nemlig Arist Ibsen i Westermarie sogn, og Hans Ibsen i 
Nyker sogn, heraf boet at ske udlæg til bemelte Ellene Monsdaatter, for de Ifareklæder hende og 
hendis benefnte S: Søster Marica efter formelte deris S: Fader Mons Ibsen tilkom, nemlig, for deris 
S: Faders Ifareklæder 10 Sld., hvilke ike er obherveret i den contractis udlæg, som Imellem S: Jep 
Monsen og berørte wærger er Passeret, den 9 July. 1692. som af Summen befindis, at de forde 10 
Sld., ej er med beregned, hvor af Arist Ibsen nu tilkommer først 5 Sld., hvorimod Hans Ibsen i det 
skiftebref efter berørte  S: Marica Monsdaatter har bekommed udlæg, de øfrige 5 Sld., deelis 
wærgerne imellem saaleedis, at hver bekommer udlæg for 10 mrk., hvilked alt sammen en hver 
wærge berørte mynling Ellene Monsdaatter tilsvarer, og saaleedis skeer Arist Ibsen udlæg her af 
boet for 7 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt, en hand qvern med en bin paa for 4 Sld., en røe braaged 
fior gl. qvigekalf for 4 mrk., en malled laasfast fyrekiste for 6 mrk., en blaae ranned ullen 
ofverdynne i nørre seng i Nyehuused for 4 mrk., :/: 
Og Hans Ibsen i ligemaade efter formeenings indhold skeer udlæg for 2 Sld. 2 mrk., udlagt, i Nye 
huused, it fyre madskab med 2 dørre, og 2 laasse er taxered for 10 mrk.,:/: 
Nok paastoed berøret wærger Hans Ibsen, og Arist Ibsen, efter formelte udlægs Contract af 9 July 
1692. den renre derudi ommeldis for de 60 Sld., som berørte S: Mons Ibsens børn, af den 46 gaard i 
Westermarie sogn, efter berørte deris S: Faders skiftebref tilkommer, hvilken rente til denne S: 
Mands Jep Monsens dødelig afgang i berørte Contract, er henvist som vel i andre maader for kunde 
have været obserweret, thi efter som der meldis udi den contract, opretted imellem S: Jep Monsen, 
hans søn Mons Ibsen, og da med arfvingerne dateret den 16 Augusty 1684. at bemelte Mons Ibsen, 
og hans med arfvinger, gifver S: Jep Monsen som hofved arfving, fri for rente saa lenge Jep 
Monsen lever deraf at give, saa kand ej nu dermed anderleedis forholdis, mens derved at bere, indtil 
det anderleedis ved lov og ret indtalis, som endnu derved henstaar, og der til herfra remitteris; 
End videre vil wærgerne hafve rente, af de forberørte 10 Sld., S: Mons Ibsens Ifareklæder, hvor til 
Enken, og arfvingerne ej vil stæde udlæg i henseende til at det er af det Goeds som daglig kand 
forringes, hvor for den post af Skifteforwalteren ej byholdis men blef henvist til lov og ret. :/: 
Svend Haagensen i Westermarie sogn fordred for denne S: Mands ligkiste arbiedsløn 3 mrk., udlagt 
en slibe steen med jern axel og slibetrug er sat for penge 3 mrk., :/: 
Imod denne Sal: Mands begrafvelsis bekostning, og udfart, saa og i henseende til at Enken denne 
hendis S: Mand i sin æld gamle svaghed hafver sværlig maatted opvarttet, hendis smaa børn videre 
til fremtarf, og i særlig nu ej anded end hendis seng uden skifte bevilged er, som før ermelt med 
andre besværligheder som dette boe i Enkens medwærge saa som med en deel formynder skaber 
paakommen som igien er af clarred, derfor hende Enken Margreta Jørgensdaatter, nu af de tilstede 
værende bevilgedis her af boet udlæg for 50 Sld., her for er udlagt 2 gl. mørkbrune Heste for 12 
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Sld., en røed Koe for 6 Sld., en blak røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 7 Faar á 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 8 
skl., en røed Hoppe som er lided stierned for 13 Sld., en half forwogn 3 mrk., en gl. karmwogn med 
fadding for 6 mrk., en slee med slee Car træ vidier, og dret 4 mrk., i krobhuused, it madskab uden 
laas af eeg for 6 mrk., 2 tønder haure 8 mrk., en syed agedynne 2 mrk., 2 tønder stomme paa stue 
tilled for 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilged 4 Sld., udlagt en malm gryde paa en 
stoer spans størelse er vegtig til penge 4 Sld., :/: 
Skifteskriveren for denne forretning i alt bevilged 8 Sld., udlagt en fierings kaabber kedel i muur for 
6 Sld., it brue garns lagen 3 mrk., 2 gl. thin fad á 2 mrk er 4 mrk., 2 salsirken for 1 mrk. 4 skl., til 
overs 4 skl. :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en sort røgged Qvigekalf er sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt i wester seng en blaae ranned 
bolster pude med vor 2 mrk., en bla ranned gl. pude i nye hused for 1 mrk., en graae galt for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 138 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 95 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Hvor af moderen tilkommer den halfve part som er penge 47 Sld. 3 mrk. 1½ skl.,  
Den anden halfvepart, deehlis imellem forskrefne denne S: Mands Børn, som er en broder daatter, 
der arfver sin faders laad, og er hendis andeel 23 Sld. 3 mrk. 8½ skl.,og en søsterlaad er penge 11 
Sld. 3 mrk. 12 ¼ skl.,  hvor for en hver her efter skal skee udlæg, og efter som dagen er forløben, 
Saa herved er slutted, med hvis som forskrefved staar, i dag er forretted,  at denne forretning i 
morgen igien videre kand foretagis, og at dette Saa er Passeret Testerer. Hans Jensen. 
H. Brugman. Paa Enkens wegne som laugwærge Rasmus Mortensen.  
Hans Ibsen. Arist Ibsen.  Mons M:J:S: Jørgensen.  
 Jørgen Nielsen.     Niels N: I: S: Ibsen. Jens J:I:S: Ibsen. 
 
Saa er denne forretning Atter af os Rettens Betienter foretageni dag som er  
Den 10 Marty, Berørte aar 1700. og i forskrefne Enkens med hendis laugwærge, og de umyndiges 
wærgers Nerværelse, forretted, og Passeret. Som herefter følger,  
Enken for sin anpart 47 Sld. 3 mrk. 1½ skl., en brun blised Hest for 12 Sld., 3 gl. Gies 3 mrk. 12 
skl., en graae Soe for 4 mrk., af Hans Ibsen nu boende i Aakier sogn hans Obligation at have penge 
20 Sld. 2 mrk., en liden gl. malm gryde 3 mrk., toe harrer á 8 skl er 1 mrk., en skov sleede med 2 
wogn stier, og dret 3 mrk., en hakelse  kiste med staal og knif for 1 mrk., en juhl benk 8 skl., en 
skier benk 6 skl., it lided bufve sauf 8 skl., en jerned hammel med lær seeler, hammel reeb, og jern 
nagle 1 mrk., it langt fyre bord med kaars foed 1 mrk., en benk med 4er ben udi 6 skl., I nye huused i 
nørre seng, en sort ranned ullen underdynne 2 mrk., en dito hofdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 
skl., it gl. fyre madskab i krobhuused for 3 mrk., 2 thin tallerken á 1 mrk er 2 mrk.,  25 juhl Egger 
paa stue tilled 2 mrk., en gl. wefved benkedynne under winduen i stuen aatte allen lang 8 mrk., it 
wraaeskab med 2 laase for 6 mrk., it fyre bord med aaben foed i stuen 5 mrk., en løs fore benk 3 
mrk., af Rug sæden som er sat for 5 Sld., deraf de 2 Sld., 3 sy bøtter 12 skl., til ofvers 2½ skl.,  
Denne S: Mands søn Mons Ibsens daatter Ellene Monsdaatter som Hans Ibsen i Nykier sogn, 
og Arist Ibsen i Westermarie sogn er wærger for tilkommer nu faderens laad, som er 23 Sld. 3 mrk. 
8 skl.,  hvor for hende er tillagt, it brun blised aars gl. Horsføll 3 mrk., en sort grimmed Koe 5 Sld. 2 
mrk., hos Hans Ibsen i Aakier sogn af hvis hand skyldig er her til boet 10 Sld. 1 mrk., I søndre seng 
i nyehuused it ranned sort sengedynne vor 8 skl., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen 12 skl., I den løsse sengested ibiden, en sort ranned linnen underdynne 1 mrk., 1 mrk., it gl. 
hiønde paa grøn bon 8 skl., it stoer hiønde paa blaae bon 10 skl.,en løs sengested 8 skl., en gl. 
bagstoel 8 skl., en ruhl med skogle 3 mrk., en straabonds tønde med fier udi 6 mrk., 2 Øl fieringer 2 
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mrk., it bord bræ 8 skl., en træ tragter 4 skl., en gl. brøde 4 skl., en aske benk i forstuen med 4er 
been 12 skl., en hand øpse for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Nu deelis forskrefne udleg forskrefne wærgerne imellem, og tilkommer nu hver  værge sit 
wærgemaal til sig at annamme, hver halfparten som er 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., og er saa Hans Ibsen 
derfor udlagt først af det Hans Ibsen i Aakier sogn her til boet er skyldig 5 Sld. 8 skl., en sort 
grimmed Koe 5½ Sld., en løs sengested i nye huused 8 skl., en gl. bagstoel 8 skl., it bord bræ 8 skl., 
en træ tragter 4 skl., en gl. brøde 4 skl., en aske benk i forstuen med 4er been udi 12 skl., en øll 
fiering 1 mrk., it gl. hiønde paa grøn bon i nye huused 8 skl., it støre hiønde paa blaae bon 10 skl., I 
søndre senge i nye huused, it sort tanned gl. sengedynne vor 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Arist Ibsen tilkommer under sit wærgemaal at have, forberørte mynling, Ellene Monsdaatter 11 Sld. 
3 mrk. 12 skl., hvor  for ham er tillagt, først af det Hans Ibsen i Aakier sogn her til bort skyldig, er 
udlagt at have 5 Sld. 8 skl., it brun blised aars gl. Horsføll 3 Sld., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen 12 skl., i den løse sengested en sort ranned liden underdynne 1 mrk., en ruhl 
med skogle 3 mrk., en straabonds tønde med fier udi for 6 mrk., en øll fiering 1 mrk., en hand øpse 
1 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., :/: 
Denne S: Mands med sin efterlefvende hustru auflede daatter Ellene Ibsdaatter for sin anpart 11 
Sld. 3 mrk. 12 skl., er udlagt, hos Hans Ibsen i Aakier sogn af hvis hand er her til boet skyldig, at 
have 5 Sld. 8 skl., it sort aars gl. Horsføll for 2 Sld. 2 mrk., en graae Soegris 1 mrk. 8 skl., en graae 
Ornegris 2 mrk., I wester seng i øster hused. En gl. linnen underdynne 1 mrk., en linnen hofdynne 
som er blaae ranned for 1 mrk. 8 skl., en huus stie 8 skl., en teke aas 4 skl., en øltønde 1 mrk., it 
øllkar i det huus nest op til wester huus paa it tønde rum for 12 skl., en gl. wefved benkedynne i 
stuen 5 allen lang er sat for2 mrk. 8 skl., en jern hand stang 1 mrk. 8 skl., en krak øpse 8 skl., en 
fyrespan 4 skl., af rugen som er saaed hos Enken at have 4 mrk., :/: 
Dend yngste daatter S: Jep Monsens daatter Kirsten Monsdaatter for sin anpart 11 Sld. 3 
mrk. 12 skl., udlagt en røe Tyrkalf for 4 mrk., hos Hans Ibsen i Aakier sogn af hvis hand som før 
ermelt her til boet er skyldig 5 Sld. 8 skl., af Rug sæden som er saaed hos moderen at have de 2 
Sld., en sort belted Soe 3 mrk., hos Jørgen Rosman udlæg 1 mrk., hos Hans Sigwarts udlæg 1 mrk., 
af it Thin salsirken de 4 skl., en nye stande bøtte 8 skl., en stand tønde 1 mrk., en øre saae 1 mrk., en 
strippe bøtte 2 skl., en lage bøtte 6 skl., it langt fyre bord blad 8 skl., it fl. Fyre bord, med oben foed 
og skoffe i stuen 1 mrk. 8 skl., en wefved benkedynne paa nørre benk i stuen 4 alen lang for 3 mrk., 
en gl. ranned wefved benkedynne paa øster benk i stuen 3 alen lang for 2 mrk., :/: 
Belangende denne 46 gaard i westermarie sogn, hvilken S: Jep Monsen først bekom da hand kom 
i Ekteskab med sin første S: Hustru Ellene Andersdaatter som for ham er bortdød og hvis 
hendis børn da efter deris afdøde Fader Hans Espersen tilkom afløste og betalte Jep Monsen, en 
hver sin anpart efter derom oprettede deris Qviteringer, der efter bort døde den her udi omrørte søn 
Mons Ibsen, hvilken søn S: Jep Monsen auflede med berørte sin første hustru Ellene Andersdaatter, 
og der efter indløste S: Jep Monsen den anpart arfve, da værende arfvinger S: Ellene Andersdaatter, 
som hun auflede med sin første mand Hans Espersen, navnlig Kirstine Hansdaatter som sidst var i 
Ekteskab med S: Per Persen i Nyker sogn, som alene berørte sin moder ofverlefvede, Saa og 
forskrefne Mons Ibsen, som S: Jep Monsen med Ellene Andersdaatter auflede, hvilken indløsning, 
og betalning. Denne nu efterlefvende S: Mands Hustru Margreta Jørgensdaatter med væred haver 
at have aufled, og betale, saa vel var billigt, om berørte denne S: Mands Enke Margreta 
Jørgensdaatter des aarsage sin lifstiid, efter lowens anleedning ved gaarden at beboe, hvilked efter 
som gaarden nu behøvis ved mænd at taxeris, og Siufves, formeldelst huusenis brøst, og en deel 
denne gaards Skov som denne S: Mand Jep Monsen i sit lefvende lif til sin nødtørft, af hendt haver, 
Særlig og fordi anrørte gaard som herudi foran findis indført nu er pandt dessen indløsning, og for 
kiendelse, til Samfrendernis Obserxvatoion her fra Remitteris, og saa dette skifte derved sluttis, 
hvilked til stads fæstelse, at som forskrefved staar, paa dette skifte er til ganged. Og Passeret, vi 
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samptlig hos og ofverværende, dette med egne hænder til bekræftelse, under skrifver, og forseigler, 
skiftesteden paa efterbemelte 46 gaard i westermarie sogn. Actum A: Die Et: Loco Ut Supra. 
Hans Jensen.  H. Brugman. Rasmus Mortensen.   Hans Ibsen. Arist Ibsen.  
Mons M:J:S: Jørgensen.  Jørgen Nielsen.     Niels N: I: S: Ibsen. Jens J:I:S: Ibsen. 
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Anno 1700 Den 12 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Deeling efter  Jens  Monsens S: Hustru Karne Andersdaatter, som boede 
og døde, paa den 36 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Østerlaursker sogn, Imellem denne S: 
Qvindis efterlefvende Mand, bemelte  Jens Monsen, .paa eene, og paa anden side, deres sammen 
auflede børn, som er 2 sønner og en daatter, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Anders Jensen paa 5te aar gl. 
Dend anden søn er Niels Jensen under it aar gl. 
Daatteren er Giertrud Jensdaatter paa 9de aar gl. 
For dem er faderen Jens Monsen self wærge, og forelagt faderens broder Jep Monsen i 
Østerlaursker sogn og moderens broder Peder Andersen boende i Aakier sogn at være tilsiuns 
wærger.  
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Hans Jensen og Henrik Brugman, Wurderings mænd 
Jep Hansen, og Peder Mortensen ibiden.  da er Passeret følgende. 
 
Qveg. En brun Koe for 6 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe for 6 Sld., en gl. røed Koe 5 Sld. 2 mrk., 
en sort studkalf som og er hielmed for 5 mrk., en hvid Qvigekalf 2 mrk., 
Heste. Og Hopper. En gl. brun Hest for 6 Sld., en yngre brun Hest 7 Sld. 2 mrk.,  
Faar 9 støker gl. Faar á 4 mrk er 9 Sld., en wehr for 3 mrk.,  
2 gl. Gies og Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Kaabber, en gl. tree fierings kaabber kedel for 4 Sld., en gl. span kedel 6 mrk., en malm gryde paa 
en kitte stoer for 3 mrk. 8 skl., en liden malm gryde paa 4 potter 1 mrk., en mæssing kedel paa en 
kitte stoer for 2 mrk., 2 mæssing lysestager 4 mrk., it mæssing stryg jern, med en jern boldt 3 mrk., 
en thin skaal foruden laag, og it lided thin fad, er vegtig til penge 4 mrk., 
Jern Warre. 
2 jern gryde kraage á 2 mrk er 4 mrk., en jern tree foed 1 mrk., en jern hand stang 2 mrk. 8 skl., it 
tørf jern 1 mrk., en gl. spade 6 skl., it gl. pande jern 1 mrk., en gl. stolpe naur 10 skl., en wogn ree 
naur 8 skl., en lun støke naur 6 skl., en liden bred bladed hand øpse 1 mrk., 3 krak øpse 1 mrk. 8 
skl., it lidet bufve sauf 1 mrk., 3 gange ploug ringe á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 
 Træ Ware. En panneeled sengested i Østerhuused for 10 mrk., endnu en gl. sengested 4 mrk., it 
aske bord med lugt foed, som er nytt for 3 Sld. 2 mrk., en ege kiste med runt lag, og handgrefver 
laas og hengsler for 3 Sld., endnu en liden ege laasfast kiste med jern hand grefver 2 Sld. 2 mrk., en 
gl. fyre kiste uden laas og hengsler 2 mrk., en gl. fyre kiste med en hengelaas og hasper 1 mrk., en 
wogn med  stier hammel tøm, og halseeler 10 mrk., en gl. wogn uden stier 2 mrk. 8 skl., en gl. slee 
med jern vidier, og slee Car 3 mrk. 8 skl., 2 Høestier 1 mrk. 4 skl., 2 gl. høestier 10 skl.,  
Paa øster tilled. It aar med bihl 12 skl., it nytt forwogn ree 1 mrk. 12 skl., it ølkar paa 6 skepper 
rum 4 mrk., en røste ballig 8 skl., 2 straabonds tønder 1 mrk., en gl. harre 8 skl., paa srue lofted. 4 
straabonds tønder 2 mrk., en øl half tønde 12 skl., endnu en øll halftønde 8 skl., en røste ballig 8 
skl., en øl fiering 6 skl., en laag fiering 6 skl., en laage half tønde 1 mrk., it hartøy hammer, og støf 
1 mrk., it lærbel reeb fem faune 1 mrk. 4 skl., en nye wefved agedynne 3 mrk., en gl. dito 8 skl., en 
linnen sengedynne 5 mrk., it gl bord med foed 1 mrk., 2 seiser med bom, og ringe á 1 mrk er 2 mrk., 
paa steer huus tilled, en øll tønde 2 mrk., 2 straabonds tønder for 12 skl., en half tønde 4 skl., it 
tønde stomme 4 skl., 2 brødde 2 mrk.,  
I Stuer huused. En ballig 8 skl., en dito 4 skl., en stand tønde 1 mrk., en hand qvern 9 mrk.,  
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I Wester Cammer. En fyre kiste uden laas 4 mrk., it røste Car 6 skep: rum 5 mrk., en ballig 8 skl., en 
stand tønde 1 mrk., 3 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., en kierne 8 skl., en stande 8 skl., en ruhl med 
jern tappe og skogle 4 mrk.,  
I Stuen. En ege kiste med laag, og laas 2 Sld., it fyre wraaeskab med 2 laasfaste døre, og drag rum 8 
mrk., it aske bord med en lugt foedog skoffe 8 mrk., it jern beslagen skrin, med hand græfver, og 
laas fore for 6 mrk., en nye ege half kiste, uden laas og hengsler 6 mrk., I Krobhused. It langt bord 
med skaae foed 2 mrk. 8 skl., it ege madskab med 2 døre, og en laas 6 mrk., it fyre skab med 2 døre, 
en laas for eene, og en krog for den anden dør 6 mrk., it deigne trug 2 mrk. 8 skl., 4 straabonds 
tønder 2 mrk., en store kierne 1 mrk. 8 skl., en laage fiering 6 skl., en 3 fierings tønde 1 mrk., en øl 
fiering 1 mrk., en sennerps qvern 1 mrk., en salte fiering 6 skl., en salte halftønde 8 skl., en liden 
kierne 12 skl., 10 sybøtter á 4 skl er 2 mrk. 8 skl., I Øster Huus. It nye wefved sengklæde 6 mrk., it 
dragsøms sengklæde 3 Sld., 2 brue garns lagen med udsyning, og kinpling fore 3 Sld., it brue garns 
handklæde, med udsyning, og kinpling 2 mrk., en borddug 6 allen lang, med store traaer udi for 3 
mrk., it blaargarns handklæde 1 mrk., 2 bruegarns pude vor med strik for 3 mrk., 2 pudder med 
bruegarns vor pa, og strik for 2 Sld., it bruegarns lagen 4 mrk., en bolster ofverdynne 14 mrk., 
endnu en bolster ofverdynne for 4 Sld., i den øster seng, en linnen overdynne 8 mrk., en linnen 
underdynne 10 mrk., en linnen hofdynne 1 mrk., en seiel dugs hofdynne 12 skl., en nye wefved 
benkedynne 5 mands sæde for 6 mrk., it flamsk hiønde 1 mrk., I Stuen. En tryggeskifted 
benkedynne 4 mands sæde, under winduen for 6 mrk., en nye wefved benkedynne for bordenden 3 
mands sæde for 6 mrk., it wefved hiønde paa blaae bon 1 mrk., it gl. trygge skefted sengklæde 1 
mrk., it gl. trygge skefted hiønde 8 skl., en linnen hofveddynne 1 mrk. 4 skl., it blaar ranned hand 
klæde for 1 mrk. 8 skl., en røkestoehl bagstoehl 12 skl., it drøftetrug 12 skl., it udhus paa den 13 
gaards grund i østerlaursker sogn, som Willum Skoemager boer udi, er 3 stolperum, er nu dette boe 
til hørende, og sat for 10 mrk., it anded udhuus paa bemelte gaards grund, som Esper Skrædder boer 
udi, er nu og dette boe tilhørende, og er sex stolper rum ved magt, og 2 need faldene stolperum, det 
er sat efter som det er gammelt for 3 Sld., 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 144 Sld. 4 skl.,  
Dernest blef angifven, denne Sahl: Qvindis Ifare, eller gangklæder, og blef taxered som følger 
nemlig. It røt wadmels skiørt er sat for 4 mrk., it gl. røt wadmels skiørt for 1 mrk., en gl. sort klædis 
trøye 3 mrk., en sort fifskaftes trøye 4 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 2 mrk. er 14 mrk.,  
Forskrefne Ifare klæder bevilgede Mor broderen Peder Andersen at efter som disse denne S: 
Qvindis børn er saaringe af aller at faderen Jens Monsen skal dem beholde, til at paaklæde børnen 
med, efter haanden at forslide. Belangende denne 36 gaard i Østerlaursker sogn, da fremviste Jens 
Monsen derom it kiøb, og skiødebref udgifved af Aestered Thuesen til Jens Mogensen, og hans 
arfvinger datered den 26 January 1697. og læst, og paaskrefven inden Øster Herrits ting, og af 
Aaestred Thuesen vedstaaed, den 1. February, berørte aar 1697. efter hvilked kiøbbrefs indhold 
seeis at Jens Monsen anrørte 36 gaard, af Aaestred Thuesen har kiøbt, og betalt, og videre fremviste 
Jens Monsen om samme gaard en ergangne lovbydelse, sidst datered den 19 Oktober 1696. hvilke 
brefve blef læst, og nu paaskrefven, og Jens Monsen igien lefvered,  
Hernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
her efter følger. Nemlig. 
Kongl: May: Ambt skriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmægtig Jucum Struks 
indlefverede fortegnelse lod fordre, som melder i følgende maader til ambtstuen at reste af denne 36 
gaard, nemlig den 36 Jens Monsen i Østerlaursker sogn rester Jordebogs restands til Hans Ko: May: 
som er paadragen til 1. maj 1700. nemlig til 1. maj 1698. rester 7 Rd. 4 mrk. 2 skl., fra 1. maj 1698. 
til dato 1699. rester 11 Rd. 3 mrk. 10 skl., omkostning for samme aar 2 mrk. 4 skl., for A: 1699 
rester 1½ lispund smør, 1 Rd. 3 mrk. 11 skl., 1 tønde 3 skep 1 fiering 1 pot Biug 2 Rd. 1 mrk., 2 
tømder 6 skep 2 fiering 1 otting 1½ pot haure 1 Rd. 5 mrk. 12 skl., 1. faar en gaas 2 høns 1 Rd. 4 
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skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 1 Rd., ekte og knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., 
smør træ penge 17 skl., er 11 Rd. 1 mrk. 1 skl., er tilsammen 30 Rd. 5 mrk. 1 skl.,  
Rønne 12 Marty 1700. H: Truch, giør 46 Sld. 1 mrk. 1 skl, for disse 46 Sld. 1 mrk. 1 skl., er 
formedelst dette Sterfboes middels ringhed skyld, giort indførsel udi for berørte 36 gaard i 
Østerlaursker song. Ind til de deraf skadesløs betalt vorder. :/: 
Efter det skiftebref ganged efter Jens Monsens første S: Hustru Giertrud Jacobsdaatter, 
datered den 8 july A: 1691. tilkommer, og rester til denne S: Qvindis nu igen levende børn, først  
Rømmer Jensen nu 20 aar gl. og tilkommer ham 23 Sld. 1 mrk. 5 skl., derfra afgaar, for hans S: 
Moders Ifareklæder, som faderen endnu har i behold og svarer it hvert barn til, som er 9 mrk. 13 
skl., rester saa igien 20 Sld. 3 mrk. 8 skl., her paa har denne sønnen Rømmer Jensen med sin fader 
Accorderet, som Jens Monsen nu vedstoed at bemelte hans søn skal beholde, en mørk graae Hest 
for 9 Sld., en sort Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en røed stud for 4 Skd. 2 mrk., rester 2 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Iligemaade rester efterskrefne maade til den anden nu igien lefvende søn Hans Jensen penge 20 
Sld. 3 mrk. 8 skl., her paa vedstoed faderen Jens Monsen at sønnen Hans Jensen skal beholde, en 
sort Hest for 9 Sld., en røed stud for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Qvige for 9 mrk., er 15 Sld. 3 
mrk., rester 5 Sld. 8 skl., :/: 
Nok rester til den yngste søn Christen Jensen som tilkommer og efter forskrefne maade 20 Sld. 3 
mrk. 8 skl., :/: 
Daatteren Ellene Jensdaatter tilkommer og efter formelte skiftebref, og meening, som rester 
heraf boet 20 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som rester penge 11 Sld. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede, ved sin Søn Herman Jørgensen fordrede som er 
resterende tiende for A: 1699. penge 4 Sld. 12 skl., herfor er udlagt, en sort hielmed Koe for 6 Sld., 
til ofvers 7 mrk. 4 skl., :/: 
Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fordred for A: 1699. som rester en skeppe Biug ansat for 2 
mrk., :/: 
Jens Monsen angaf at være skyldig til Hans Koefoed Poulsen i Svaniche penge 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 6 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage i alt bekom 11½ mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 
skl., er 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart eller begravelsis bekostning, blef Jens Monsen bevilged udlæg for 15 
Sld., :/: 
Og som den yngste søn Niels Jensen er saa ganske udi ringe alder, sa blef derfor faderen til 
forsterløn for ham bevilged udlæg for penge 6 Sld.,:/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 94 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling  penge 50 Sld., 
Hvoraf faderen tilkommer den halfvepart som er penge 25 Sld., 
Den anden halfvepart deelis forskrefne denne S: Qvindis 2 sønner, og en daatter Imellem er deraf en 
broderlaad 10 Sld., og en søster laad er 5 Sld., og som faderen er self sine børns wærge, giøris ike 
fornøden til en hver at giøre udlæg, men Jens Monsen self at svare berørte sine Creditorer, og børn 
til en hver sin ander, efter som forskrefved staar, hvor med de nu tilsatte tilsiuns wærger anbefalis at 
have indseende, saaleedis at børnen ike i sin tiid nogen skade skal lide, hvorimod saa faderen Jens 
Monsen. /: naar hand en hver som melt fornøyet haver :/ beholder dette boes anførte, og herudi 
taxerede Goeds, til det sidste blef Jens Monsen, og tilsiuns wærgerne af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede, ej videre at være end 
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angifved er, ej heller angaf sig fleere, med videre Gields fordringer, end forskrefved staar, hvorved 
saa dette skifte sluttis dette saa at være Passeret Testerer.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens Monsen. Peder P:A: Andersen. 
 Jep J:M: Monsen. Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen. 
 
 

bornholmerting.dk 66



 1

Anno 1700. den 10 Marty, er holden Registering, og Wurdering efter S: Anders Andersen Kure, 
som boede, og døde paa den 41 Jordeiendoms gaard, beliggende i Westermarie sogn.  
 
Hvor ved var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand 
Waldemar Reedts, wiegne, hans fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme Registering er til Wurderings mænd opmelded Arist Ibsen, og Jørgen 
Nielsen i bemelte Westermarie sogn,  Møtte og saa af Sterfboeds vedkommende paa Enkens weigne 
Karne Gudbersdaatter, efter hendis begiering til laug wærge Hindze Hansen ibiden. Af denne S: 
Mands arfvinger 
Sønnen Anders Kure i Clemmedsker sogn,  
Peder Isaksen, denne S: Mands daattermand, 
Jens Hansen og denne S: Mandsdaatter , begge i Westermarie sogn. 
Hvor, da er forefunden, og Passeret følgende. 
Heste og Hopper. 
2 røe blisede Heste á 11 skl er 22 Sld., en blak brun Hest 8 Sld., en sort blised Hest 8 Sld., en sort 
Hest 9 Sld., it sort blised Horsføll i anded aar 4 Sld., it brunt dito 4 Sld., en ung brun Hoppe 4 Sld., 
en røe blised halt Hoppe 3 Sld., 
Qveg. 
En sort Koe 6 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en gl. 
Røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røed belted Koe for 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 
en ung røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 6 Sld., en ung sort røgged Koe 6 Sld., en blak 
røgged Koe for 5 Sld., en liden røe herred Koe 4 Sld., en sort Qvige 4 Sld., en sort Tyr for 4 Sld., en 
sort røgged stud for 9 Sld., en brun røgged stud for 9 Sld., en røed stud for 5 Sld. 2 mrk., en graae 
herred stud for 2 Sld. 3 mtk., it sort hielmed Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., it røe stierned studnø 7 
mrk., it sort hielmed studnød 4 mrk., it røebraaged Qvigenød 6 mrk. 8 skl., it røe belted Qvigenød 
for 6 mrk., it sort hielmed Qvigenød 4 mrk., en røe stierned aar Qvigekalf for 1 mrk. 4 skl., en røe 
Qvigekalf for 2 mrk., en røe braaged Tyrkalf for 2 mrk., en sort røgged studkalf for 5 mrk., en røe 
hielmed Qvigekalf for 4 mrk., en hvid Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en røe herred Qvigekalf for 3 
mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 13 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 11 Sld. 1 mrk. 8 skl., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 4 mrk., en graae belted Soe 4 mrk., en graae belted galt gris 2 mrk., en hvid 
galt gris 2 mrk.,  
Boehave. 
En wogn med høestier 3 Sld., en wogn med smaa stier, tøm, hammel, og halseeler for 10 mrk., it 
eege træ 1 mrk., en ploug med behørig jern for 5 mrk., it aar med bihl 1 mrk., it gl. dito 8 skl., 2 
stude aag med ringe 1 mrk., en gl. harrer 4 skl.,  
Kaabber. 
En brendevins pande med hat, og pibber for 14 Sld., en brøgger kedel i mur, paa en tønde stoer, er 
sat efter vegten for 6 Sld., en fierings kedel for 5 Sld., en span stoer kaabber kedel er vegtig til 
penge 4 Sld., en malm gryde er vigtig til penge 3 Sld.,  
I Steer Huuset. 
It ølkar paa en tønde stoer for 2 mrk. 8 skl., it mindre Car for 1 mrk. 8 skl., en stand tønde 12 skl., 
en straabonds tønde 8 skl., en hand Qvern 4 mrk.,  
I Meelhuused. 
It gl. Car 1 mrk., en kierner 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 8 skl., 3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., 
en øl half tønde 1 mrk., 
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I Krobhuused. En ølltønde 1 mrk., en 3 fierings øltønde 1 mrk. 8 skl., it deigne trug 8 skl., en træ 
tragter 8 skl., i it lided Cammer, en ballig 1 mrk., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., it gl. madskab uden 
laas 4 skl., en gres seis med bom og ringe 2 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk.,  
Paa Lofted. 
I nørre seng, en brun ranned Olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne 6 mrk., en 
olmerdugs hofdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 6 skl., I søndre seng, en hvid ullen ofverdynne 4 
mrk., en ullen underdynne 2 mrk., en olmerdugs hofdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 12 skl., 
it aske bord med kaars foed 1 mrk. 8 skl., 2 sammen satte sengesteder 1 mrk. 8 skl., en bagstoel for 
12 skl.,. I Stuen. En gl. laasfast askekiste for 3 mrk., en laasfast halfkiste 1 mrk. 8 skl., I en seng i 
stuen. En graae ullen ofverdynne 2 mrk., en hvid ullen underdynne 1 mrk., en linnen hofdynne 2 
mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 blaae ranned olmerdugs puder med lin vor uden strik 
á 3 mrk er 6 mrk.,  
Benkeklæder. 
En nye wefved Priked benkedynne, paa blaae bon, og røt under foer 3 alen lang for 4 mrk., en gl. 
wefved benkedynne 4 alen lang 3 mrk., it wraaeskab i stuen 4 mrk., it aske bord med skoffe og foed 
for 3 mrk., 2 tønder Rug som er saaed, tønden er sat for 5 Sld., er 10 Sld., 
I Laden er, 3 stolperum Biug til løs holterne, er sat for 3 tønder Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 2 
stolperum Haure til løsholterne, er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 271 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Hernest blef denne S: Mands Ifareklæder taxered, og er efterskrefne, en brun wadmels kioel for 4 
mrk., en graae wadmels kioel  2 mrk., en røe wadmels foreskiorte med mæssing knapper udi 2 mrk., 
it par felbereed skin bopser 3 mrk., it par alluned skin bopser 8 skl., en Allunet skin fore skiorte 8 
skl., en gl. sort Hat med røt foeder 1 mrk., en dito 12 skl., en gl. gynge bøsse 1 mrk., Summa 14 
mrk. 12 skl.,  
Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt, saa vel som forskrefne til stædeværende, om de hafde 
meere til dette boes bæste, at angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er, og 
forskrefved staar, hvor ved saa dette forretning med denne Registering er slutted, dette saa at være 
Passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Hindze Hansen. 
Anders Andersen Kure.    Peder P:I:S: Isaksen. Jens J:H: Hansen. 
Arist Ibsen.  Jørgen Nielsen. 
 
Anno 1700 Den 18 Marty, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Saa og Foregaaende 
Registering, og Wurdering, den 10 Marty. Nest afvigt holden Skifte, og Deeling efter Sahl: 
Anders Andersen Kure, som boede, og døde, paa den 41 Jordeiendoms gaard beliggende udi 
Ellebye, i Westermarie sogn og det imellem denne S: Mands efterlatte hustru Karne 
Gudberedaatter som siden registeringens indhold, og forfatelse hafde til sit bæste betænke at 
anmoede sin siæle sørger, Sogne Præst i westermarie sogn, hederlig, og willærde Hr: Rasmus 
Jensen, til at antage sig wærgemaal, og laug wærge for hende, i stæden for Hindze Hansen i bemelte 
Ellebye, hvilken Enkens begiering, berørte den hederlig mand nu indgik, og paatog sig at 
laugwærge. Og paa den anden side, denne S: Mands sampt børn som er med første Anders Kuris 
for ham afdøde huster Sidzele Hans daatter auflede børn, en søn og 3 døttre, hvor af. 
Sønnen er Anders Andersen Kure boende i Clemmedsker sogn sin egen wærge. 
Den eldste daatter er Karne  Peder Isaksens i Westermarie sogn. 
Den anden daatter er Margreta Jens Hansens i Westermarie sogn. 
Den yngste daatter er Birgite  Mikel Jacobsen i Aakier sogn. hvilke alle var her tilstæde. 
Og hafver denne S: Mand aufled, med denne nu efterlefvende hustru, 3 sønner, og 4 døttre, hvor af. 
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Den eldste søn er Peder Andersen Kure paa 14 aar gl. for ham er til wærge anordnet bemelte 
broderen Anders Kure. 
Den anden søn er Niels Andersen paa 5 aar gl., for hammen blef til wærge anordnet hans 
søstermand, Peder Isaksen i Westermarie sogn. 
Den yngste søn er Hindze Andersen paa 4de aar gl. for ham er til wærge anordnet, hans 
søstermand bemelte Jens Hansen. 
Den eldste daatter er Kirstene Andersdaatter, paa 11te aar gl. for hende er til wærge anordnet 
fæderne frende Mons Ibsen boende i Clemmedsker sogn. 
Den anden daatter er Margreta Andersdaatter paa 9de aar gl., for hende er til wærge anordnet 
Esper Monsen fæderne frænde boende i Rydsker sogn, 
Den 3 daatter er Sidzele Andersdaatter paa 7de aar gl. for hende er til wærge anordnet Jep 
Monsen fæderne frende boende i Persker sogn. 
Den yngste daatter Marne Andersdaatter paa 2 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hindze 
Hansen i Ellebye i Westermarie sogn.som er moderne frende. 
Hvor og saa alle benefnte wærger her møtte,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte, og de 2de mænd som Sterfboets middel hafver taxered, nemlig Arist Ibsen, 
og Jørgen Nielsen. Og da er med denne forretning videre foretagen, og Passeret som her efter følger 
 
Først blef angifven efterskrefne Gield, og er der til giort Udlæg som følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter ofverdragelse fra 
Leiutnanten ved Cavalleriet S: Edwært Ollufsen at restere af berørte 41 gaards landgielde som 
bemelte Lieutnant Proofwicio, er udlagt, for A: 1699. 3½ fiering smør derfor 6 skl., en Koe fiering, 
en svine fiering 3 Sld., rester 6 Høns á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 7 les wed á 18 skl er 7 mrk. 14 skl., it 
les lin steen 10 skl.,meget skrifverpenge, og bbp: 4 mrk. 1 skl., ekte penge Prætenderer, 
Ambtskrifveren fire Rd:, men som bemelte Leiutnanten nu self var her tilstæde, og vedstoed ej 
meere, her af gaarden til Ekte penge at have bekommed i de forige aar, hvor om nu vy Sterfboet 
fanttis Leiutnant Olsens Qvitering af 2 September 1699. at ej meere end fire Sld., egte penge aarlig 
er betalt saa anføris samme egte penge til berørte resterende landgielde for 4 Sld., nok rester for 
anmelte aar 1699. Knegtepenge som ambtskriveren og fordre 1 mrk., Er saa det som Hr: 
Ambtskrifveren her af boet efterforskrefne fortegnelse skee udlæg for penge 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., 
der for udlagt, en sort Koe for 6 Sld., 6 Faar á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., hos Enken de 2 skl., :/: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen paa Canikegaarden i Boelsker sogn lod fordre 3 mrk., udlagt en nye 
wefved benkedynne 4 alen lang for 3 mrk., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel rester paa salt, 2 Sld., nok for en half tønde 
spegesild, rester 14 mrk., er til sammen penge 5 Sld. 2 mrk., hvad de 2 Sld., angaar som rester paa 
salted, saa der imod befanttis, at S: Anders Kure har forred it par stude for Mads Bohne Hermansen, 
hvor for hand og afskrifver meere end 4 Sld., paa en tønde salt som Anders Kure bekom det aar 
1685. og Anders Kures optegnelse melder, at forred den vinter efter var dyrtt og vil haveaatte Sld., 
saa blef her nu paa Sterfboet aftalt, og ofver veiet at den foreløn paa anrøre stude, og den tønde salt 
for 6 Sld., imod hinanden at gaae lige op, skeer da udlæg for resten som er for bemelte sild 14 mrk., 
og udlagt en graae herred stud for 2 Sld. 3 mrk., en hvid Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Peder Rosman i Rønne var self her tilstede, og fordrede som Enken med sin laugwærge, og 
samptlige arfvinger vedgik, nu efter regenskab at restere i alt penge 27 Sld., og som Enken, og 
arfvingerne nu vedgik at den S: Mand længe for sin død paa denne opbaarne Gield til sin auflings 
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brug, og skatters afbetalning haver forsikred Peder Rosman i betalning at have de 2de stude som i 
registreringen ommeldis, saa der for ham nu her berørte studde efter taxten tillæggis som er en sort 
røgged stud for 9 Sld., en brun røgged stud for 9 Sld., og videre tillagt, en sort Hest dor 9 Sld.,:/: 
Jørgen Nielsen i westermarie sogn fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt af en røe hielmed Qvigekalf 
at have 1 mrk., :/: 
Jens Hansen i Ringebye i Westermarie sogn fordred paa sin hustruis wegne arfvepart her af boet 
som vel af løsøre som af forde 41 gaard, som er den endelig rest ham paa sin hustruis weigne efter 
hendis S: Moder tilkommer penge 10 Sld., og udlagt en ung røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
malm gryde er vegtig til 3 Sld., en sort røgged studkalf for 5 mrk., en øll tønde i Krobhused 1 mrk.,  
De andre trende børn, nemlig sønnen Anders Andersen Kure, og begge døttremændene Peder 
Isaksen og Mikel Jacobsen, vedstoed nu self her paa Sterfboet, at de hafde af S: Anders Kure, 
denne S: Mand bekommed flud fornøyelse, saaleedis at de nu ike hafde noged i rengeste maader at 
fordre, med derfor deris S: Fadersqvitered, efter Qviteringens indhold, datered den 15 January 1700. 
hvilken qvitering Refererer sig til en Contract, opretted imellem denne S: mand, og samptlig 
formelte sønnen, og døttremænd Datered den 29  January 1685. som nu blef læst, og paaskrefven, 
Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen for denne S: Mandslig begegiengelse og Prædeken bevilgis 6 
Sld., udlagt en røe belted Koe for 6 Sld., :/: 
Tieneste drengen Olluf Svendsen tilkommer løn fra S: Mikelsdag, og til nist kommende Paaske 4 
Sld., nok for 8 ugers tieneste blef Accorderet for 8 mrk., er 6 Sld., udlagt en røe Koe for 6 Sld.,  
Tieneste paag Jens Larsen tilkommer og løn til neste paaske som andrager penge 3 Sld., udlagt en 
røe blised Hoppe for 3 Sld.,:/: 
En tienestepige Oda Nielsdaatter tilkommer løn til neste Paaske, som opdrager til 4 Sld., udlagt paa 
lofted i nørre seng, en brun ranned olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en graae belted Soe for 4 mrk., 
en hand qvern for 4 mrk., :/: 
Kirsten Gudbersdaatter fordred tienesteløn 5 mrk., udlagt it wraaeskab i stuen 4 mrk., it aar med 
bihl 1 mrk., :/: 
Mons Frendesen i Nyelaursker sogn fordred som vedgikes 2 mrk. 8 skl., udlagt it øllkar paa en 
tønde for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Svendsen af Clemmedsker sogn fordred paa sin søn Christoper Jensens vegne  en tienesteløn 
for 6 aar, en brun præsed wadmels kioel, og bopser, en røed wadmels foreskiorte, 2 blaargarns 
skiorter, en hat saa goed som 4 mrk., 2 par skoe, it par nye hosser, og it par forføtte, it tønde  
Hauresæd, nok paa sin daatter, Anna Jensd: vegne, it half aars løn som Jens Svendsen sagde at være 
3 Sld., efter Jens Svendsens ofverslag, ansatte hand alt forskrefne paa 10 Sld., imod svarede Enken 
med sin laugwærge, og samptlige arfvingerne, at baade sønnen, og daatteren i den bæste arbiedstiid, 
løb af deris tieneste, vilde de ike stæde herfor noged udlæg, og derfor efter som Jens Svendsen 
herom ike nu fremlagde nogen bevis, til berørte sin fordrings stadsfæstelse, henviste 
Skifteforwalteren denne stridighed, til loc og ret. :/: 
 Til denne Sal: Mands ligs begravelse, haver Enken ladet slagte, en røed stud som i Registeringen er 
ansat for 5 Sld. 2 mrk., og derfor her saaleedis forberørte Røede stud uddragen for 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekostning, saa og formedelst at Enkens egne børn 
er saa ringe af alder, blef Enken til forsterløn, bevilged tilsammen udlæg her af boet at nyde for 50 
Sld., her paa bekommer Enken en sort Qvige, som ellers var foruden det registerede Qveg, ordineret 
at slagtes til begravelsen, nu taxered for 4 Sld. 2 mrk., skeer da udlæg af registeringen for resten 
som er 45 Sld. 2 mrk., der for udlagt 2 røe blisede Heste for 22 Sld., ie sort blised Horsføll i andet 
aar for 4 Sld., it brunt dito 4 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgged Koe for 5 
Sld., en fierings kaabber kedel for 5 Sld., :/: 
Sønnen Peder Andersen Kure, som nu tiid lang haver flittig opwartted med hus arbeid 
forefalden er, blefven af Enken, og samptlig arfvingerne samtøkted, at nyde en sort blised Hest, som 
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hans fader hammen før sin død hafde gifved, og som den udi Registeringen er anført, og taxeret for 
8 Sld., Saa derfor her nu saaleedis af registeringen uddragis, og til berørte Peder Andersen Kure 
udlæggis, den sort blisede Hest for 8 Sld., :/: 
Svend Haagensen Skaaning fordred arbiedsløn som vedgikes penge 3 mrk., udlagt en graae belted 
galt gris 2 mrk., it Egetræ for 1 mrk., :/: 
Rasmus Jensen Kandestøbber boende i Rønne, lod fordre efter it udskrift, af hans S: Qvindis 
skifteforhandling, som hand self skal have med 3de bogstaber underskrift indeholder at hand skulle 
have her i boet bestaaende, nogle smaae boeskabsware, som efter opskriften skal være 18 Sld. 2 
mrk. 2 skl., her imod svarede Enken med sin laugwærge, og samptlig arfvinger, at Rasmus Jensen 
hafde været her paa gaarden en tiid lang, nemlig for 10 aar siden til hus værelse og om hand efterlod 
noged Goeds, da hand bort flytte, viste ike Enken eller arfvingerne af at sige, eller nu noged at 
forclare, men det viste de vel at hand Rasmus Jensen for sin er imod skyld, hafde sin meste føede, 
og ophold, hos Anders Kure, imedens hand her var til huuse, ike heller viste Enken, eller 
arfvingerne at dette Sterfboe var Rasmus Kandestøbber nogen skilling skyldig, hvorfor ingen udlæg 
nu stædis, og des aarsage skifteforwalteren henviste, denne fordring, og stridighed til lov og ret.:/: 
Claus Terkelsen i Nyker sogn fremblagte it pandtebref udgifved af S: Anders Kure, datered 21 Juny 
1695. og inden Wester Herrits ting vedstaaed, den 4 July 1695. af Anders Kure underskrefven og 
forseigled, og til witterlighed med underskrefven af Poul Rasmusen i Nyker sogn, of Jens Pedersen 
i Knudsker sogn, udi hvilked pandtebref meldis til slutning at berørte Claus Terkelsen er berettiged 
her udi denne 42 gard i Westermarie sogn, af S: Anders Kure forsikred, og pandtsat for Capital 
penge it hundrede fyretyve, og ni Sld., som aarligen med fem Procento er lofved at forrentis, efter 
derom berørte pandte brefs videre indhold, som nu i dag blef læst paaskrefven. Og vedstoed Claus 
Terkelsen nu herpaa skifted at den forfalden rente, fra berørte pandte brefs dato er betalt, undtagen 
dette sidste aar fra 21 Juny 1699. til aarsdagen 21 Juny 1700. andrager 7 Sld. 1 mrk. 13 slk.,  
Hvor for her af boet skeer udlæg og derfor udlagt, en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid 
Soe 4 mrk., en laasfast aske kiste for 3 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., hos Enken 1 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilgede arfvingerne 4 Sld., udlagt 5 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 
1 mrk. 8 skl., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefved at 
skrifve og her udi indfør, de vedkommende efterretning der af at meddeele, sletpapir til alt at 
forskaffe, udlagt derfor, en røe hielmed Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 
mrk., giør 8 Sld., Accorderet for 7 Sld., penge. :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., it lided ølkar 1 mrk. 8 
skl., :/:  Wurderings mændene for deres umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt af en røe hielmed 
Qvigekalf 3 mrk., en røe herred Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 155 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 116 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er penge 58 Sld. 11½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem samptlig forskrefne denne S: Mands børn, som er 4 sønner, og 
7 døttre, er deraf en broderlaad 7 Sld. 3 mrk. 2/5 skl.,  og en søsterlaad er 3 Sld. 3 mrk. 8 1/5 skl.,  
For Enkens anpart som er 58 Sld. 11½ skl., er udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung 
sort røgged Koe 6 Sld., en sort Tyr 4 Sld., en røe Qvigekalf 2 mrk., en røe braaged Tyrkalf for 2 
mrk., en røe stierned Qvigekalf 1 mrk. 4 skl., it røe braaged Qvigenød 6 mrk. 8 skl., en wogn med 
høestier for 3 Sld., en ploug med behørig Jern, og Juhl 5 mrk., en brøgger kedel paa en tønde stoer 
for 6 Sld., en span kaabber kedel 4 Sld., it aar med bihl 8 skl., 2 stude aag med ringe 1 mrk., en gl. 
harre 4 skl., I Steerhuused, en stand tønde 12 skl., en straabonds tønde for 8 skl., I Meelhuused, it 
gl. Car 1 mrk., en kierne 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 8 skl., 3 andre for 12 skl., en øl 
halftønde 1 mrk., 2 tønder rug som er saaed á 5 Sld er 10 Sld., Biug i 3 stolperum er sat for 3 tønder 
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Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., i 2 stolperum Haure, er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., it 
deignetrug 8 skl., en træ tragter 8 skl., en ballig 1 mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., it gl. madskab 
uden laas 4 skl., en bagstoel 12 skl., til overs 4½ skl., :/: 
Den eldste søn Anders Andersen kure for sin anpart 7 Sld. 3 mrk., er udlagt en sort Qvige for 4 
Sld., af brendevins panden at have 3 Sld., en gres seis med bom og ringe 2 mrk., en 3 fierings øll 
tønde 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Den anden søn Peder Andersen Kure for sin anpart 7 Sld. 3 mrk., er udlagt, en liden røe herred 
Koe for 4 Sld., af brendevins panden at have 3 Sld., en laasfast halfkiste 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen 
underdynne i stuen 1 mrk., ved wurderings mændenes udlæg 8 skl., :/: 
Den 3 søn  Niels Andersen for sin anpart 7 Sld. 3 mrk., som Per Isaksen er wærge for, er udlagt, 
af en blak brun Hest at have 4 Sld. 1 mrk., en wogn med smaa stier, tø, hammel, og halseeler for 10 
mrk., i en seng i stuen, en graae ullen overdynne 2 mrk., en linnen hofved dynne 2 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl., :/: 
Den yngste søn er Hindze Andersen Kure som søstermanden Jens Hansen er wærge for 
tilkommer 7 Sld. 3 mrk., og tillagt, en ung brun Hoppe for 4 Sld., af brendevins panden at have 3 
Sld., it aske bord med foed og skoffe for 3 mrk., :/: 
Den eldste daatter er Karne  Peder Isaksens i Westermarie sogn. tilkommer 15 mrk. 8 skl., 
hvorfor er udlagt, af en blak brun Hest at have 15 mrk., hos sin mynlings laad at have 8 skl., :/: 
Den anden daatter er Margreta Jens Hansens i Westermarie sogn. hende tilkommer 15 mrk. 8 
skl., derfor tillagt, it sort hielmed Qvigenød 11 mrk., en nye wefved priked benkedynne paa blaae 
bon, og røt underfoer, 3 alen lang for 4 mrk., 2 sammen satte sengested, er sat for 1 mrk. 8 skl., 
deraf 8 skl., :/: 
Den yngste daatter  af de første børn Birgite  Mikel Jacobsen i Aakier sogn. tilkommer 3 Sld. 3 
mrk., 8 skl., derfor tillagt, it røe stierned studnød for 7 mrk., i nørre seng paa loftrd, en linnen 
underdynne for 6 mrk., it askebord med kaars foed 1 mrk. 8 skl., af forde 2 sammensatte sengested 
sat for 1 mrk. 8 skl., deraf her til 1 mrk., :/: 
Den 4 daatter er Kirstene Andersdaatter, som Mons Ibsen i Clemmedsker sogn er wærge for 
tilkommer 15 mrk. 8 skl., derfor tillagt, it røe belted Qvigenød 6 mrk., af brendevins panden 4 mrk., 
i nørre seng paa lofted, en olmerdugs hofdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 6 skl., en hvid galt gris 2 
mrk., i stuen it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., til overs 6 skl., :/: 
Den 5 daatter er Margreta Andersdaatter somEsber Monsen i Rydsker sogn er wærge for 
tilkommer 15 mrk. 8 skl., derfor tillagt, it sort hielmed studnød 4 mrk., af brendevins panden 4 
mrk., 2 blaa ranned olmerdugs puder med lin vaar uden strik i stuen for 6 mrk., en olmerdugs 
hoveddynne i søndre seng paa lofted for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Den 6. daatter er Sidzele Andersdaatter som Jep Monsen i Persker sogn er wærge for tilkommer 
15 mrk. 8 skl., tillagt 2 Faar 7 mrk., af brendevins panden 6 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 
mrk., en ullen ofverdynne i søndre seng paa lofted for 2 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Den yngste daatter Marne Andersdaatter som HindzeHansen er wærge for tilkommer 15 mrk. 8 
skl., derfor udlagt, it sort hielmed Qvigenød for 4 mrk., af brendevins panden at have 6 mrk., I 
Søndre seng paa lofted, en hvid ullen ofverdynne 4 mrk., hos søsteren Sidzele Andersdaatter 8 skl., 
hos Anders Andersen Kures laad 8 skl., af it blaargarns lagen ved Kirstenes laad 6 skl., hos Enken 
de 2 skl., :/: 
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende, da som de 3 første døttre, da dens S: Moder ved døden 
afgik bekom hendis Ifareklæder imellem sig til deeling saa blef nu her paa Sterfboet afhandled, at 
disse denne S: Mands nu efterlefvende 4er sønner, skal have deris S: Faders Ifareklæder til deeling 
imellem demmen, heldst som de er af lidenmport antze, og andrager 14 mrk. 12 skl., er deraf en 
hvers laad 3 mrk. 11 skl., saa er da  
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Den Eldste søn Anders Kure tillagt for sin anpert som Enken vil fornøye og rester svarer Enken 
en hver sine sønner til sin anpart; Belangende denne 41 gaard i Westermarie sogn, da blef der om af 
Enken med sin laug wærge, og samptlig arfvinger fremlagt it pandtebref, udgifved af Morten 
Hansen, da boede paa Westergaards oprum i Westermarie sogn datered den 27 September 1667. 
hvor udi meldes at denne S: Mand Anders Kure den omrørte 41 gaard fra adtskelige persohner i 
Rønne skulle indfri og saa for sine udlagte penge have gaarden i forsikring, med videre anmelte 
pandtebref ommelder, som er læst inde Wester Herrets ting, den 3 Oktober 1667. og af Mortten 
Hansen vedstaaed, dernest fremlagdis en 8te mænds forretning, med forman Peder Pedersen i Nyker 
sogn. datered den 1 july 1686. hvor udi berørte 8te mænd sætter denne 41 gaard for 258 Sld. Og den 
efter afregning imellem Anders Kure, og hans med første hustru auflede børn udregner, og deeler, 
som samme forretning indeholder, bye fougden Anders Pedersen Fyhn i Svaniche ved sin skrifvelse 
datered den 16 Marty 1700. angaf hand, Lars Ibsen i Aakier sogn, Hans Ibsen i Nyeker sogn, og 
Arist Ibsen i Westermarie sogn, med fleere formeener, at vil have Prætension paa denne 41 gaards 
adgang, eller sæde rettighed sig at vil have eigned, hvilked til mænds opmelding, og kiendelse her 
fra henvises, saadan deris meening til endelig dom, og kiendelse videre at forclare, til det sidste blef 
samptlig arfvingerne af skifteforwalteren, tilspurdt, om de hafde videre at vise, eller foregive, 
endten dette Sterfboe at være til beste, eller videre fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at 
være, end angifvet er, og forskrefved staar, men vare med huus her nu forretted skif 
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Anno 1700 Den 19 Marty, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Holden  Registering, og 
Wurdering, sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Simon Hansen, som boede, og døde, paa 
den 2 Jordeiendoms gaard beliggende  i vedbye i Olsker sogn. imellem denne S: Carls arfvinger, og 
Creditorer, og angav sig at arfve, nemlig denne S: Carls Simon Hansen som var Hans 
Mortensen, som boede, og døde her paa denne 2 gaard i Olsker sogn.  
Til Hans Mortensen var en søster ved navn Kirstene Mortensdaatter som boede, og døde i 
Persker sogn, og var i Ekteskab med Hans Jensen, efter hende var 2 døttre, hvoraf  
 Den eldste daatter er Karne Hansdaatter, som er udenlandsreist for en ungefehr 15 
aar siden, og haver hun her paa landet nu værende en søn ved navn Morten Hansen, som tien hos 
Niels Nielsen Sergiant, boende i Bresømsgaarden i Olsker sogn. 
 Den anden daatter var, Margreta Hansdaatter som boede, og døde i Østermarie 
sogn, og var i ekteskab med Bendt Hansen som endnu boer sammested, efter hende igien lefver, 
en søn ved navn Mons Bendtsen boende i Østermarie sogn, og 2 døttre, hvoraf 
Den eldste daatter er Seigne Mikelsdaatter i Ekteskab med Esper Jensen i Østermarie sogn. 
Den anden er Kirstene Bendsaatter i Egteskab med Peder Mikelsen i Østermarie sogn. 
Den S: Carls Simon Hansens moder var Geirtrud Simonsdaatter, til hende var en broder 
ved navn Hans Simonsen, som boede og døde i Hasle, efter hammen er 3 sønner, og en daatter, 
hvoraf 
 Dend eldste søn er Simon Hansen nu her sammesteds. 
 Dend anden søn er Anders Hansen boende i Hasle. 
 Dend yngste søn er Hans Hansen, som nu er udenlands. 

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

Nok  er til berørte Simons hans moder, en søster ved navn, Kirstine Simonsdaatter, som var i 
egteskab med Rasmus Larsen, og boede, og døde i Nykier sogn, efter hende igien lever en daatter 
ved navn Anna Morten Mouritsen i Sandwig,  
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, bemelte Hans Jensen og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, møtte,til wurderings mænd opmelded, Anders Larsen, og Mortten Dideriksen ibiden. 
Hvor da er forefunden, og Passeret som her efter følger 
Først fremlagde Weft Pedersen i Olsker sogn, en paastempled papir, af berørte Simon Hansen, og 
Anders Hansen til Høy Edle, og welb: Hr: Gouverneuren giorde begiering, og der paa ergangne 
Reholution saa liudende, Høy Edle, og Welb: Hr: Obersten, ober Commendant, og ambtman over 
Borringholm Hr: Waldemar Reedts, Høy biudende Herre, wi underskrefne yvende bønder, nafnlig 
Simon Hansen i Olsker sogn, og Anders Hansen boende i Hasle, aller ydmygeligst, for hans welb: 
haver at andrage, at som vi  hafde en slegt, som boede, og hørde, den 2 gaard i Jordebogs talled i 
Olsker sogn. ved navn Simon Hansen, som nu forgangen tisdags, er ved døden afgangen, og liger 
indedød, og skal begravis, og vi tilsamme Carl, er aller nermeste slegt her paa landet, og det lader 
sig ansee, at efter den S: Carls død skal være stoer witløftighed, baade udi en, og anden maade, 
heldst som hand aldrig har voren gift, men stedse ene hafver holdet huus, og vi ere simple, og 
enfoldige mænd, som hvilken kand læse, eller skrifve, langt mindre forstaae, lov eller ret, som vil 
brugis, om nogen ret skal erlangis, for os fattige mænd, entten paa skifted, eller i andre maader efter 
hammen, Thi hand var en simpel, og enfoldig karl som ej heller kunde læsse, eller skrive, hvor fore 
er at befrygte, at efter hans død, skulle de der vedkomme at kræfve, som hand aldrig var skyldig, 
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hvorfore, og for des aarsagers skyld falder vorris aller ydmygeligste bøn, og begiering til hans 
Welb: Obersten, at hand dette ville ansee, og være os behielpelig med en fuldmegtig, som for os paa 
skifted, saa vel som andensteds, hvor fornøden giøris for os kunde svare, og gaae i rette, og som den 
S: Carl self udi sit livende lifve, lided førend hand døde, om bad sin nabo Weft Pedersen, at hand 
vilde være hammen behielpelig, at hand igien kunde bekomme det kiøb og skiødebref som den S: 
Carl Simon Hansen til Lars Ibsen i Olskier sogn, hafde udgived, paa hans i boende gaard den 2 i 
Jordebogs talledi Olskier sogn, heldst som hand formeente sig udi samme kiøb, at være besmilded, 
og om bad den S: Carl bemelte Weft Pedersen, at hand igien vilde lefverer til de vedkommende 102 
Sld. 1 mrk. 11 skl., som hand paa forde kiøb skulle hafve bekommed, og tilsagde den S: Carl Weft 
Pedersen at hand samme penge igien skulle nyde, frem for nogen anden udi forde hans i boende 
gaard, hvilke ord saaleedis Passerede, og er i sandhed, og os witterlig, hvor for vi endnu er 
begierende at hans welb: ville meddeeles en betalllling til forde Weft Pedersen hand sig at paatage, 
og her efter for os at svare have fornøden giøres og paa denne voris ydmyglige begiering, det 
paategne, skeede os fattige mænd  derved en stoer tieneste, vi formoder hans Welb: gunstige hielp i 
og paaskrift og ellers udi atl forblifver, den Høy Edle Herre Oberstens, alleydmygeste og tieneste 
skyldigste tienere        Simon S:H:S: Hansen.    Anders A:H:S: Hansen.  Olskier sogn 
 den 11 Marty 1700. 
 
 Reholution, efter bemelte ansøgning, og begiering, beordis herved Wefst Pedersen i Olsker sogn, 
imod billig betalning at gaae i rette forberørte Simon Hansen i Olskier sogn, og Anders Hansen i 
Hasle, og søge deris gavn, efter som de beklager sig ej at forstaae rettens maade, hvor udi Wefst 
Pedersen haver sig at rette, efter loven, og Kongl: May: Allernaadigste, udgangne forordninger, og 
det saaleedis som hand agter at tilsvare, Rønne den 13 Marty 1700.  
Hans Kongl: May: til Danmark og Norge eti, bestalter, Oberster til foeds Commendant, og 
Ambtman, ofver Borringholm, Waldemar Reeds. Hvor efter berørte Wefst Pedersen paastoed, og 
formente at forskrefne som sig her nu pa Steerfboet har angifved at være fæderne frænder, skille det 
rettelig bevise, at de forde aalde fædere vare sødskende, og saa lenge det ike skeede, formente Wefst 
Pedersen den ej nogen arf, at kunde være her af boet berettiged, efter som de møderne frender Wefst 
Pedersen fuldmagt gived haver, ike kiender demmen i slegtbaaren linne med demmen ike heller 
kiende de dem at være saaleedis som melt S: Simon Hansen beslegted, hvor paa de fremlagde deris 
stiffader Bendt Hansen i Østermarie sogn vidne sedel som med hans sogne Præst Hr: Søfren 
Laursens paaskrift, og Attest med paategned formelte arfvingernis meening, saalundende, saa som 
befindis, at Simon Hansen i Wedbyegaard i Olskier sogn, er ved døden afgangen, og sig ingen børn 
hafver efterlat, som hammen kunde arfve, da formeener vi underskrefne os nemlig, Mogens 
Bendtsen, Signe Esper Jensen, og Kirstene Per Mikelsen, alle boende i Østermarie sogn, at vare S: 
Simon Hans rette arfvinger, efter som voris S: Moders moder Kirstene Hans Jensen i Persker sogn 
var Simon Hansen faster, paa ligemaader er ieg, Morten Hansen i samme arfve linie, saa som 
Kirstene Hans Jens i Persker sogn, var min moders moder, videre paa skifte skal blive forclaret. 
Hvor for om bedis den goede skifteforwalter, og skifteskrifver, at de dette betenker og efter seer, vi 
forblifver deris velvilligste igien, hermed eder Gud befaled, af Østermarie sogn, den 14 Marty 
Anno 1700. Mons M:B:S: Bendtsen. Esper E:J:S: Jensen. 
 Peder P:M:S: Mikelsen.      Morten M:H:S: Hansen.   
Efter inden bemelte meening, er dette mit Sandferdige vidnisbiurd at ieg til egte hafde Margreta 
Hansdaatter udi 41 aar, som den 7 Augudty Aa. 1699. døde, som var Kirstene Hans Jensens udi 
Pederskier sogn hans egte daatter, og var S: Simon Hansen, som boede udi Olsker sogn. og nu ved 
døden er afgangen, hans rette, og kiødelige faders søsterdaatter, og som ieg er en ældgammel og 
svag mand, og ej efter begiering kand møde paa S: Simons Hans skifte nermere at forclare mit 
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vidnisbiurd, saa er dette formelte sandt, saa sandt hielpe mig Gud, Østermarie sogn den 14 
Marty A: 1700. Bendt B:H:S: Hansen.Ofven bemelte Testerer ieg underskrfne Søfren 
Laursen. 
Derved denne stridighed saaleedis  henstaaer, indtil seeis kand, om nogen arf falder, at da endelig  
Reholution derom ved rettens maade kand erlanges, saa blef da boes middel registered, og er, en gl. 
sort brun Hest for 2 Sld., en gl. sort brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en mørk brun Hpooe er af 
wurderings mænde sat for 6 Sld., derimod har Simon Hansen til begrafvelsen anvendt en sort 
røgged Qvige, og sat for 5 Sld., er saa boet til bæste 4 mrk., en blaked Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 
mrk. 8 skl., er 14 mrk., en sort belted Soe 3 mrk., it aar med bihl for 8 skl., en ploug med 2 juhl med 
vidier og it gl. skær for 3 mrk., en half wogn, den begerste part med 2 smaa stier 1 mrk. 8 skl., 2 
høestier for 1 mrk. 8 skl., en malm gryde med adtskeelige boder paa, og spruken i bræden er sat for 
10 mrk. it gl. deigne trug 2 skl., en slibesteen med træ axel for 1 mrk. 8 skl., it langt bord paa lofted 
2 mrk. 2 skl., en gl. Eegekiste med en gl. laas for 2 mrk., en ballig for 12 skl., en gl. bagstohl 4 skl., 
2/5 tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne anførte Sterfboets løsøre middel til penge 23 Sld. 2 mrk. 
6 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig vedkommende om de hafde meere at angive til dette boes 
beste, hvor til de svarede ej videre at være, end angifved er, og forskrefved staar, undtagen huus 
som i forde gaard er, og kand være til beste,  
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, nemlig 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer for Aa. 1699. en tønde 
laane Biug med leje en skeppe er 10 mrk. 2 skl., Knektepenge 1 mrk. 15 skl., er 3 mrk. 1 skl.,:/: 
Corporal Lars Thorsen ved Rytter Compagniet, som denne 2 gaars landgielde til gagl at nyde er 
ahsignent fordred som rester for A: 1699. smør it lispund, 4 skaalpund 2 Sld., 2/5 tønde haure 1 
mrk. 10 skl., Oktober qvartal der paa rester 2 mrk. 14 skl., Item Qvartalskat for Jan: Febr: Marty 
1700. er 5 mrk. 10 skl., Jordebogsskat for 99. 6 Sld. 1 mrk. 12 skl., Egtepenge 5 Sld. Er 15 Sld. 3 
mrk.14 skl., :/: 
Wefst Pedersen i Olsker sogn fordred først som hand udi adtskeelige maader, efter S: Simon Hans 
begiering, efter at hand gaarden til Lars Ibsen i Olskier sogn hafde solt, igien tilbage kaldt og betalt, 
og en deel Simon Hansen self opbaared, som er med paadragen restands til ambtstuen, som i en 
Summa opløb til penge 102 Sld. 1 mrk. 11 skl., og er der om videre hans indgifvende memoria af 
følgende indhold nemlig. 
Haver ieg underskrefne at fordre efter S: Simon Hansen paa 2 gaard i Udbye i Olskier sogn, først 
efter den til vilbaarne Hr: Obersten af Simon Hansen, og Anders Hansen, som den S: Carls 
arfvinger indlefverende memorial, datered den 11 Marty A: 1700.Og der paa hans Welb: til mig, 
gunstig gifne befalning af 13 Marty, nest efter, it hundrede og to Sld. 1 mrk. 11 skl., som bestaar 
saaleedis til ambtstuen efter Qvitering af 17 Febr: 1700. som Peder Larsen først haver betalt, og ieg 
siden igien betalte 45 Rd. 3 mrk. 11 skl., giør 68 Sld. 1 mrk. 11 skl., Ved det udgifne kiøbebref, af 
S: Simon Hansen udgifven til Lars Ibsen i Olskier sogn datered den 15 Febr: 1700. tilbage kaldelse 
med paaskrefne Qvitering, og Cassering den 8 Marty. 1700. betalt ieg som var forsaaged 
omkostning 6 Sld., og slags penge 6 Sld., opbaaren af Simon Hansen penge 12 Sld., Item haver 
Simon Hansen paa adtskeeligetider af mig bekommed vare for 10 Sld., giør 102 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Her foruden haver Wefst Pedersen til S: Simon Hansens begrafvelse, saa og hvis til denne S: Carls 
Siugdom er med gaaen, som tilsammen opdrager til penge 16 Sld. 2 mrk., hvor om i memorialen 
meldis, med disse ord, videre hafver ieg udlagt til S: Simon Hansens begrafvelsis bekostning, og 
ellers bekommed 16 Sld. 2 mrk., er saa min fordring tilsammen eftersom forskrefved staar 118 Sld. 
3 mrk. 11 skl., slutningen af memorialen melder, videre om bedis skiftebetienterne, at de  ville 
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ansee den stoere umage, med reiser, og besværligheder, ieg hafver haft, og endnu foraarsages paa 
arfvingernis wegne efter den gunstige Øfrigheds befalning ved tinged at have, efter som formeenis 
Jordegoesed skal taxeris, mig derfor noged blifver tillagt, saafrembt arfvingerne ingen arfvelaad 
bekommer, hvor af mig min umagis betalning kunde bekomme, eftersom de der til ingen midler 
ellers hafver Olskier sogn den 19 Marty 1700. Wefst Pedersen:/:  
Sogne deignen Christen Christensen Holstebroe for begrafvelsen med lig tienesten bevilged penge 
7 mrk., rester, en paaske rettighed 10 skl., it juhle brød som rester 8 skl., er 2 Sld. 2 skl., udlagt der 
for 2 Faar for 7 mrk., en ballig 12 skl., en bagstohl 4 skl., it gl. deigne trug 2 skl.,:/: 
Simon Hansen i Olskier sogn fordred for it bruegarns lagen som denne S: Carl Simon Hansen til sit 
ligis begrafvelse haver bekommed med kasted 8 mrk., for Simon Hans huusenis opvartning imedens 
S: Simon Hansen var svag fordris 3 Sld. Nok fordred for 2/5 tønde Rug som før er melt herved 
gaarden er saaed kaasted 8 mrk., er saa fordringen i alt 7 Sld., saa er da her til udlagt formelte Rug 
som ers vard er sat for 8 mrk., en gryde af malm for 10 mrk.l, it faar 3 mrk. 8 skl.,  en gl. kiste med 
en gl. laas for 2 mrk., af it langt bord de 4 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., rester 4 mrk. 4 skl.,  
Sogne Præsten Mayle Søfren Skade, efter sit regenskab fordred, og efter forteignelsens indhold, for 
resterende tiende, som opdrager til penge 19 Sld. 2 skl., hvor om hans indgifvende memorial og 
fortegnelsen formelder saaleedis, Anno 1698. den 5 December, giorde ieg regenskab med Simon 
Hansen af Vedbye, da blef hand mig skyldig for ald tienden Pro A: 97. ½ tønde Rug 3 Sld., en 
tønde, og en skeppe Biug 4 Sld. 2 mrk., en tønde haure 1 Rd., for dette aar 97. 9 Sld., rester for A: 
98. ½ tønde Rug 3 Sld., der foruden for hans søsters begravelse 2 Sld., rester for A: 1699. en half 
tønde Rug 3 Sld., en tønde en skeppe Biug 14 mrk., en tønde haure 1 Sld. Er 7 Sld. 2 mrk., rester 
for A: 1693 til A: 1700. Paaske rettighederne á 1 mrk. 4 skl er 7 mrk. 12 skl., Summa 22 Sld. 3 mrk. 
12 skl., her paa har bekommed som afgaar 3 les Enge á 2 mrk hvert læs 1 Rd., og for nogle Rug 
rygge som skal afqvites for 2 skep rug, 2 Sld. 1 mrk- 10 skl., blifver mig saa skyldig in allis penge 
19 Sld. 2 skl., hvilked ieg i sandhed bekræfter med egen haand, Søfren Hansen Skade mm Olskier 
Pæstegaard den 19 Marty 1700. :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel for  Sild penge 3mrk. 13 skl., nok for en fiering 12 
skl.,er 4 mrk. 9 skl., :/: 
Henning Bohn i Rønne, fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en blaked Koe for 5 
Sld., til ofvers 8 mrk. 14 skl., :/: 
Morten Bohn i Hasle lod fordre 4 mrk., Berrild Clausen og Wefst Pedersen, som var beholed af 
retten at være Liqvidations mænd udi en sag imellem S: Simon Hansen, og hans Husbonder 
Leiutnanter, Rasmus Nielsen, og Edvart Ollufsen som dem i en dom af nørre herrits ting, er i en deel 
Concenteret hver heraf boet ½ laad Sølf er 3 mrk., :/: 
Herrits fougden Eskild Nielsen i Hasle fordred for A: 1699. resterende skeppe Biug 2 mrk., for 
indførsels penge 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 4 skl.,:/: 
Niels Jensen i Vedbye fordred for Haure, og anded 8 mrk., arfvingerne vedgik heraf ikun 6 mrk., :/: 
Jørgen Hansen fordred laante penge 7 skl., :/: 
Mortten Jensen i Olsker sogn lod fordre 2 Sld., arfvingerne vedgik heraf ikun 6 mrk., :/: 
Lars Monsen i Rydskier sogn fordred laante penge 6 skl., udlagt hos Henning Bohne at have disse 6 
Sld., :/: 
Hans Monsen i Skobe i Clemmedsker sogn fordred laante penge 2 mrk., :/: 
Peder Aagesen i Olskier sogn fordred laante penge 2 mrk. 12 skl., :/: 
For Ellene Hansdaatter S: Simon Hans søsters ligs begravelsis bekostning skal Peder Aagesen have 
goedsagt som hand nu forregaf for bekommen vare 14 mrk., som denne fordring formehnis at reise 
sig af øll, og brendevin, de som liged til sit leiested haver forhielpen, skal have derfor Prætenderet, 
og det overløber fire aar siden, hvilked til forre i medens S: Simon Hansen lefved, skulle have været 
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afhandled kand denne fordring imod arfvingernis giørende Prætensioner ike nu byfaldes, eller 
udleggis, mens Remitteris til lov og ret :/: 
Niels Nielsen i Løsebek fordred 1 mrk. som arfvingerne vedgik, og derfor tillagt en half wogn den 
bageste deel for 1 mrk. 8 skl., med 2 smaa stier, til overs 8 skl., :/: 
Weidik Haagensen fordred laante penge 1 mrk., udlagt hos Niels Nielsens udlæg 8 skl., it aar med 
bihl 8 skl., :/: 
Jørgen Rasmusen i Allinge fordred for en bruegarns skiorte 6 mrk., Skræderløn 2 mrk. 8 skl., er 2 
Sld. 8 skl., arfvingerne vedgik heraf som er gotgiort 4 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Wefstsen fordred laante penge 4 mrk., og for en half pot vin 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., :/: 
Kirkis wærge Anders Larsen fordred kloke penge 1 mrk., udlagt af en sort belted Soe 1 mrk., :/: 
Hartwig Andersen i Allinge fordred for Sild 3 mrk. 8 skl., arfvingerne vedgik her af som er got giort  
1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Monsen i Krashave fordred penge 3 mrk., :/: 
Anders Hansen i Hasle fordred for betalning paa Høe 6 mrk., der paa udlagt, it Faar for 3 mrk. 8 
skl., rester 2 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 3 Sld., udlagt, en gl. sort brun Hest for 2 Sld., hos 
Henning Bohnis udlæg at have 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt, en gl. sort brun Hoppe for 14 mrk., hos Henning 
Bohnis udlæg 4 mrk. 8 skl., en slibesteen med træ axel 1 mrk. 8 skl.,:/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en ploug uden knif for 3 mrk., it par 
Høestier 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt it langt bord paa lofted for 2 
mrk. 4 skl., en sort belted Soe for 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 4 skl.,  
Simon Hansen fordred for 2 bpund smør, bereigned for 3 Sld., som denne S: Carl til landgielde 
smørred af ham har laant., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 195 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Og som til Gieldens betalning endelig behøfvis den formelte 2 gaard, af 8te Mænd at sættis, saa 
beror denne forretning endelighed derved, at vides kand, hvad til Gielden skal udlæggis, og 
bekommis kand, og lofved samptlig arfvingerne, som her tilstæde var, at de vil møde paa nørre 
herreds ting, som hernest holded vorder, uden videre stefne maal, til 8te mænds opkræfvelse, og 
gaardens taxering, med videre, Simon Hansen som nu boer paa gaarden, lofved ar see til forskrefne 
registeret, og wurdered goeds, som her nu forhen, efter at gaarden var taxered er udlagt til en deel 
Gields betalning, hand vil og svare der til saavit mueligt, og ret er, at vedkommende skal blive uden 
skade, dette saa at være Passeret Testerer,  Hans Jensen.       Henrik Brugman. 
Wefst Pedersen. Simon S:H:S: Hansen.   Anders A:H:S: Hansen. 
 Morten M:D:S: Dideriksen. 
 
Nest paafølgende Den 19 April Berørte aar 1700. efter at so formelte Rettens Betiente, 
Af arfvingernisfuldmektig Wefst Pedersen i Olskier sogn, anmelte anden gaards sætning, og taxt 
var tilstilled, hafver vi igien denne forretning os foretaged, og til dette skiftes endelighed videre 
forretted som følger, saa blef først indført, den til lefvende, 8te mænds sætning, hvilken er af 
følgende indhold nemlig. 
Wii eftersshrefne 8te mænd, nemlig forman Hans Monsen i Skrube, Peder Monsen i Bedegade, 
af Clemmedsker sogn. Anders Olsen, og Peder Aagesen af Rydsker sogn. Niels Nielsen den 
ældre. Jens Jørgensen, Niels Jensen, og Peder Madsen af Olskier sogn, samptlige boende 
mænd udi nørre herred paa Borringholm, giør witterligt at aar efter Guds biurd anno 1700, den 26 
Marty, for retten Comparerede Wefst Pedersen af Olskier sogn, og Producerede, HøyEdle, og 
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Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand Waldemar Reedtis ordre, og befaling, af dato 
13 Marty sidst af vigte til hammen, angaaende at være fuldmægtig for Simon Hansen i Vedbye i 
bemelte Olskier sogn, og Anders Hansen udi Hasle, som ydmygest blef læst, og paaskrefven, 
hvilken ordre lyder saaleedis, efter indbemelte ansøgning, og begiering brordris hermed Wefst 
Pedersen i Olskier sogn imod billig betalning, at gaae i rette forberørte Simon Hansen i Olskier 
sogn og Anders Hansen i Hasle, og søge deris gafn, efter som de beklager sig ej at forstaa rettens 
maade, hvor udi Wefst Pedersen haver sig at rette efter loven, og Kongl: May: allernaadigste 
udgangne forordninger, og det saaleedis som hand agter at tilsvare, Rønne den 13 Marty 1700. W. 
Reedts hans Kongl: May: til danmark og Norge etr. Bestalter oberster tilfoeds Commendant og 
ambtman over Borringholm, videre stoed derpaaskrefven, fremviste, og indført i den 
skifteforretning, efter bemelte S: Simon Hansen d. 19 Marty 1700. Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Aller ydmydest læst paa Nørre Herreds ting den 26 Marty 1700. Saa foregaf 
Wefst Pedersen at som skifte og deeling efter S: Simon Hansen, der boede, og døde pa den 2 gaard  
udi Vedbye i Olskier sogn, er foretaged, og man ved hans efterlatte midlers regostering, og 
wurdering, har befunden, at løsøre goedsed  er kun opløber til en ganske ringe sum, der ike nær 
kand streke, til den udi samme Sterfboe anførte Gields af betalning, der ogver er fuldmegtigen 
Wefst Pedersen oaa sine Principalers wegne foraarsaget at anholde om upartiske dommermænd, 
som kand sætte taxt paa Jordegodsed, at der udi naar løsøre ike vil tilstreke, kand skee udlæg til 
Gieldens betaling, og begierende derfore Kongl: May: Herrits fouged Eskild Nielsen vilde af retten 
opmelde aatte uvillige dannemænd, som den anden self ej gaard udi Olskier sogn, med dends huuse, 
og biugning, ager, og Eng, sampt Skovs bon, og ald tilliggelse forsvarlig kand taxere, og paa penge 
at sætte, Iligemaade at efter see det lange udgierde, hvad bekostning derpaa i det teaar skal 
anvendes, det og paa penge at sætte, og der efter med alle forderligste, deris forretning fra demmen 
her udi retten forsvarlig at gifve beskefves, med hvilket Wefst Pedersens anførte hans Principaler 
Simon Hansen, og Anders Hansen, nu herfor retten i allemaader var tilfreds, og med benøyet, saa 
hafver vi efter voris opkræfvelses til hold mødt pa berørte 2de self Eiergaard i Olskier sogn, 
mandagen som var den 29 Marty, og den nøye efterseeit, og taxered samme gaards huus, og 
Biugning, med tilliggende ager, og Eng, Specialiter sampt Skoven, og dens tilliggende herlighed, 
paa penge sadt, saa rettelig som vi det kunde betragte, og ofver vege, saa haver vi og efterseet, det 
til Samme gaards tilliggende udgierde, hvad bekostning der paa udi dette aar skal anvendes, hvilken 
bekostning, vi og hafver navn gifvet, med videre som voris opkræfvelse om formelder, da er 
saaleedis forefunden som følger? Huus, og Biugning, den øster ende som skal beregnis forstufve 
længe 4 stolperum, som er 5 bundt tømrer med 2 gamle døre, item en dito, østen paa gaulen, og en 
dør norden til i gaarden sat tilsammen for 5 Sld., taged der ofver er ganske udøgtig paa begge sider, 
nok 2 stolperum foruden, nest efter 2 stolperum foruden spende, hvilke spende ligge paa skraa, med 
gamelt flage tille, 2 half døre til gaarden, og en dør sønden til som henger i Jern, sat tilsammen for 6 
mrk., nok 2 stolperum stufvehuus, der udi findis it lided Cammer norden til, der for en gammel dør, 
to gamle vinduer, en gl. kakelofven, en dør for, og fanttis syf nye fyre bræder løse lagt, som kaldis 
|tille, a stolperum 1 Rd., er 3 Sld., nok it stolperum nest op til foruden flage, og tille, med en dør sat 
for 3 mrk., nok 2 stolperum med en kielder, wegne er udregned, og need falden et delle goll som er 
forderved, it løst tille som er Eege bræder, billig ved magt, 2 gl.winduer en dør, en delle gaufl, med 
2 gl. benke, it pannell norden til i samme huus sat for 5 Sld., Saa fanttis og noget tømmer sønder ud 
fire brundt, som tilfore haver vred at tøver Sterhuus med en gl. bager ofven a 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 
mrk., den wæster længe 6 stolperum meget vogt, og gl. tømmer, som ike meget duer, taget paa 
begge sider er ganske udøgtig, en dør som henger i tr; sat for 2 Sld. 2 mrk., den Nørre længe først 
de 3 stolperum i den wester ende, som haver væred Høe gulf, foruden tag, og tag reedsel. 
Tømmered temmelig ved magt, á stolperum 4 mrk., er 3 Sld., nest op til 2 stolperum fæhuus med gl. 
tag, og brøstfeldige væge sat for 1 Sld. 3 mrk., derfor en dør for 1 mrk., 2 stolperum toe med gl. tag, 
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og wægge sat for 6 mrk., en dør 1 mrk., saa fanttis og i samme  lenge 4 brundt tømmer, uden tag, og 
wægge, som star paa hell udi  nør sat for 3 Sld., en løsbiekel 2 mrk., en løs sparre 8 skl., er 31 Sld. 2 
mrk. 8 skl., Sædis Jord, til Rug, og Biug, nørre lyke 2 tønder L: og 3 skep vesten mellem 3 skep: L: 
inden for gade leeded 1 skp: land, den langedre som kaldis huus ager sat for 3 tønder L: østen 
gaarden 1 skp: L: østen Høyen 6 skp. L.Aske tofter 4 skp. L. nordøst inden gadeledet somdog er 
uviss Jord 3 tl. L. inden for kirke stetten 6 skp. L. er 12 tønder 4 skp. Penge 12 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
Haure Jord, udi øster lyke 3 tønder der L: østen kalled lyke ½ tønde østen huus ager 2 tønder L: 
næsten for kallen ½ tønde L_gaar ager sønden kihlen 1 tønde ulstern ½ tønde L: den dretten i 
sønder og nør fra høyen 3 tønder L: næsten fra høyen 4½ tønde L: en liden ager norden hallelum ½ 
tønde norden høyen 4 tønder lan :/: sand ager 1 tønde L: 2 ager paa sletten 2 tønder aske toften 
norden, og væsten 4 tønder L: Arne Dals ubrugelig ager 4 tønder krat ager 1 tønde L: krube siøe ½ 
tønde L: kalgaar ager 1 tønde L. vesten for gade leeded 2 tønder L: nordøst gade leddet som er lyng 
Jord 3 tønder L: er 38 tønderland penge 38 Sld., Engis Baand manen 9 læs Engis, kalle lyken 2 L: 
sønden og væsten killes 8 læs aske tøfter 4 L: Run Engit L: slætterne 2 L: lille tue Sng 1½ L: stoere 
tør eng 4 L: halne lun 2 L: eges tørpet 1 L. engen 3 L: bege kraagerne 1½ L: de søndre enge, 
nemlig, den norøste som er 4 læs eng, og den østerste 3 læs er 7 les enges, kalled Dams Eng 2 L: 
lang Engen 1. L:Rye myr 1. L. den nørre enden i bemelte mye. 1. L: Soe hulled ½ L: sønden huus 
ager ½ L: kalgard ¼ deel læs, er 51 ¼ læs eng penge 51 Sld. 1 mrk., Hvad sig gaardens herlighed 
anbelanger som beste udi 2 træ gaarder, som er 2 kaalhave, sampt gaars træer, gaar og gaars 
rum,dam, og damsted, lynge lyng slette, kalfve gang og fiske vand, og tørfve skiør baade inden, og 
uden gierde i medhuus, videre som herlighed nefnis kand, er sat for 40 Sld.,  
Summa forskrefne Gaards sætning andrager 173 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Formanden tillige med sine med følger tilspurde Simon Hansen og Anders Hansen som er arfvinger 
til bemelte gaard om de videre viste at angifve eller og om de hafde noged paa denne sædtning, at 
anke eller klage, hvor til de begge svarede ney, mens var des med i allemaader vel tilfreds det 
udgierde som vores opkræfvelse os til holder at eftersee, og begranske, da er voris sandferdige 
beretning derom at samme udgierde som vi eyen siunlig beseet hafver, ej ringere kand oprettes, 
eller ved lige holdes end 30 læs torn, á 1 mrk er 7 Sld. 2 mrk., at saaleedis udi alle maader som 
forskrefved staar af os aattemand, det retteste vi kunde eragte, forrettet ogmodereret, videre vi 
samptlige, med hender og signeter Actum Ut Supra. Peder Monsen. Peder Madsen. 
 
Dernest blef anført huus endnu videre, dette Sterfboe foruden forskrefne anførte Prætensioner til 
kommer at betale som er først efter som berørte 2 gaard formeldelst huusens brøstfeldighed , sædis 
Jorden, som i en deel lenge udyrked haver væred beliggende, dette brydelse gaardens Eiendoms 
laug bydelse, at vidis kand, hvor den herefter berettiged vorder, med meere omstendigheder herved 
videre kand paa komme, og foraarsagis, hvor for ingen sig haver befunden, som berørte 2 gaard i 
dette indeværende aar 1700. hafver villed til dyrkelse antaged, de forestaende landgielder, tiender, 
og Contributioner, til vedkommende at svare, hvor for den deraf til børlige rettighed for 1700. 
endnu til de anførte Prætensioner berignis først landgielden som Corporal Laurs Thorsen til gage 
nyder, som er 6 lispund ¼ smør, hvilked efer jordebogs taxten beriegnis efter som ej vides hvad 
land kiøbet i berørte ar vil blifve, som opdrager til penge 9 Sld. 3 mrk. 15 skl., en tønde Biug som 
iligemaade efter Jordebogs taxten beriegnis med paa bød it fierings car tilsammen 9 mrk. 4½ skl., 
en tønde 3 skep it fierings car 2 potter haure, med paa bød 1½ fiering car, og efter jordebogs taxten 
beregned 5 mrk. 13 skl., en koef og en svin fiering 3 Sld., it faar en gaas 12 høns 10 mrk., 7 les ved 
7 mrk. 14 skl., it les linsteen 10 skl., 2 les Høe 3 Sld., negelt 5 skl., 7½ alb er 8 skl., skrifverpenge 3 
mrk. 2 skl., b bogs penge 1 mrk., egtepenge 5 Sld., 3 qvartal skatter, efter som den første qvartal 
skat, eller Contribution af 1700. for Jan: Febr: og Marty ved Corporalens første fordring er anført 
for hver Qr: 5 mrk. 10 skl er 4 Sld. 14 skl.,  
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Summa 34 Sld. 3 mrk. ½ skl., videre anføris for aar 1700. Knektepenge som til ambtstuen skat udes 
1 mrk. 15 skl., Item Kirketiende, smør for 3 mrk., tiende til Præsten for 1700. 1 1/5 tønde Biug, som 
efter Jordebogs taxten nu beregins 10 mrk. 13 skl., en half tønde rug 4 mrk. 8 skl., en tønde haure 4 
mrk., paaske rettighed 1 mrk. 4 skl., it lam en gaas 3 mrk., summa 5 Sld. 3 mrk. 9 skl., Herrits 
fougden en skeppe biug 1 mrk. 13 skl., Sogne Deignen en skeppe Biug 1 mrk. 13 skl., Maals mad 
Juhl og Paaske, anreigned 3 mrk., Summa 4 mrk. 13 skl., :/: Item tilkommer endnu dette Sterfboe at 
betale foraarsaged de forskrefne 8te mænd for deris umage og taxt paa denne 2 gaard i Olsker sogn, 
efter loven hver it laad Sølf er 6 Sld., stempled papir til opkræfvelsen, og taxtens beskrifvelse 3 
mrk., Skrifverpenge 3 Sld., beseglyngspenge for opkræfvelsen 1 mrk. 4 skl., som Wefst Pedersen 
formedelst en deel arfvingernis fattige efne, haver maatted bekaasted, Summa andrager 
forestaaende aar 1700. Landgielde, skat, tiende, og rettighed, med forskrefne omkostning i alt til 
penge 53 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
Summa Summa andrager ald forstaaende Gield og Prætensioner til penge 249 Sld. 
12 skl.,  
Til hvilked at betale med findes, først Sterfboeds rørrende Gods, som opdrager til penge 23 Sld. 2 
mrk. 6 skl., Den 2 gaard i Olskier sogn efter forskrevene de 8te mænds taxt, opdrager til penge 173 
Sld. 2 mrk. 12 skl., blifver saa Gielden høyere end Sterfboets forestaaende middel 51 Sld. 3 mrk. 10 
skl., der til er anreignet formedelst anrørte 1700. aars Landgielde, og rettigheders betalning, 
Gaardens Enges afgrøde efter sætningens indhold for samme aar af 51 ¼ les enges á 2 mrk er 25 
Sld. 2 mrk. 8 skl., for resten 26 Sld. 1 mrk. 2 skl., er giort anvisning, og indførsel paa afdgangen 
eller sæde rettigheden til den 2 gaard i Olskier sogn efter den anledning kiøbebrefveds indhold som 
Wefst Pedersen hafver efter begiering, som for ermelt fra Lars Ibsen i bemelte Olskier sogn indløst, 
hvor af seeis S: Simon Hansen gaarden høyere nemlig for 200 Sld., Haver Solt, en den nu i sin 
satning til penge opdrager. Hvor for til resten som dette benefnte 1700. aars afgift foraarsager, 
derpaa er giort anvisning, og i særdeelished hver post igien anført, som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrever, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, der fordrer som før ermelt 3 Sld. 
1 skl., Corporal Lars Thorsen som denne 2 gaards adgift til gage nyder fordrer først som rester, 
efter forde Specification for 1699. penge 15 Sld. 3 mrk. 14 skl., Item hvis betalis bør for aar 1700. 
som efter formelte opsads andrager til penge 34 Sld. 3 mrk. ½ skl., er tilsammen 50 Sld. 2 mrk. 14½ 
skl.,  Wefst Pedersen for sin fordring efter forde hans opsats, først 118 Sld. 3 mrk. 11 skl., her til 
ligges forskrefne bekostning som Wefst Pedersen paa arfvingeris wegne til 8 mænd med videre som 
foran findes indført forberørte forretning hafver betalt, andrager i alt 10 Sld. 4 skl., giør 128 Sld. 3 
mrk. 15 skl., her foruden Prætenderer Wefst Pedersen sin Umages med Reiser og deslige betalning, 
hvilked efter som, dette Sterfboes anførte middel dertil ike udstreker Remitteris til den berørte 2 
gaard, megtig vorder til eiendom, at da hans billighed udkræfver efter kommis Sogne Deignen 
Christen Christensen Holstebroe for sin fordring der opdrager 2 Sld. 12 skl., hafver der for 
bekommed udlæg af løsøret, som førhen findis indført Simon Hansen i Olsker sogn, som først 
fordrer efter forde fortegnelse for begrafvelsen og rugen som er saaed med videre, opdrager 7 Sld., 
nok for 2 besveerpenge smør 3 Sld. Giør 10 Sld., der paa bekommed af løsøre udlæg, med de 4 
mrk., som er til bæste i den mørke brune Hoppe som før ermelt, hvilke ham og nu tillæggis, for 6 
Sld. 3 mrk. 12 skl., rester saa 3 Sld., Sogne Præsten Mag: Søfren Skade efter sin fortegnelse fordrer 
19 Sld. 2 skl., :/: Anders Jacobsen i Rønne fordrer 4 mrk. 9 skl., Henning Bohn i Rønne der fordrer 
2 Sld. 3 mrk. 2 skl., har derfor bekommed udlæg af løsøre dom forhen er indført, Mortten Bohn i 
Hasle fordrer 4 mrk., Berreld Clausen, og Wefst Pedersen fordrer for deris umage som melt er 3 
mrk., Herrits fougden Eskild Nielsen fordrer 3 mrk. 4 skl., Niels Jensen i Vedbye, efter forhen 
anførte meening tilkommer 6 mrk., Jørgen Hansen fordrer laante penge 7 skl., Morten Jensen i 
Olsker tilkommer efter forskrefne meening 6 mrk., Lars Monsen i Rydsker sogn har bekommed 
udlæg af løsøre for 6 skl., Hans Momsen i Skobe i Clemmedsker sogn fordred laante penge 2 mrk., 
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Peder Aagesen i Olsker sogn fordrer 2 mrk. 12 skl., Niels Nielsen i Løsebek fordred og tilkommer 
efter forde meening 1 mrk., som hand har bekommed udlæg for af løsøret, Weidik Haagensen 
ligesaa for 1 mrk., Jørgen Rasmusen i Allinge tilkommer efter forskrefne meening 1 Sld. 8 skl.,  
Jens Wefstsen fordrer 4 mrk. 8 skl., Olskirke for kloke ringens penge 1 mrk., har bekommed udlæg 
af løsøred. Hartwig Andersen i Allinge fordrer, og tilkommer efter forskrefne meening 1 mrk. 8 
skl., Anders Monsen i Krashave fordrer 3 mrk., Anders Hansen i Hasle der fordrer 6 mrk., bekom 
udleg af løsøre for 3 mrk. 8 skl., og rester 2 mrk. 8 skl., for A: 1700. betalis som før ermelt 
knegtepenge 1 mrk. 15 skl., Kirke tiende smør for penge 3 mrk., Sogne Præstens tiende andrager 5 
Sld. 3 mrk. 9 skl., til Herrits fougden 1 mrk. 13 skl., Sogne Deignen i alt 4 mrk. 13 skl.,  
Summa 225 Sld, 2 mrk. 6 skl.,  
Hertil udlæggis først formelte 2 gaards Engis afgrøde i forberørte aar 1700. opdrager til 25 Sld. 2 
mrk. 8 skl., for resten som er 199 Sld. 3 mrk. 14 skl., er hermed efter forskrefne meening, og 
anleedning giort indførsel for eftermelte 2den gaard i Olskier sogn, og samme gaard formedelst 
forhen nefnde omstendigheders skyld i dette inde værende aar ej kunde komme til sin rette dyrkelse, 
til afgiftens besvarelse des aarsage Wefst Pedersen som derudi nu hafver bekommed første 
indførsel, herved erindris at hand med de andre interesserende afhanler saaleedis, at forskrefne 2de 

gaard i tide vorder de vedkommende laubuden, at en hver nyder, hvis ham med rette tilkommer, paa 
det gaarden i tide kand vorde besadt, at landgielden med videre rettighed deraf, til kommendis aar 
kand ventis, at reedis, og afclares, hvor ved lovens indhold vedkommende forestillis, at Observere; 
Simon Hansen som sig haver paataged berørte 2 gaards udgierde, at forferdige, og vedligeholde i 
bemelte aar Imod det gres, paa ager jorden kand vopse, og lided sæd, hand udi lided af agerjorden 
har saaed, det til afgrøde giver, samme, og ager gresed at nyde, saa er det nu slutted, at det derved 
forblifver, at hand forskrefne beholder, og saa Sterfboet fri forde 7 Sld. 2 mrk. de 8te mænd derpaa 
til bekostning i deris forretning opskrefved haver, saa haver vi denne forretning i forskrefne maader 
slutted, efter som arfvingerne ej videre af de anførte Prætensioner, og Gields fordringer haver 
Dosputeret end forskrefved staar, at saa er tilganged, og Passeret, som foran findes indført, des til 
vidnesbiurd under vore hender, og signeter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen 
Henrik Brugman. 
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Anno 1700 Den 20 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Liqvidation, efter  Oluf Jensens S: Hustru Kirstine Rasmusdaatter, som 
boede og døde, paa den 33 Jord Eiendoms gaard, i Olskier sogn, Imellem denne S: Qvindis 
efterlatte  Mand, bemelte  Oluf Jensen, paa eene, og paa anden side, deres sammen auflede børn, 
som er 3 sønner og 3 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Rasmus Ollufsen paa 15 aar gl. 
Dend anden søn er Jens Ollufsen pa 13 aar gl. 
Dend 3. søn er Hans Olsen paa 7 aar gl. 
Dend eldste er Sidzele Ollufsdaatter paa 12 aar gl. 
Dend anden daatter Karne Olsdaatter paa 5 aar gl.  
Dend yngste daatter Anna Olsdaatter paa 2 aar gl.  
For dem er faderen self wærge, og forelagt Moderens  brøderne Hans Rasmusen i Clemmedsker 
sogn og Lars Rasmusen i Nyker sogn at være tilsiuns wærge,  
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte Hans Jensen og Henrik Brugman, og 
Wurderings mænd Anders Larsen, og  Morten  Dideriksen ibiden.  Hvor da er forefunden og  
Passeret som  følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun hest 10 Sld., endnu en brun Hest for 8 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., en mørk brun Hoppe 
for 4 Sld., en mørk brun Hest fohle 2 aar gl. for 5 Sld. 2 mrk., en guhl blised Hoppe 5 Sld., it mørk 
brun Hestføll som er ugilled for 10 mrk.,  
Qveg. 
En røe røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe belted Koe for 6 Sld., en røed Koe 4 Sld., en røe Herred 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe for 5 Sld., en brun Koe for 5 Sld. 1 mrk., en sort braaged 
Qvige for 5 Sld., it brunt studnød 10 mrk., it blaked studnød 9 mrk., en røe braaged Tyrkalf 6 mrk., 
en røe Qvigekalf for 5 mrk. en røe hielmed Qvigekalf for 5 mrk., 2 smaa røede qvigekalfve á 3 mrk. 
8 skl., er 7 mrk., en røe braaged Qvigekalf 2 mrk., en røe Tyrkalf for 2 mrk., en røe tyrkalf for 1 
mrk., 
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  7 Lam á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 2 hvide Soe svin á 3 mrk er 6 mrk., it sort belted galt svin for 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehave. 
En wogn med smaa stier for 6 mrk., en hand Qvern for 5 mrk., en slee mrf jern videre 1 mrk. 6 skl., 
en ploug meb behør 6 mrk., en harrer for 12 skl., endnu en harre for 8 skl., 1 2/5 tønde rug, som er 
saaed er sat for 7 Sld., en stand tønde for 12 skl., en halftønde 8 skl., en salte fiering 8 skl., 2 tønder 
i Krobhused 8 skl., en span 4 skl., en kitte 2 skl.,  
Paa lofted. 
2 tønder aure a 4 mrk er 8 mrk., it øllkar 1 mrk. 4 skl., øltønde tersked biug 5 mrk., en mæssing 
kedel for 4 mrk., nok en gl. mæssing kedel 2 mrk., it fyre bord med aaben foed i stuen for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre Goeds og Boehave til penge 122 Sld. 2 mrk. 12 
skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder sagde Olluf Jensen, at hafve laded en dehl omgiøre til børnene og en 
deehl i hendes svaghed anvendt til nødtørft, deraf er der for ej noged til Wurdering at anføre. 
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Hernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, nemlig til ambt stuen rester efter Olluf 
Jensen medelte efterretning den 18 marty 1700. for A: 1699. 4 Sld. 3 mrk. 3 skl., :/: 
Olluf Jensen angaf at reste til Lars Larsen i rønne paa de fattiges wegne sammesteds for resteerende 
smør for A: 1698. penge 6 mrk. 8 skl., :/: 
Item rester til Hans Sigwartzen i Rønne for smør paa rønne kirkes wegne for 99. 6 mrk., :/: 
Nok rester til Jens Madsen i Rønne, paa de fattiges wegne smør for 6 mrk.,  
til Johan Basilius Tobakspinder i Rønne skyldig Olluf Jensen angaf at være skyldig til Gildes Oll en 
tønde for A: 99. koster 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred for 2 skep haure malt 2 mrk. 8 skl.,  
Marne S: Frederik Trompeters i Rønne fordred syeløn som rester 1 mrk. 8 skl.,  
Olluf Jensen angaf at være skyldig fra S: hans dag, og til Mikelsdag nest afvigt, tienesteløn til Boehl 
Jensdaatter i Rønne 3 Sld., Niels Jensen i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn paa denne Sal: 
Qvindes ligkiste penge 3 mrk., :/: Weidik Haagensen i Olsker sogn lod fordre laante penge 6 mrk., 
:/:  Peder Jensen som tein paa baggegaarden i Clemmedsker sogn lod fordre Koe leie penge 4 mrk., 
:/: Olluf Jensen i Olskier sogn for at grave under liged fordred 1 mrk., :/: Jens Isaksen i Teign 
fordred for en fiering som sild var udi 12 skl., :/: Peder Aristsen i Olskier sogn fordred for en deehl 
1 mrk., :/: Lars Smid i Clemmedsker sogn lod fordre arbiedsløn 1 mrk., :/: Peder Ibsen i Olskier 
sogn fordred laante penge 4 Sld., :/:  
Imod denne S: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Olluf Jensen bevilged 20 Sld., :/: 
Og som Børnen en deel er saa ringe af alder saa blef Olluf Jensen til deris opforstring bevilged af de 
tilstæde værende 20 Sld.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 
mrk., :/: stempled papir til denne forretning for 3 mrk., :/: Wurderings mændne for deris umage hver 
1 mrk er 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 71 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deehling penge 51 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 25 Sld. 2 mrk. 10½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 3 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad 5 Sld. 2 mrk. 12 
8/9 skl., og en søsterlaad 2 Sld. 3 mrk. 6 4/9 skl.,  
Og som Creditorerne vil betroe Olluf Jensen, hvis de som før er rørt her hafver at fordre, og hand er 
self wærge for bemelte sine børn, saa giøris ike fornøden til en hver især at skee udlæg, men Olluf 
Jensen sine Creditorer, og Børnen efter som forskrefved staar at svare som loven tilholder, til det 
sidste blef Olluf Jensen og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at 
angifve, dette boe til beste, hvor til de svarede ike meere at være, end angifved er, og forskrefved 
staar, efter som denne 33 gaard af Olluf Jensen er leied, af de fattige i Rønne Hospital, og Rønne 
kirkis forstander, ej heller angaf sig fleere med videre kraf end herudi indført er, hvor ved saa dette 
skifte sluttis, dette saa at være Passeret Testerer, Hans Jensen. H: Brugman. 
Olluf O:J:S: Jensen.  Hans H:R:S: Rasmusen. Anders A:L:S: Larsen. 
Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Anno 1700 Den 22 Marty, Er efter Tillysning og advarsel til de vedkommende  holden  Registering 
og Wurdering, Smapt Schifte, og Liqvidation, efter  Jens Pedersen Mølleris S: Hustru Ellene 
Aagisdaatter, som boede og døde, udi ir Weiermølle Huus, beliggende paa Barken ved 
Dyngegaarden i Rydskier sogn, og det Imellem Sterfboets Creditorer, og denne S: Qvindis efterlatte  
Mand, bemelte Jens Pedersen, Saa og den S: Qvindes samptlige børn, som er en søn, og 2 døttre, 
deraf 
 
 
Sønnen  er Christen Andersen paa 16 aar gl. for hammen paatog sig at wærge Hans Svendsen i 
Dyngegaarden i bemelte Rydskier sogn. 
Dend eldste daatter er Kirstine Andersdaatter, som er i egteskab med Laurs Laursen Tysk, 
nu boende i Clemmedsker sogn, 
Dend yngste daatter er Hanna Jensdaatter paa 11 aar gl. for hende er faderen berørte Jens 
Pedersen self wærge. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende berørte  Hans Jensen og skifteskrifveren  Henrik 
Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Lars Monsen, og Jørgen Hansen   i 
bemelte Rydsker sogn.  Hvor da er forefunden og  Passeret som her efter  følger. Nemlig. 
 
En gl. blak braaged Hoppe for 2 Sld., en røe skimled Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it brunt Horsføll for 7 
mrk., 4 gl. Faar 4 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk., en 
gl. gryde af malm for 1 mrk., it gl. Wraaeskab uden laas for 3 mrk., it gl. skrin med en gl. laas for 2 
mrk., it gl. bord i stuen 2 mrk., 3 gl. tønder 12 skl., 4 manser sillegarn, som er gl. á 8 skl er 2 mrk., 
en gl. spin Rok for 2 mrk., en skeppe rug som er saaed, er sat for 3 mrk., it støke af en nye manse 
sillegarn for 3 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne 4 allen lang for 2 mrk., en jern gryde kraag for 8 skl., 
en gl. seis med bom, og ringe for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 19 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Her imod blef angiven efterskrefne Gield. 
Thoer Pedersen i Rydsker sogn fordrer til leie, af forberørte Weier Mølle, forfalden til paaske aar 
1700. 4 tønder meehl, nemlig 2 tønder Rug, og 2 tønder Biug meehl tilsammen 16 Sld., nok anden 
Gield 1 mrk. 4 skl., er 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordred for leie af en lyke sædis jord for Aa. 1699. 4 
Sld., nok fordred paa kirkens weigne efter som hand er tilordnet kirke wærge stole stads penge for 
A: 1698. og 1699. a 8 skl er 1 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., Sognepræten Hr. Hans Anker fordred for lig 
tienesten efter bevilgning 5 mrk., Sogne Deignen Hans Jensen forlig tienisten 2 mrk., Lars Larsen 
for at grave til liget penge 1 mrk. 4 skl.,  Mortten Bohne i Hasle loed fordre efter afregning penge 8 
mrk.,  Niels Kortsen i Wang fordred som vedgikis 6 mrk. 12 skl.,  Rasmus Finne i wang fordred for 
en skeppe salt penge 6 mrk., Anna Henriks for sin umage med denne S: Qvinde i hendis svaghed at 
opvarte penge 3 mrk., for dette skifte at forwalte 2 mrk., bekom ikun 1 mrk., Skifteskrifveren for sin 
umage i alt 4 mrk., Stempled papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl., Wurderings mændene for 
deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 30 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver saaleedis Gielden høyere end dette Sterfboes anførte middel penge 
11 Sld. 8 skl.,  
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Og som manden Jens Pedersen efter loven self bør svare sin Gield, og Creditorerne vel betroe ham, 
hvis som før ermelt nu hafver at fordre, Saa kand ej nu en hver Proqvota tilregnis, des aarsage Jens 
Pedersen imod Gieldens betalning, beholder det anførte Goeds. 
Denne S: Qvindes Ifareklæder angaaende, da som de vare af ringe werdt, ere de samptlige 
arfvingerne til sleed, og nytte anvendt. Til det sidste blef Jens Pedersen, Item daattermanden Lars 
Larsen, og wærge Hans Svendsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes 
bæste at angifve, hvor til de svarede ike videre at være, end forskrefved staar, uke heller angaf sig 
flere med videre Gields fordringer end herudi anført er, derved saa dette skifte sluttis, dette saa at 
være Passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Jens Pedersen. 
Lars L:L:S: Larsen. Hans Svendsen,       Lars Mogensen.   Jørgen J:H:S: Hansen 
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Anno 1700 Den 30 Marty, Er efter Advarsel til de vedkommende  holden  Registering og 
Wurdering,  Schifte, og Liqvidation, efter  Marchus Hansens afdøde søn, HansMarkusen 
som Hans Ibsen, myndlingens Morbroder boende i Røe sogn, efter at skifte efter myndlingens S: 
Moder den 1. september aar. 1697. Var holden, ved ordre fra Welb: Hr: Ambtmanden isteden for 
Jep Køller i Røe sogn. er blefven tilordnet at wærge for, og det Imellem bemelte S: Barns 
Sødskende som nu igen lefver, som er 2 brødre, hvor ad  
 
Dend eldste broder er Jep Marhusen nu paa 8tende aar gl. for ham er efter moderen tilordnet at 
værge morbroderen Peder Ibsen boende i Olskier sogn, men nu imellem parterne foreened at som 
den anden morbroder Hans Ibsen nu er fri for wærgemaal, af bemelte børn, og beboer den 4 gaard i 
Røe sogn. I hvilken gaard mynlingens meste anparter bestaaer, at Hans Ibsen sig nu berørte 
wærgemaal paatager for Jep Markusen. 
Den anden broder til denne mynling, Marhus Markusen nu paa 5 aar gl. for ham er wærger 
morbroderen Corporal Esper Ibsen boende i Nyrkier sogn,  
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte  Hans Jensen og skifteskrifveren  Henrik 
Brugman, Saa blef da af skiftebrefvene Extraheret, hvis denne mynling tilkommer som er nemlig, 
først efter det skifte bref ganged efter denne S: Drengs Moder Anna Ibsdaatter berørte 1. 
september 1697. tilkommer ham af sin S: Moders Ifareklæder 5 Sld. 10 skl., Hvor for er udlagt, en 
sort klædis kaabe for 5 Sld., af if gl. røtt wadmels skiørt at have 10 skl., nok er formelte sønnen 
Hans Markusen bevilged efter sin S: Fader Markus Hansen it brunt ugilled Hest Øeg taxered for 
penge 4 Sld., nok tilkom af en deel Høe, efter formelte skiftebref penge 2 mrk., nok efter formelte 
skiftebrefs indhold, efter en samfrender forretning, efter S: Markus Hansens død opretted, datered 
den 19 juny aar 1696. tilkom denne mynling først der udi af den 4 gaard i Røe sogn, efter sin S: 
Fader berørte Markus Hansen penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., nok efter berørte samfrender forretning, og 
skiftebref tilkommer denne mynling, efter bemelte bref ganged efter denne S: Drengs Røe sogn 
penge 24 Sld. 1 mrk. 2 skl., efter det skiftebref ganged efter denne S: Drengs mormoder Kirstine S: 
Jep Monsens i Olskier sogn, datered den 16 may 1698. tilkommer af sin S: Moders anpart, af 
Ifareklæderne 1 mrk. 6 skl., og af løsøre arf tilkommer 4 mrk. 1 skl.,  
Summa andrager i alt hvis denne mynling til sammen tilkommer 43 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Her imod afgaar efterskrefne Prætensioner, Hans Ibsen i Røe sogn, boende paa 4de gaard, der 
hafver wærged for berørte S: Hans Markusen, som haver væred svag, og skrøbelig, stende siden 
Hans Ibsen blef beordret til at wærge for hammen, har bekosted hans Jordefred, og derfor efter sin 
opskrift, saa og for sin besværing, og umage i drengens svaghed, er der for af sine med wærger 
samtøked, og bevilged for ret efter billighed at nyde udlæg af mynlingsens tilkomme for 25 Sld., for 
dette skifte at forwalte 3 mrk., skrifveren for sin umage 5 mrk., stempled papir til denne forretning 
for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 27 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 16 Sld. 9 skl.,  
Hvilked deelis imellem forskrefne denne S: Drengs 2de brødre, er deraf hver broders laad penge 8 
Sld. 4½ skl., hvorfor hver broder tilkommer som og nu herved er giort indførsel for bemelte 4 daard 
i Røe Sogn. resten beholder wærgen Hans Ibs for anmelte sin udlagte betalning, og hafte besværing, 
og som nu Hans Ibsen ved samtøke. Og foreening med wærgemaal af løsøre og paatagen sig 
wærgemaal for Jep Markusen isteden for sin broder Peder Ibsen, saa er det imellem den til endelig 
rigtighed at iagtage, at som Peder Ibsen, straks da faderen Markus Hansen var død til sig under 
opforstring, antog barned Jep Markusen, at hand der paa til opforstring hafver anvendt, og bekosted 
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8te Sld. 2 mrk., hvilked ham og af de føerde wærger, efter billighed, og ret er got giort; Særdeelis er 
derved og at observere, og i agt at tage, at Peder Ibsen saa snart hand mynlingen antog, og til sig 
annammed det brune Horsføll, som i det skiftebref efter S: Markus Hansen ej høyere er sat end for 
6 mrk., mens formedelst at broderens denne S: Drengs Hans Markusens føll for blef hos moderen til 
hendis død, saa kom den forbedring det imidlertid kunde blifve, barned til nytte, som det skiftebref 
efter moderen udviser, hvorimod de andre børn som da var i boet nød wederlaug I saa maader 
kommer Peder Ibsen paa sin mynlings Jep Markus arfve til afkortning efter forskrefne meening. 11 
Sld., efter som de børn som var i boet, der imod nød føed, og opforstring, saaleedis svarer Hans 
Ibsen mynlingen Jep Markusen til det ham som før her udi meldes ag den 4 gaard i Røe sogn. 
tilkommer, og det rørrende Goeds imod de 11 Sld., bortgaar til forsterløn, videre ej denne S: Drengs 
skifte at Observere i dette saa at være Passeret, Testerer. Hans Jensen. Brugman. 
Esber Jepsen,  Per P:I:S: Ibsen.   Hans H:I:S: Ibsen. 
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Anno 1700 Den 2 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Deeling efter  S: Hans Lassen, som boede og døde, paa den 27 Jord Eiendoms gaard, 
kallis Kuuregaarden beliggende udi Clemmedsker sogn, Imellem denne S: Mands efterlefvende 
Hustru Karne Mortensdaatter, for hende blef efter hendis begiering tillav wærge anordnet Laurs 
Jensen i Clemmedsker sogn paa ene, og paa anden side, denne S: Mands med sin efterlefvende 
hustru auflede børn, som er 3 sønner og 3 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Lars Hansen som er her sammesteds værende, og sin ægen wærge.  
Dend anden søn er Morten Hansen og her hiemme hos Moderen værende, og sin egen wærge. 
End yngste søn er Peder Hansen i Clemmedsker sogn, og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Kirstene Hansdaatter i egteskab med Anders Sigvartsen. 
Dend anden daatter er Karne Hansdaatter 30 aar gl. for hende er til wærge anordnet, hendis 
broder Lars Hansen. 
Dend yngste daatter Elisabeth Hansdaatter 26 aar gl. for hende er til wærge anordnet bemelte 
broderen Morten Hansen. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte Hans Jensen og Henrik Brugman, Wurderings 
mænd  Hans Mortensen, og Esper Espersen ibiden.  Hvor da er Passeret følgende. 
 
Heste og Hopper 
En brun snopped ugilled Hest 12 Sld., en sort brun gilled Hest 11 Sld., en røe blised gl. Hest gilling 
for 4 mrk., it lysgraat Hestføll 7 mrk., it mørk graat Hestføll 7 mrk., it mørk graat Hestføll for 6 
mrk., it sort Horsføll 5 mrk., en sort brun Hoppe 5 Sld., en soed blised Hoppe 6 Sld., en sort brun 
Hest gilling som Anders Siqvartsen er benøyed med imod sin hustruis sødskendis anpart hiemgift, 
efter sin hustru fader, og det uden taxt, saa vel som og it røe hielmed Qvigenød, og det efter deris 
indbyrdis foreening. 
Qveg. 
En ung sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort røgged Koe for 3 Sld., 2 sorte stude begge for 12 Sld., 
en sort grimmed stud, og en blaked stud for 11 Sld., 2 røe røggede Kiør á 6 Sld er 12 Sld., en sort 
røgged Koe for 6 Sld., it røe hvidmanked studnød for 3 Sld., it røe røgged studnød for 10 mrk., it 
sort studnød 10 mrk., en hvid Koe for 6 Sld., en grae herred Koe for 5 Sld., en blaked Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en brun Koe for 5 Sld.,  
Faar. 10 støker gl. Faar á 4 mrk er 10 Sld., Svin findis ike uden 2 Soesvin, som dette boe har 
antaged tilhalnede af Peder Pedersen i Gildis boet her i sogned. 
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen, og afgrøden, er sat for 6 mrk.,  
Videre er af arfvingerne angifven, og til dette boes registering anført efterskrefne Øeg nemlig, en 
sort Hoppe for 8 Sld., en sort stierned Hoppe for 7 Sld., en sort brun Hoppe for 6 Sld.,  
Kaabber  
En gl. fierings kaabber kedel, og en span stoer kaabber kedel, er Enken af samptlig sine med 
arfvinger bevilged at nyde uden skifte, og beholde, lige saa bevilged samptlig arfvingerne Enken at 
nyde, og beholde for uden skifte alt hvis sæd, korn, og foer som nu i boet findes, og det uden anke, 
1 4/5 tønde Rug som er saaed, deraf er strøe korned anført, og sat for tønden 10 mrk., er 4 Sld. 2 
mrk., Enken blef og foruden skifte bevilged sin seng med klæder som stoed i stuen, hvor paa 
samptlig arfvingerne ej noged vilde anke; Iligemaade bevilged samptlig arfvingerne at Enken skal 
foruden skifte beholde hvis benkeklæder, og hiønder, som nu i boet findes. 
Boehave. 
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En handqvern med huus og jern seiel for 3 Sld., it fyre bord med skoffe  for 2 mrk., en ballig af it 
vinfad 1 mrk., en dito 8 skl., 2 drøfte trug for 1 mrk., en lin wef med tilhør som daatteren Elisabeth 
har fortient med sit eged arbied, en ploug med jern og behørig træ vare 6 mrk., en jerned hammel 
med draglenke 2 mrk., en vogn med stier for 10 mrk., en gl. wogn uden stier 2 mrk., en slee 1 mrk., 
en jerned hammel uden seeler 6 skl., en brake hammel med seehler, og hammel reeb for 6 skl., en 
dito uden seeler 2 skl., it deigne trug for 2 mrk., en kierne 2 mrk., en øre saa 1 mrk., en 3 fiering 
øltønde 1 mrk., en standtønde 8 skl., en gl. halftønde 6 skl., en fine span 4 skl., en jern tyfve 6 skl., 
it tørf jern 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk., en dito 6 skl., en kalke tønde 1 mrk., it 
uopslinged Egetræ til leider med barken paa 4 mrk., 4 opslingede Ege træ til spare træ a 1 mrk er 4 
mrk., en opslinged bielke 1 mrk. 8 skl., en sauf skaarne stolpe for 12 skl.,  
Skifted til beste angaf arfvingerne, at Hans Munk i Nyeker sogn er skyldig her til boet for 2 skepper 
Biug 2 mrk., Skifteforwalteren tilspurde samptlig arfvingerne, nemlig Enken og Samptlig børnene, 
om de hafde meere til dette boes bæste at anføre, hvor til de alle svarede at de ej hafde meere at 
angifve, ej heller hafde de noged at anke paa denne Registering som nu er anført, hvor ved saa 
denne registering sluttis.  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 169 Sld. 3 mrk.,  
Denne S: Mands Ifare, eller gangklæder, beretted samptlig arfvingerne, at de indbyrdis sig dem 
haver imellem dehlt, saa at derom efter som de vare af ringe werdt, ej noged børnen videre til beste 
er at anføre, hernest blef angifven efterskrefne Gield, og Prætensioner, hvor til er giort udlæg som 
følger;  
Peder Rosman i Rønne fordred, først som hand denne S: Mand har forstragt til at indlæse denne 
forde 27 gaard med 50 Sld., den 22 july 1695. deraf er renten betalt til den 22 july 1698. at der 
rester til den 22 july 1700. er 5 Sld., nok efter afregning til den 17 Oktober 1698. 3 Sld. 8 skl., nok 
bekommed den 15 December 1698. penge 10 Sld. 2 mrk. 11 skl., den 27 may 1699. bekom penge 9 
Sld. 2 mrk. 11 skl.,  den 10 marty 1700. betalt til Mortten Koefoed til rette af hvis hammen her i 
denne 27 gaard tilkommer 5 Sld., Videre har denne S: Mand bekommed penge og vare 11 Sld. 2 
mrk. 4 skl., nok som Peder Rosman har lofved at betale til ambt stuen for A: 1699. 5 Rd, 2 mrk. 11 
skl., er 8 Sld. 11 skl., giør 103 Sld. 13 skl., her paa er betalt med 2 par stude at foere á 5 Sld. Er 10 
Sld., nok med vare af Høe, og Haure, betalt penge 14 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  er 24 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Rester saa igien som dette Sterfboe befindes at være Peder Rosman skyldig, som hand nu med 
arfvingerne giorde regning om, og arfvingerne vedgik ret at være penge 78 Sld. 1 mrk. 15 skl., hvor 
for er udlagt, 2 sorte stude for 12 Sld., en sort grimmed stud, og en blaked stud for 11 Sld., 2 røe 
røgged Kiør 12 Sld., en sort røgged Koe 6 Sld., er 41 Sld., for resten som er 37 Sld. 1 mrk. 15 skl., 
er efter arfvingerne nu samptlige vedgaaelse efter som forskrefne 50 Sld., til denne 27 gaards 
indfrielse er forstragt, efter bevilgning af arfvingerne giort indførsel i den Summa dette Sterfboe 
tilhørende indfrielse penge udi anmelte 27 gaard i Clemmedsker sogn for penge 37 Sld. 2 mrk., som 
til rigtig betalning, og indfrielse bestaar efter loven:/: 
Peder Hansen paa 26 gaard i Clemmedsker sogn fordred paa sin søster Arina Hansdaatters wegne 
som denne S: Mand var tilordnet at wærge for, efter faderen Hans Jensen i Clemmedsker sogn, 
resten af hvis hende tilkom som er penge 11 mrk. 12 skl., foruden hendis anpart i bemelte gaard, og 
er ved denne S: Mands dødelig afgang nu tilordnet at wærge broderen bemelte Peder Hansen som 
sit wærgemaal efter loven haver at forestaa, og er for de 11 mrk. 12 skl., udlagt en sort røgged gl. 
Koe for 3 Sld., til overs 4 skl., :/: 
Peder Hoebye i Røe sogn til ham angaf arfvingerne at være skyldig for fiskerier penge 5 mrk., 
udlagt, en ballig af it vinfad for 1 mrk., it bord med foed og skoffe i Steerhused for 2 mrk., it deigne 
trug for 2 mrk., :/:  
Tieneste drengen Peder Sten angaf som arfvingerne ham stendig var at have her i boet tilfoeder, 
som ham tilhør en brun Koe, sampt en brun stierned Qvige, hvor for han foeder lønnen haver 
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fortient, og en liden brun Hest Foele som hand paa sin tienesteløn har fortient til paaske nest 
kommende, hvilken arfvingerne hammen forundt, og bevilged, og med foerløn, og bemelte foele er 
Peder Steen fornøyet til paaske for sin løn aar 1700. videre foreenis Enken og Per Sten om løn til 
Mikaely: 1700 :/: 
Kirke wærgen Peder Hansen paa Tynnekulle fordred klokepenge for denne S: Mands lig efter dette 
boes tilstand 1 mrk., udlagt, 2 drøfte trug for 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands uffart blef Enken bevilged lige wederlaug som opdrager til 22 Sld., udlagt 
derfor, en sort brun gilling for 11 Sld., en sort stierned Hoppe for 7 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., til 
overs 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 2 Sld., udlagt it røe røgged studnød for 10 mrk., til overs 2 
mrk., :/: skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., udlagt it lysgraae Hestføll for 7 mrk., it sort 
studnød for 10 mrk., til overs 1 mrk., :/: Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt forde 
nest ofver blefne 3 mrk., Wurderings mændene hver bevilged 2 mrk er 4 skl., udlagt it sort Horsføll 
for 5 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge, naar den indførsel i 
gaarden for Per Rosman ej beregnis 75 Sld. 11 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deehling penge 94 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Deraf Enken tilkommer den halfvepart som er penge 47 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
 
Hvor for Enken er udlagt, en brun snopped ugilled Hest for 12 Sld., en ung sort Koe for 4 Sld. 2 
mrk. en brun Koe for 5 Sld., ved udfartens udlæg 2 Sld., en sort Hoppe 8 Sld., en røe blised gl. Hest 
gilling 4 mrk., 1 4/5 tønde Rug som er saaed sat for 4 Sld. 2 mrk., en hand Qvern med hus, og Jern 
seil for 3 Sld., en ploug med behør for 6 mrk., en wogn med stier for 10 mrk., en gl. wogn uden stier 
2 mrk., en kierne for 2 mrk., en ørre saae 1 mrk., en 3 fiering øll tønde 1 mrk., it uopslinged egetræ 
med bark paa til leider for 4 mrk., 4 opslinged Egetræ til sparer træ for 4 mrk., heraf til overs 13½ 
skl., :/: 
Og som den udgigte søn Peder Hansen haver til hiemgift bekommed, en Hest saa goed som 6 
Sld., og en Hoppe for 4 Sld., og en Koe saa goed som 5 Sld., er 15 Sld., Saa derimod tilkommer den 
eldste søn Lars Hansen lige wederlaug 15 Sld., og der paa haver hand bekommed en lysbrun Hoppe 
saa goed som 6 Sld., for resten 9 Sld., er herfor tillagt en sort brun Hoppe for 6 Sld., 3 Faar 3 Sld.,  
Den 3 søn Mortten Hansen for sin anpart hiemgift, efter forskrefne maade 15 Sld., er udlagt en 
sort brun Hoppe for 5 Sld., en soed blised Hoppe fopr 6 Sld., hos Hans Munk i Nyeker sogn at have 
2 mrk., 2 seiser med bom og ringe for 1 mrk. 6 skl., en kalke tønde 1 mrk., en opslinged bielke for 1 
mrk. 8 skl., en sauf skaaren stolpe 12 skl., en jern tyve for 6 skl., it torf jern 8 skl., en skov sleede 
for 1 mrk., en jerned hammel med draglenke 2 mrk., en ballig 8 skl., en stand tønde 8 skl., en half 
tønde 6 skl., en brake hammel uden seehler 2 skl., it Faar 4 mrk.,  
Iligemaade tilkommer Karne Hansdaatter til hiemgift efter forskrefne maade udlæg for 15 Sld., 
og tillagt en blaked Koe for 5 Sld., 2 gl. Gies 3 mrk., it mørk graat Hestføll for 6 mrk., en brake 
hammel med seeler, og hammel reeb for 6 skl., ved wurderings mændenis udlæg 1 mrk., 3 Faar á 4 
mrk er 3 Sld., for resten som er 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., er giort indførsel udi forskrefne 27 gaards 
indfrielse penge:/: 
Ligesaa tilkommer daatteren Elisabeth Hansdaatter til hiemgift penge 15 Sld., hvor for er 
udlagt en graae herret Koe for 5 Sld., 3 Faar á 4 mrk er 3 Sld., 2 gl. Gies 3 mrk., en jerned hammel 
uden seehler 6 skl., en finne span 4 skl., hos Per Hansens udlæg 4 skl., hos moderen 14 skl., it røe 
hvid manked studnød for 3 Sld., for resten som er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., er giort indførsel i forskrefne 
27 gaards indfrielse penge. 
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Den tredje daatter Kirstine Anders Sigwartsen for sin anpart hiemgift er fornøyet, og tilfreds 
med berørte sort brun Hest, og røe hielmed Qvige. Saa at hendis Mand Anders Sigwartsen ej nu 
hafde noget at anke, eller kiere i nogen maade og blef endnu samptlige arfvingerne af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
hvor til de svarede ej videre at være, en angifved er, og forskrefved staar, men de vare med denne 
forretning og hvis som her udi indført er, veltilfreds, og benøyed, i allemaader, belangende denne 
27 gaard, da som den er kiøbt, af denne S: Mand, og en deel staar ubetalt, og gaarden siden den 
kiøbtis i sin biugning er forbedred, Saa forblifver den til Mænds taxereig hvor til det her fra 
henvises, dette saa at være Passeret Testerer. Hans Jensen.  H: Brugman.      
Lars L:J: Jensen. 
Lars L:H:S: Hansen. Morten M:H:S: Hansen.  Peder P:H: Hansen. 
Anders  A:S: Sigwartsen.  Hans Mortensen. Esper E:E:S: Espersen. 
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Anno 1700 Den 5 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Deeling efter   Marchus Pedersens S: hustru Hanna Jensdaatter, som med 
bemelte sin Mand boede og hun ved døden, afgik i it Udhuus paa 1. Wornedes grund,beliggende udi 
Poulsker sogn, Imellem denne S: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte Markus Pedersen paa 
ene, og paa anden side, denne S: Qvindes  efterlefvende børn, som er, først  aufled med Mikel 
Hansen, som for hende ved døden er afgangen, 2 sønner hvor af. 
 
Dend eldste Søn  er Hans Mikelsen i Poulsker sogn sin ægen wærge.  
Dend anden søn er Jens Mikelsen  i Aakier sogn, og i byen boende og sin egen wærge. 
Og med denne nu efterlefvende Mand Markus Pedersen aufled 2 døttre, hvor af  
Dend eldste daatter er Gunnek Markusdaatter 14 aar gl.  
Dend anden daatter er Margreta Markusdaatter 10 aar gl.  
For dem er faderen Markus Pedersen selfwærge og half brøderene forrelagt at være tilsiuns wærger. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende bemelte Hans Jensen og Henrik Brugman, Wurderings 
mænd  Thomas Folkman, og Jep Ollufsen ibiden.  Hvor da er forefunden, og Passeret som følger. 
 
Øeg. 
En gl. brun skimled Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en ung brun skimled Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en brun 
ugilled Foele 4 Sld.,  
Qveg. 
En blak røgged Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe for 6 Sld., en røe Qvige 3 Sld. 2 mrk.,  
Faae, 7 hvide Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 7 Sld., it sort Faar for 4 mrk., nok it ældgammelt 
hvidt Faar 2 mrk., 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En graae belted galt gris 1 mrk. 8 skl., 2 hvide galt grise a 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Hused som denne S: Qvinde iboede, og fradøde paa bemelte 1. Wornede grund i Poulsker sogn r 7 
stolperum, med alt huus derudi Jord, og nagelfast nu forefindes er sat for 8 Sld., Træ vare, en gl. 
wogn med Høestier for 6 mrk., it gl. aar med bihl 1 mrk., it gl. sengested 6 skl., en gl. fiering for 8 
skl., en gl. fyrekiste uden laas i krobhused 2 mrk., en liden stand tønde 2 skl., en straae bonds tønde 
4 skl., 2 gl. tønde stomme 4 skl., en ploug med skier foruden videre behør for 3 mrk., it gl. fyre bord 
i stuen 1 mrk., en gl. malm gryde 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 57 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Dernest blef angiven efterskrefne denne S: Qvindes Ifareklæder, og er der om giort saadan 
foreening, at begge døtterne er den af bemelte sine halfbrødre bevilged, hver den halfvepart, og er 
klæderne efter følgende, nemlig. En gl. sort klædis trøye 1 mrk. 8 skl., en røed wadmels trøye 2 
mrk., it gl. sort fifskaftes skiørt for 1 mrk., it røt wadmels skiørt 6 mrk., giør 19 mrk 8 skl., deraf 
hver daatter tilkommer 5 mrk. 4 skl., som faderen dem i fremtiden tilsvarer. 
Hvor nest blef angifven efterskrefne Gield, og er der til giort udlæg som følgende. 
Mads Larsen i Nexøe har her i boet at fordre 8 mrk., Friderik Stoek i Nexør lod fordre 2 mrk.,  
Rasmus Gudbersen, og hans søn i Poulsker sogn har her i boet at fordre 2 Sld. 8 skl., er 4 Sld. 2 
mrk. 8 skl., derfot udlagt af en ung brun skimled hoppe disse 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
Jep Ollufsen i Poulsker sogn fordred 1 mrk. 2 skl., udlagt en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., til overs 2 
skl., :/: Jens Madsen i Poulsker sogn fordred 2 mrk. Hans Jensen i Rønne fordred efter afregning 
som vedgikis penge 5 mrk., udlagt af en blak røgged Koe disse 5 mrk., :/: Hans Mortensen i 
Poulsker sogn fordred for sig self og anden forstrekning 5 mrk. 6 skl., Niels Jensen i Boelsker sogn 
fordred for adtakeelig 3 mrk. 4 skl., for disse 2 fordringer og Jens Madsen 2 mrk., som er tilsammen 
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10 mrk. 10 skl., er udlagt udi en ung brun skimled Hoppe for 10 mrk. 8 skl., hos Jep Olsens udleg 2 
skl., :/: Hans Mikelsen i Poulsker sogn fordred efter regenskab som hans med arfvingerne vedgik 
forstrekning 9 Sld., udlagt en røed Qvige for 3 Sld. 2 mrk., af hused at have 3 Sld., 2 Faar 2 Sld., en 
fyre kiste uden laas i Krobhused 2 mrk., :/: Jens Mikelsen i Aakirkebye fordred efter regenskab som 
vedgikes 2 Sld. 2 mrk., udlagt, en brun ugilled Foele for 4 Sld., til ofvers 6 mrk., :/:  
Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning bevilgedis af med arfvingerne, 
Markus Pedersen at nyde udlæg for penge 16 Sld., udlagt en brun skimled Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., 
en sort røgged Koe 6 Sld., en wogn med Høestier for 6 mrk., it Faar 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk., bekom 8 mrk., 
penge Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., for disse 4 Sld. 2 mrk., er udlagt, en blak 
røgged Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., deraf de 17 mrk., og it fyre bord i stuen for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en graae belted galt gris 
for 1 mrk. 8 skl., en hvid galt gris for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 41 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 15 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Deraf tilkommer faderen Markus Pedersen den halfve part som er 7 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem for 2 sønner og 2 døttre, er der af  
En broder laad 2 Sld. 2 mrk. 10½ skl., og en søsterlaad er 5 mrk. 5 1/3 skl., 
For Markus Pedersens anpart 7 Sld. 3 mrk. 15 skl., er udlagt, af en ung brun skimled Hoppe at 
have 5 mrk., af hused at have 6 mrk., 4 Faar á 4 mrk er 4 Sld.,  2 gl. Gies  2 mrk. 8 skl., en malm 
gryde 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en hvid galt gris 1 mrk. 8 skl., til ofvers 17 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Mikelsen tilkommer 10 mrk. 10 skl., udlagt it Faar 4 mrk., en ploug med 
skier foruden videre behør 3 mrk., en øll fiering for 8 skl., en stand tønde 8 skl., it æld gl. Faar 2 
mrk., en straabonds tønde 4 skl., 2 tønde stomme 4 skl., af it sengested de 2 skl., :/: 
Dend yngste søn Jens Mikelsen tillagt for sin anpert 10 mrk. 10 skl., af en brun ugilled Foele 6 mrk., 
af hused 4 mrk., hos Markus Pedersen 10 skl.,:/: 
Begge døttre  deres anparter er 10 mrk. 10 skl., der for udlagt af forde huus at have 10 mrk., hos 
faderens udlæg 7 skl., af it sengested at have 3 skl., :/: 
Markus Persen blef af sine med arfvinger bevilged sin sengs klæder foruden skifte, sampt en gl. 
kiste, sampt en liden kaabber kedel, videre blef samptlig arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere til dette boes bæste at angive, hvor til de svarede ej videre at være, end angived, 
og forskrefved staar, ike heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, hvorved saa dette skifte 
sluttis, dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer. Hans Jensen     .Henrik Brugman. 
Markus M:P: Pedersen. Hans H:M:S: Mikelsen.       Jens J:M:S: Mikelsen  

Thomas Folkman  Jep Ollsen. 
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Anno 1700 Den 6 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Deeling efter   Hans Hansens S: hustru Giertrud Hansdaatter, som boede og 
døde, i Snogebek udi  Poulsker sogn .Imellem denne S: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte  
Hans Hansen, paa ene, og paa anden side, deres sammen auflede børn, som er en søn og 2 døttre 
deraf 
 
Sønnen  er Hans Hansen lided paa 4de aar gl. 
Dend eldste daatter er Boehl Hansdaatter 20 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Hansdaatter 10 aar gl.  
For dem er faderem self wærge, og morbroderen Niels Hansen boende i Westermarie sogn, 
forelagt at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded  
 Thomas Folkman, og Jep Olsen. Hvor, da, er forefunden, og Passeret som følger. 
 
Qveg.  
En brun røgged Koe for 5 Sld. 1 mrk., en sort røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 5 Sld. 2 
mrk., it sort røgged Tyrnød for 2 Sld., 
Heste og Hopper. 
En gl. brun Hest for 8 Sld., en gl. brun stierned Hest for 7 Sld., en ung sort Hest for 9 Sld., en ung 
sort Hoppe for 5 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 4 mrk er 6 Sld., en wehr for 2 mrk., 2 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 
mrk. 12 skl.,  Svin. It røe sanded Soe svin 1 mrk. 8 skl.,  it røe sandet galt svin for 1 mrk. 8 skl.,  
Træ Ware. 
En ploug med behørig jern, og juhl for 4 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en harre med jern spig udi til 
tinner for 2 mrk., en træ tinned harre for 12 skl., en wogn med høestier hammel, tøm og halseeler 
for 10 mrk., en gl. wogn med smaa stier, hammel, tøm og halseeler for 4 mrk., it støke Egetræ af en 
bon stok for 8 skl., en gl. sleede med slee Car 2 mrk., it Elletræ 1 mrk., it støke opslinged Egetræ 
stolpelangt for 8 skl., it støke klofved Egetræ 4 skl., i Østerlade, stenge træer, en nyhalf deele for 8 
skl., en egeplanke for 8 skl., en liden fyre deele 12 skl., en breed Egeplanke 8 skl., en gl. hakelse 
kiste, med staal og gl. knif for 1 mrk., en huusstie 1 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., 2 straa 
bonds tønder 10 skl., en stiere tønde 1 mrk. 4 skl., en øll half tønde 12 skil., en røste ballig 1 mrk., 
en saltere fiering 10 skl., en saltere otting 6 skl.,  
Paa Stue lofted. 
2 strabonds tønder 12 skl., en fyre tønde 8 skl., en gl. lin wef for 4 mrk., it fyre bord i stuen 1 mrk. 8 
skl., en gl. kiste i stuen uden laas og hengsler for 8 skl., en gl. benk3dynne under winduen i stuen 
spoelskaded 4 alen lang for 1 mrk., en spoelskaded benkedynne ved krobhus dørren 3 alen lang for 
1 mrk.,   Kaabber. 
En fierings kedel af kaabber, er vegtig til penge 2 Sld. 2 mrk., en 2 spanne kaabber kedel er vegtig 
til 9 mrk., en metal gryde er vegtig til 2 mrk., en fisker baad med aarrer, tofter, og seiel er sat for 
penge 6 mrk., det huus og waaning, Hans Hansen i Snogebek boer udi, som er stuelengen 8 
stolperum med straatag, og alt hvis fder udi jord, og nagelfast nu forefindes sampt bagger ofven, 
item en sædis lyke, og nogen Engis bon der udi, beliggende norden og wæsten fra bemelte huuser 
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nemlig bemelte stuelenge, og den øster lengde som er 5 stolperum, hvilken lyke er indhegned, og 
indgrøftet, det med bemelte huus, og plads, med alt huus der til høe tilsammen sat for 50 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboets middel til  penge 128 Sld. 6 skl.,  
Belangende denne S: Qvindis Ifareklæder, da som de vare af ringe werdt, saa beholte faderen dem 
til sine børns paa klædning, efter haanden at slide, foruden skifte blef faderen bevilged sin sengs 
klæder, 
Saa blef angiven efterskrefne Gield. 
Jep Jørgensen i Nexøe loed fordre 5 Sld. 10 skl., tillagt, en brun røgged Koe for 5 Sld. 1 mrk., til 
overs 6 skl., :/: 
Christopher Seidener udi Nexøe loed fordre 6 mrk., udlagt, it Faar for 4 mrk., en harre med jern 
spiger udi tinner for 2 mrk., :/: 
Mads Larsen i Nexøe loed fordre 2 mrk., Udlagt en slee med slee Car for 2 mrk., :/: 
Rester for A: 1699. afgift til ambtstuen 6 mrk., udlagt 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Sogne præsten Hr: Mads Svane tilkommer efter hans beretning i alt penge 6 mrk., udlagt it Faar for 
4 mrk., en wehr for 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordre 2 mrk., udlagt af it Faar ved aar 1699. afgift 2 mrk.,  
Faderen Hans Hansen begierte ej noged imod sin S: Hustruis begrafvelsis bekostning at tilleggis, 
men vilde at det imellem ham og sine børn skulle forblifve til felleds deeling.  
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk., udlagt 2 spanne kaabber kedel er vegtig til penge 9 mrk., 
bekom 7½ mrk., penge :/: 
Stempled papir til denne  forretning for 3 mrk., udlagt ved skifteforwalterens udlæg af it Faar 2 
mrk., en øll tønde for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  udlagt it elletræ for 1 mrk., en metal 
gryde 2 mrk., en ege planke 8 skl., en breed ege planke 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 16 Sld. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 111 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Deraf tilkommer Faderen den halfvepart som er 55 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Ligesaa tilkommer denne S: Qvindis efterlefvende en søn og 2 døttre, 
Er deraf broderens laad 27 Sld. 3 mrk. 15 skl., Og hver søsters laad er 13 Sld. 3 mrk. 15½ skl.,  
Og som faderen Hans Hansen er self sine børns wærge, saa giøres ike fornøden at hver at barn 
særdeeles udlæg af det anførte boes middel tillegges, men faderen en hver efter forskrefne maade at 
svare efter loven, hvorimod saa faderen Hans Hansen det her udi forskrefne boehave, sampt huus og 
sædislyke beholder, til det sidste blef Hans Hansen af skifteforwalteren tilspurdt, om videre meere 
at angifve, som dette boe til bæste kunde anføris, hvor til hand svarede, at ej videre var, end 
angifvet er, og her udi forskrefved staar, hvorved saa dette skifte sluttis, dette saa at være tilganged  
og Passeret, des til videnis biurd under vore hender, og signeter Actum Anno Die et Loce ut Supra. 
Hans Jensen, Henrik Brugman  Hans Hansen 
 Thomas Folkman Jep Ollsen. 
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Anno 1700 Den 14 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Deeling efter   Hans Hansens S: hustru Karne Haagensdaatter, som 
boede og døde, paa den 49 Jord Eiendoms gaard, beliggende i Skarbeska udi Clemmedsker sogn, 
Imellem denne S: Qvindis  efterlatte Mand bemelte  Hans Hansen paa ene, og paa anden side, 
deris sammen auflede børn som er 5 sønner og 3 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Haagen Hansen boende i Westermarie sogn, sin egen wærge. 
Dend anden søn er Mons Hansen boende i Nyker sogn, og sin egen wærge. 
Dend tredje søn er Hans Hansen  boende i westermarie sogn og sin egen værge.  
Dend 4 søn er Mads Hansen hiemme hos faderen, og sin egen wærge 
Dend yngste søn er Christen Hansen lided paa 20de aar gl for ham er tilsiuns wærge bemelte 
faderen Hans Hansen. 
Dend eldste daatter er Bendte Hansdaatter i egteskab med Hans Mogensen i Nykier sogn. 
Dend anden daatter er Marina Hansdaatter  i egteskab med Adolph Espersen i Clemmedsker 
sogn. 
Dend yngste daatter Seigne  Hansdaatter 21 aar gl. for hende er faderen Hans Hansen self 
wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded  
 Hans Mortensen  og Esper Espersen i bemelte Clemmedsker sogn, Hvor, da, er forefunden, og 
Passeret som her efter  følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snopped Hest for 3 Sld., en sort stierned gilling Foele for 8 Sld., en guhl basked Hoppe for 
10 Sld., en guhl snopped Hoppe for 10 Sld., en røe soeded Hoppe for 7 Sld., it brunt Horsføll for 3 
Sld., it sort blised Horsføll for 10 mrk.,  
Qveg. 
En blaked Koe 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en røe grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en slet røed 
Koe for 4 Sld., en røe hielmed, og hvid manked Koe for 5 Sld., en røe Qvige kalf for 2 Sld., en dito 
for 6 mrk., en røed Tyrkalf for 2 mrk., en dito 1 mrk. 8 skl., en sort grimmed Tyrkalf for 1 mrk., en 
sort stierned Q1vigekalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam.  11 gl. Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 11 Sld., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Svin. En graae belted galt for 4 mrk., 2 hvide galt svin á 2 mrk er 4 mrk., en graae belted Soe med 3 
spede grise for 4 mrk.,  
Kaabber. 
En mæssing kedel ungefehr paa en span stoer er faderen uden skifte bevilged, en gl. kaabber kedel 
paa en fiering stoer med adtskeelige huller paa, er vegtig til penge 6 mrk., en malm gryde er vegtig 
til penge 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En blaae ranned ullen ofverdynne for 2 Sld., 2 ullen underdynne á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en hvid 
ullen hofdynne for 1 mrk., en linnen hofdynne 12 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
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I holsengen, en ullen, og linnen blaae ranned ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne for 2 
mrk., en ullen overdynne 1 mrk., en blaae ranned hofdynne 2 mrk., 2 smaa pude stoppe 1 mrk., 
Bencheklæder i stuen. 
En nye wefved benkedynne 4 mands sæde for 6 mrk., 37 nøyle lin blaargarns spin wegtig til 2 Sld., 
15 hasper blaargarn af hamp, er vegtig til 3 mrk.,  
Boehave.  
En ploug med jern juhl og lenke for 8 mrk., en wogn med stier for 14 mrk., en harre for 1 mrk., en 
dito 6 skl., en gl. wogn uden stier 1 mrk. 2 høestier for 1 mrk., en slee med smaa stier for 1 mrk., en 
fyre planke 1 mrk., en ege planke 12 skl., endnu en fyre planke for 8 skl., en jerned hammel med 
jern nagle, seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 8 skl., en træ brake hammel med en jern nagle med 
seeler, og hammel reeb for 1 mrk., endnu en brake hammel med drag reeb, it par halseeler 8 skl., 
endnu en brake hammel med en drag kraag, og hammel reeb for 8 skl., en hand qvern med huus. Og 
træ seil for 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En straae bonds tønde for 12 skl., en dito 8 skl., en dito 4 skl., it gl. sengested som naar ofver 2 
stolperum for 2 mrk., it kande bræ med 4er hyller udi for 1 mrk. 8 skl., en kierne med stav for 1 
mrk., en øll half tønde 1 mrk., en nye finne laagebøtte 8 skl., en sille fiering 6 skl., en ege sy bøtte 6 
skl., en nye strippe 2 skl., 2 gl. finne bøtter 4 skl., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., en haar seikt som 
er gl. for 8 skl., it gryne sold 6 skl., en bære kande med laag 6 skl., en laasfast fyre kiste for 6 mrk.,  
I Steerhuused. 
En fyre deele naar ofver 2 stolperum for 1 mrk., en øll half tønde 8 skl., it deigne trug for 8 skl., en 
kalke tønde for 12 skl., en ballig 12 skl., 2 andre ballier 12 skl., it drøfte trug 8 skl., en finne span 4 
skl., en leiel 8 skl., en nye ege sy bøtte for 6 skl., en sille fiering 6 skl., en træ tragter 4 skl., en nye 
finne span 4 skl., en finne bøtte 4 skl., en kitte 4 skl., it tørf jern 8 skl., nok i stuen, it wraaeskab af 
fyre med 2 rum og en laas for 2 Sld., it aske bord med skoffe og foed for 6 mrk., en benk under 
winduerne for 8 skl., en liden benk for bordenden for 12 skl., en benk norden til i stuen med 
skammel 2 mrk., en bagstoel for 1 mrk., en wef med tilbehør for 3 Sld., en blaargarns bord dug med 
stoere traae udi 2 mrk., en sidde bagstoel for 8 skl., en jern stang af it bøsse løb for 8 skl.,  
Paa Stuelofted. 
2 gl. korn seiser med bom og ringe 1 mrk., en fyre planke for 1 mrk., en spin rok 4 mrk., en straae 
bonds tønde 4 skl., en dito 2 skl., en smal half tønde 4 skl., it øll kar paa en halftønde 8 skl., en øre 
bøtte med erter 3 mrk., 2 seke flud med biug, sekene er sat for 2 mrk., 2½ tønde biug á 10 mrk er 6 
Sld. 1 mrk., 3 tønder Haure á 4 mrk er 3 Sld., 2 raae hude af nød i en kalke tønde for 4 mrk., en 
tønde Rug som er saaed, deraf strøe korned sat for 4 Sld., en kabel høe wefvel for 1 mrk., it tuer 
reeb af cabel for 1 mrk., it dito 6 skl., korder for 1 mrk., en hampe hegle for 1 mrk., en gryde kraag i 
Steerhused for 1 mrk. 8 skl., en mille tøm med en cabel tøm streng udi for 8 skl.,  
Skifteforwalteren til spurde samptlig arfvingerne, om de hafde meere til dette Sterfboes middel at 
angifve af rørrende Goeds, hvor til de svarede at ej videre var, end angifved er, og forskrefved staar, 
men faderen Hans Hansen angaf at have lefveret til Sergiant Antohni under Christians Øes 
Qvarnison for 2 aar siden i afvigte efter høst en røed stud, som hand paa hans Capitain Styebolts 
wegne afhente i meening samme stud paa Hans Hansens landgielde for denne 49 gaards restands 
skulle gaatgiøris for 5 Sld., hviked Hans Hansen formoeled sig og sine med arfvinger er tilgoede; 
Saa blef da forskrefne Sterfboes middel sammen regned som opdrager til penge 148 
Sld. 12 skl.,  
Belangende denne S: Qvindes Ifare eller gang klæder, saa vedstoed arfvingerne at de derom var 
saaleedis foreened, at døttrene deraf hver sin anpart bekommed hafver, hvor paa sønnerne ike nu 
hafde noged at anke, eller vil kiere i nogen eller alleringeste maader, men vare dermed vel tilfreds, 
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og fornøyet i allemaader ; Og deraf haver de samptlig foræred faderen Hans Hansen en gl. sort 
klædis kaabbe, hvor saa den post derved beroer; 
Dernest angaf Hans Hansen til Sterfboes beste at være, og nu fremlagte en samfrender forretning 
paa denne 49 gaard i Clemmedsker sogn med forman Peder Nielsen i Broeged i Olsker sogn. 
datered den 14 juny 1672, udi hvilken forretning befindes berørte 49 gaard at være taxered for it 
hundrede, tredve og otte Sld., og vlded at være tilkiendt Peder Jensen af Østermarie sogn. 
Dernest fremlagte Hans Hansen it pandtebref udgigfved af forde Peder Jensen forige Sandemand i 
Østermarie sogn, datered den 25 july 1675. og af ham inden Nørre Herritsting vedstaaet den 8 july 
1675 med sinne omstendigheder, og opskrifts formelding, hvor efter Hans Hansen sig denne 49 
gaard, med ald sin tilliggende Eiendom berettiged holder, og blef samme forskrefne brefve nu  læst, 
og paaskrefven. Og blef Hans Hansens med sine med arfvinger saa foreened, at de nu vilde hafve 
skifted, og deeled sig imellem omrørte 49 gaard, efter forberørte Samb frender forretnings indhold, 
og taxt, hvor for saa gaarden nu til Sterfboets middel anføris for penge 138 Sld.,  
Ligeleedis frenlagde Hans Hansen en paa berørte 49 gaard gangne laugbydelse med sin indhold, og 
formelding, inden hiem. Og landsting, datered den 30 july 1686. og 27 Oktober berørte aar 1680. 
som ble flest og paaskrefven, iligemaade angaf Hans Hansen dette Sterfboe at være til beste, og der 
paa fremlagte it kiøbe bref udgifved paa den 8 gard i Nyker sogn, af Hans Ødbersen i bemelte 
Nyeker sogn, datered den 8 juny 1664, og af ham inden wester Herritsting vedstaaed den 8te juny 
1665. med indhold at hand haver solt Hans Hansen berørte 8 gaard for halffierdsindstyve Sld., og it 
par unge stude, efter videre samme leefs indhold, som blef læst og paaskrefven, og der paa videre af 
Hans Hansen fremlagt, it af Hans Ødbersen udgifved skiøde bref inden Wester Herreds ting datered 
den 8 juny 1665. som og blef læst, og paaskrefven.  
Saa blef Hans Hansen med  sine børn saa foreened, at forberørte 8 gaards kiøb de 2 unge stude i 
kiøbe brefved ommeldes anført for 20 Sld., og de 70 Sld., penge, tilsammen gaarden den imellem at 
skiftes, og deeling for penge 90 Sld.,  
Summa Summarum andrager saaleedis dette Sterfboes middel til penge 376 Sld. 12 
skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne Gield, og Prætensioner, hvor til er giort udlæg, 
som følger nemlig; 
Kongl: May: Ambt skrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor tilkommer efter den i bog 
claringen Hans Hansen med deelte efter retning, rester af denne 49 gaard til 1. maj 1699: 19 Rd. 4 
mrk. 5 skl., og for A: 1699. rester 7 Rd. 1 mrk. 5 skl., er tilsammen 26 Rd. 5 mrk. 10 skl., got giort 
for 2 les Høe 2 Rd., rester saa efter endelig afregning 24  Rd. 5 mrk. 10 skl., Nok er der paa got 
giort for it les Høe som er ydt til Hans Smid for en Sld., bliver saa igien 23 Rd. 5 mrk. 10 skl., giør 
tilsammen 35 Sld. 3 mrk. 10 skl., her for udlagt, en guhl basted Hoppe for 10 Sld., en guhl snopped 
Hoppe for 10 Sld., en blaked Koe for 6 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., 5 Faar á 4 mrk er 5 Sld., 
til overs 6 skl., :/: 
Jens Jørgensen i Olsker sogn, møtte her paa skifted, og frem lagde it pandtebref, udgifved af Hans 
Hansen, datered den 20 Oktober 1694. og inden Nørre Herritsting af Hans Hansen vedstaaed, den 
26 Oktober, bemelte aar 1694. lydende paa Capital 47 Sld. 1 mrk. 5 skl., Hvor for er giort forsikring 
udi denne 49 gaard i Clemmedsker sogn indtil hand sine penge igien bekommer, og er renten betalt 
til Mikels dag 1699. og naar Mikels dag nest frem kommer skal den gaarden beboer svare renten af 
afgrøden, og for Capitalen ved pandted berørte 49 gaard forblifen, og blef samme pandtebref nu 
læst og paaskrefven. 
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter afregning som rester 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
udlagt, it røt Qvigenød for 2 Sld., it Faar 4 mrk., it hvidt galt svin 2 mrk., en finne bøtte 4 skl., :/: 
Kirke wærgen Peder Hansen paa Tynne kulle fordred kloke penge 2 mrk., udlagt, en hand qvern 
med huus, og træ seil for 2 mrk., :/: 
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Imod denne S: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef faderen Hans Hansen af sine børn 
bevilged udleg for penge 24 Sld., udlagt, en brun snopped Hest for 3 Sld., en røed soeded Hoppe for 
7 Sld., en røed grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en slet røed Koe 4 Sld., en ploug med jern juhl og 
ringe for 2 Sld., en wogn med stier for 14 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 4 Sld., udlagt, en sort stierned gilled Foele for 8 Sld., til 
overs 4 Sld., Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skifte 
brefved at skrive, og til bogs føre, og de vedkommende her af efter ietning at med deele med 
sletpapir til skifteds fornødenhed self at forskafte, der for 5 Sld. 1 mrk., udlagt, it Faar for 4 mrk., en 
gl. kaabber kedel for 6 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., en blaae ranned hofdynne 2 mrk., en 
øre bøtte med Erter udi for 3 mrk., af en sort stierned ugilled Foele 4 mrk., blef afløst med penge 
foruden forskrefne udfarts wederlaug blef faderen bevilged sin sengs klæder som var i stuen. 
Stempled papir til denne forretning for 6 Sld., udlagt af forde sort stierned Foele disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it røt qvigenød for 6 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 123 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 252 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er 126 Sld. 1 mrk. 4½ skl., hvor for til ham er udlagt 
først hvis endnu efterskrefne maade er til ofvers af denne 49 gaard i Clemmedsker sogn.foruden 
hvis Jens Jørgensen efter skrefne pandtebref tilkommer som er penge 90 Sld. 2 mrk. 11 skl., for 
resten som er 35 Sld. 2 mrk. 9 skl., er faderen Hans Hansen tillagt 2 seke for 2 mrk., 2½ tønde 
Biug á 10 mrk er 6 Sld. 1 mrk., 3 tønder Haure 3 Sld., 2 raae huuder af nød i en kalketønde for 4 
mrk.,  en tønde Rug som er saaed deraf strøe korned sat for 4 Sld., I Stuen, it wraaeskab af fyre med 
2 rum og en laas for 2 Sld., it askebord med skoffe og foed for 6 mrk., en benk under winduen for 8 
skl., en liden benk for bordenden 12 skl., en benk norden til med skammel i stuen for 2 mrk., en 
bagstoehl 1 mrk., en jerned hammel med jern nagle, hammel reeb, og seeler for 1 mrk. 8 skl., en træ 
brake hammel med jern nagle med seeler hammel reeb for 1 mrk., endnu en brake hammel med 
drag reeb, og it par halseeler 8 skl., en træ brake hammel med en drag kraag, seeler, og hammel reeb 
for 8 skl., 4 Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., 3 gl. Gies med 
Gaasen 4 mrk. 8 skl., it galt svin for 2 mrk., en graae belted Soe med 3 spede grise 4 mrk., en malm 
gryde 2 mrk., en harre 1 mrk., en dito 6 skl., en gl. wogn uden stier 1 mrk., it par Høestier for 1 
mrk., en slee med smaa stier 1 mrk., en fyre planke 1 mrk., en ege planke for 12 skl., endnu en fyre 
planke 8 skl., it kande bræ med hyller 1 mrk. 8 skl., en kierne med stan 1 mrk. 8 skl., en nye wefved 
benkedynne 4 mands sæde 6 mrk., it pande jern 1 mrk. 8 skl., en kabel Høe wefvel for 1 mrk., it 
tves reeb af cabel for 1 mrk., it dito for 6 skl., en gryde kraag i Sterfhused 1 mrk. 8 skl., en pile tøm, 
med en cabel tømstreng 8 skl., en sidde bagstoehl 8 skl., en jern stang af it bøsse løb for 8 skl., en 
fyrre kiste med laas for 6 mrk., her af til overs 3 skl.,  
Og som den anden halfvepart som er 126 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Ike kand deelis samptlige børnen imellem formedelst den hiemgift en deel af børnen, da de af boet 
er blefven udgift haver bekommed; Saa er dermed imellem dem Liqvideret udi følgende maader 
nemlig, de 2de eldste døttre er lige hiemgift efter faderens angifvende, og deris egen vedgaaelse med 
deelt saaleedis, Bendte  Hans Mons har bekommed en Hest saa goed som 6 Sld., en Koe saa 
goed som 5 Sld., 4 Faar á 4 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 5 Sld., en Soe saa goed som 3 mrk., Rug for 6 
mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., sengeklæder for 6 Sld., it bord saa got som 2 mrk., er 25 Sld. 1 mrk.,  
Dend anden daatter Marne  Adolph Fuxtis har til hiemgift bekommed som de nu begge self 
vedgik, en hest saa goed som 5 Sld., en Koe 6 Sld., 4 Faar 4 Sld., en gaas 1 mrk., en ung Soe 2 
mrk., en sengedynne som var linnen saa goed som 2 Sld., en hofdynne 3 mrk., 2 blaargarns lagen 6 
mrk., it gl. hiønde 8 skl., er 20 Sld. 8 skl.,  og har alle 3de døttre hver bekommed en laasfast fyre 
kiste hvor med de nøyedis, nok haver sønnerne til hiemgift bekommed efterskrefne, nemlig,  

bornholmerting.dk 100



 5

den eldste søn Haagen Hansen har tilhiemgift bekommed en Hest saa goed som 6 Sld., 2 Faar og 
it Lam 10 mrk., en kiste imod sine søstres kiste, 2 smaa grise 8 skl., er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
dend anden søn Mons Hansen til hiemgift bekommed en Hest saa goed som 8 Sld., en Koe saa 
goe som 5 Sld., it Faar for 4 mrk., er 14 Sld.,  
den tredje søn Hans Hansen bekom til hiemgift en Hest saa god som 7 Sld., en Koe 5 Sld., en ung 
Soe 2 mrk., it Faar it Lam 6 mrk., 2 unge Gies 1 mrk. 8 skl., er 14 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
den fierde søn Mads Hansen haver bekommed til hiemgift en Hest for 8 Sld.,  
den yngste søn Christen Hansen  har bekommed en Hest saa goed som 8 Sld.,  
saa er da imellem berørte børn Liqvideret, og tilkommer,  
daatteren Marne  Adolhs som fattis paa den hiemgift hende er gifven, imod den hendis søster 
Bendte Hans Mons er med gifven, og rester 5 Sld. 8 skl., og er hende derfor nu udlagt, og indført 
udi den 8 gaard i Nyeker sogn, Clar. 
Daatteren Seigne Hansdaatter tilkommer, imod forde  hendis søsters hiemgift 25 Sld. 1 mrk., og 
er hende derfor udlagt it brunt Horsføll for 3 Sld., en røe hielmed og hvid manked Koe for 5 Sld., 2 
Lam á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., af en sort stierned Foele at have 6 mrk., en blaae ranned ullen og 
linnen overdynne i Holsengen 4 Sld., en ullen overdynne 1 mrk., 2 smaa pude stopper for 1 mrk., I 
Krobhused, en blaae ranned ullen ofverdynne for 8 mrk., 2 ullen underdynne for 3 mrk., en hvid 
ullen hofdynne for 1 mrk., en linnen hofdynne 12 skl., it blaar garns lagen 1 mrk. 8 skl., en graae 
belted galt 4 mrk., 37 nøgle lin blaargarns spin for 2 Sld., 15 hasper blaargarn af hamp for 3 mrk., 
en spin rok for 4 mrk., 2 karder 1 mrk., en hampe hegle 1 mrk., en blaargarns bord dug med stoer 
straaer udi for 2 mrk., en øll half tønde 1 mrk., en fyre deele i Steerhuused 1 mrk., en straaebonds 
tønde i krobhused for 12 skl., Clar. 
Haagen Hansen rester paa sin andeel hiemgift, imod bemelte søsteris medgift 16 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  hvorfor er giort indførsel i den 8 gaard i Nyker sogn :/: 
Mons Hansen rester paa sin hiemgift med en kiste beregnet for 6 mrk.,  12 Sld., 3 mrk., hvor for 
er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn :/: 
Ilige maade tilkommer Hans Hansen, og dertil en kiste beregned for 6 mrk., tilsammen 12 Sld. 1 
mrk. 8 skl., Hvorfor er giort indførsel i dend 8 gaard i Nykier sogn Clar. 
Mads Hansen tilkommer imod samme sødskendis hiemgift som rester tillige med en kiste 
beregnet for 6 mrk., 18 Sld. 3 mrk., hvor for er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn. :/: 
Den yngste søn Christen Hansen tilkommer iligemaade som rester paa den hiemgift ham tilkommer 
imed hvis hans sødskende som formelt bekommed haver, og dertil en kiste for 6 mrk., beregnet 18 
Sld. 3 mrk., hvor for er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn. :/: 
Summa andrager forskrefne hiemgift udleg til penge 109 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver saa endelig arfvingerne imellem at deehle 16 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne 5 sønner, og 3 døttre, er deraf en broderlaad penge 10 mrk. 4 4/13 
skl., og en søsterlaad 5 mrk. 2 2/13 skl.,  
For den eldste søn Haagen Hansens anpart 10 mrk. 4 skl., er udlagt, en straabonds tønde i 
Krobhused for 8 skl., en gl. sengested som naar over 2 stolperum for 2 mrk., en øll halftønde i 
Sterhuused for 8 skl., en kalke tønde 12 skl., en finne span 4 skl., 2 gl. finne bøtter 4 skl., for resten 
6 mrk., er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn.:/: 
 den anden søn Mons Hansens  tilkommer i arf penge 10 mrk. 4 skl., derfor er udlagt, udi den 8 
gaard i Nykier sogn giort indførsel for 6 mrk., en sort stierned Qvigekalf for 2 mrk., 2 gl. korn seiser 
med bom, og ringe 1 mrk., en leiel 8 skl., en nye Ege sybøtte 6 skl., en sille fiering 6 skl., :/: 
den 3 søn Hans Hansens tilkom i arf 10 mrk. 4 skl., er udlagt, og indført i den 8 gaard i Nykier 
sogn for 6 mrk., en sort grimmed Tyrkalf 1 mrk., en nye finne laage bøtte 8 skl., en sille fiering for 
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6 skl., en ege sy bøtte 6 skl., en ballig 12 skl., en fyre planke pa lofted 1 mrk., en tom tønde 4 skl., 
:/:  den 4 søn Mads Hansens tilkomer i arf 10 mrk. 4 skl., er udlagt, indført i den 8 gaard i Nykier 
sogn for 4 mrk. 8 skl., en røe Tyrkalf 1 mrk. 8 skl., i Krobhused, en tønde 4 skl.,  en nye strippe 
bøtte 2 skl., en haar sigt 8 skl., it sold 6 skl., en bære kande 6 skl., it deigne trug 8 skl., 2 ballier 12 
skl.,  it drøfte trug 8 skl., en kitte 4 skl., it tørf jern 8 skl., en gl. tønde paa lofted 2 skl., 
:/:   Den yngste søn Christen Hansen tilkommer i arf 10 mrk. 4 skl., udlagt, it sort blised Horsføll 
for 10 mrk., en træ tragter for 4 skl., :/: 
Den eldste daatter Bendte   Hans Mons tilkommer 5 mrk. 2 skl.,  den 2. daatter Marne Adolch 
Fuqses tilkommer 5 mrk. 2 skl., er 10 mrk. 4 skl., derfor udlagt en lin wef for 3 Sld., med sin 
behør, og legger fra sig 1 mrk. 12 skl.,:/: 
Dend yngste daatter Seigne Hansdaatter tilkommer 5 mrk. 2 skl., der for er tillagt af wefven 
forde 1 mrk. 12 skl., en røed Tyrkalf for 2 mrk., en nye finne span 4 skl.,  paa lofted it øllkar paa ½ 
tønde stoer 8 skl., en half tønde 4 skl., hos ambt skriverens udleg 6 skl., :/: 
Efter at saaleedis til en hver var udlagt, og Liqvideret blef samptlig arfvingerne endnu af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde endnu meere som dette Sterfboe vedkom at angifve, hvor til 
de svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte sluttis, 
dette saa at være Passeret Testerer.  Hans Jensen.  Henrik Brugman.       
 Hans H:H:S: Hansen  Haagen H:H:S: Hansen.     Mons M:H:S: Hansen. 
Hans H:H:S: Hansen.        Mads M:H:S: Hansen.         Christen C:H:S: Hansen. 
Hans H:M: Monsen. Adolph A:F: Fuqs, Hans Mortensen, Esper E:E:S:Espersen. 
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Anno 1700 Den 17 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Liqvidation efter  S: Jens Kielsen Smid, som boede og døde, i it Udhuus   
beliggende paa 7 fri Wornets grun i Aakier sogn.Og det Imellem denne S: Mands Creditorer paa 
eene, og denne S: Mands hustru, og børn paa den anden side, den S: Mands hustru, Ellse 
Madsdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laug wærge anordnet Jens Larsen i bemelte 
Aakier sogn. Denne S: Mands børn fra første afdøde Hustru Birgita Markus daatter aufled 4 
sønner, og en daatter hvor af  
 
Dend eldste Søn  er Olluf Jensen nu boende i Aakier sogn sin egen wærge  
Dend anden søn er Kield Jensen nu udenlands i hans Absens svarer broderen bemelte Olluf 
Jensen. 
Den 3 søn Albert Jensen og sin egen wærge, 
Den 4 søn Claus Jensen 16 aar gl.. 
Daatteren Karne Jensdaatter 20 aar gl. 
For dem begge er fader broderen Claus Kieldsen nu boende i Østermarie sogn, tilordnet at wærge. 
Og med den mellemste den S: Mands Hustru som ham ved døden er afgangen Signe 
Andersdaatter, aufled 4 døttre, hvor af  
Dend eldste daatter er Kirstene Jensdaatter paa 18 aar gl. 
Den anden daatter er Birgite Jensdaatter, nu paa 16 aar gl.  for dem er Moder broderen Jens 
Andersen nu tilordnet at værge som boer i Boelskier sogn. 
Den 3 daatter er Marie Jensdaatter nu paa 13 aar gl.. 
Den yngste daatter Anna Jensdaatter nu paa 10 aar gl. for dem er moder broderen Anders 
Andersen nu boende i Ibskier sogn tilordnet at værge,  
Og med denne efterlefvende  tredje hustru aufled 3 sønner, hvor af  
Den eldste søn Mads Jensen 6 aar gl. for ham wærger Jens Madsen paa Klint i Westermarie sogn. 
Den anden er Niels Jensen  6 aar gl. efter som de ere tvillinger for ham wærger Rasmus Madsen i 
Østerlaurskier sogn. 
Den yngste søn er Christen Jensen 3 aar gl. for ham er Mortten Madsen i Westermarie sogn 
tilordnet at wærge. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Husbonden til berørte Wornede Hans Koefoed Poulsen 
boende i Svaniche og skifteskrifveren  Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet  Christen Jensen, og Peder Andersen i bemelte Aakier sogn. Hvor da er forefunden og  
Passeret som følger nemlig. 
 
2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., en gl. Smide røste, deraf er træ værked sat for 1 mrk., er saaed en 
skeppe Rug den med arbieded er sat for 5 mrk., en gl. kiste uden laas og hengsler 8 skl., 3 bord 
bræder, og en gl. foed for 1 mrk.,  
Summa 10 mrk., 
Enken og de tilstede værende arfvingernis frender, blef af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde 
meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede at der ej var meere, efter som denne S: 
Mand længe har væred svag og senge liggende, Og mange børn som hand med besværlighed i disse 
dyre tider haver opføed, og noged gl. reedskab som Enken nødvendig haver anvendt at lade denne 
S: Mand begrave for, saa og hvis gl. gangklæder som denne S: Mand hafde at gaae udi som Enken 
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straxsen paaklæde sine, og de andre hiemme værende nøgne børn med, ellers blef til efter retning 
anført, efterskrefne Gield, og Prætensioner, nemlig, 
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands første hustru Birgite Markusdaatter, den 16 
December 1681. tilkom berørte børn af løsøre 13 Sld.m6 skl., og deris moders Ifareklæder som 
opdrog 10 Sld. 1 mrk., Item efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands mellemste hustru 
Seigne Andersdaatter, tilkom forde børn af løsøre 25 Sld. 2 mrk. 14½ skl., Og deris S: Moders 
Ifareklæder som opdrog 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., Skiftebrefvet datered den 8 september 1691. Peder 
Koefoed i Svaniche fordrer 6 Sld. 1 mrk. 14 skl., Peder Munk i Boelskier sogn fordred efter sin 
sedel 6 mrk., Christen Jensen i Aakier sogn fordrer tilsammen 4 Sld. 2 mrk., Peder Andersen 
fordrer 1 mrk. 4 skl.,  
Til forskrefne Gield og Børnens andeeler fanttis ej noged at udlægge formedelst forestaaende 
omstendigheders skyld at denne S: Mand ved svaghed og besværlighed før sin død i armod 
ergeraaden, som særdelis børnens opforstring i denne dyre, og besværlige tiid. Haver /: efter nu de 
vedkommendis angifven :/ foraarsaged, angaaende de 10 mrk., som nu Sterfboes middel opdrager, 
da er de udlagt til skifted at for valte alene i denne vaars tiid til Hestelejeen half skifteskrifveren 
som haver 2 mrk. 4 skl., til resten for den mellemste skifteforretning og for denne forretning, og 
Heste leie 6 mrk., wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk.,  hvor toil det udlagt, 
saa vil arfvingerne self betale det til denne forretning behørige stempled papir, hvor saa denne 
forretning i forskrefne maader er slutted efter som indted til de anførte Prætensioner er at udlægge 
dette saa at være Oasserst Testerer. Hans Koefoed,  H: Brugman.         Jens J:L:S: Larsen. 
Olluf O:J:S: Jensen. Jens Andersen.. Chisten C:J:S:Jensen. Peder P:A:Andersen. 
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Anno 1700 Den 3 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Liqvidation efter  S: Jens Pedersen, som boede og døde, paa den 63 Jord Eiendoms 
gaard, beliggende paa Tingstaa i Westermarie sogn, Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru 
Kirstene  Larsdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laug wærge anordnet Niels 
Ollufsen her sammesteds,  paa ene side, og paa anden side, denne S: Mands efterlefvende børn, som 
er 4 sønner og 6 døttre. Deraf haver Jens Pedersen auflede med sin første hustru, som for 
hammen er afdød nemlig Anna Nielsdaatter, som nu nu igien lever 2 sønner og 3 døttre deraf er 
 
Dend eldste Søn  er Peder Jensen boende i Clemmedsker sogn  sin ægen wærge.  
Dend anden søn er Anders Jensen som nu er udenlands, og i Kongens tieneste for Musqveteer, 
for hammen er Jørgen Pedersen boende i Clemmedsker sogn, wærge  
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter i egteskab med Jep Larsen i westermarie sogn. 
Dend anden daatter  Giertrud Jensdaatter i egteskab med Jørgen Andersen boende i 
Nylaursker  
Dend yngste daatter Anna Jensdaatter 23 aar gl. for hende wærger broderen bemelte Peder 
Jensen, Og med denne nu efterlefvende hustru aufled som og nu igien lefver, 2 sønner og 3 døttre, 
hvoraf  
Den eldste søn er Niels Jensen 13 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Esper Persen i 
Westermarie sogn, mynlingens moder søster mand. 
Den yngste søn Olluf Jensen paa 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Fader Broderen 
bemelte Jørgen Pedersen som sig og det goed villig antog. 
Den eldste daatter er Boehl Jensdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet moder 
søster mand Hans Pedersen Skrædder i Westermarie sogn. 
Den anden daatter er Kirstene Jensdaatter paa 7de aar gl. for hende er til wærge anordnet moder 
broderen Lars Larsen boende i Aakier sogn. 
Den yngste daatter  er Giertrud Jensdaatter paa 4de aar gl. for hende wærger moder broderen Mons 
Larsen boende i Westermarie sogn. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende berørte  Hans Jensen og skifteskrifveren  Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd  Arist Ibsen, og Jørgen Nielsen i bemelte 
Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En lys brun hoppe for 7 Sld., it mørk brunt Horsføll nu i 2de aar gl. for 14 mrk., it brunt Hestføll i 
2de aar gl. for 3 Sld., en gl. mørk brun Hoppe 6 mrk., en sort Hoppe 8 Sld., en soed blised Hoppe 7 
Sld., en æld gl. blak brun Hest gilling som for sin alder skyld ej kand sættis for noged meere end 2 
mrk.,  
Qveg. 
En blaked Koe, og en sort røgged Koe paa begge findes Peder Rosman i Rønne Hans Qvæg brende, 
og er nu hver Koe taxered for 5 Sld. 2 mrk., er 11 Sld., en sort braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., en blaae 
Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe 4 Sld. 1 mrk., en sort røgged Tyr 4 Sld., 
Faar. 8 gl. Faar, med sin afgrøde hver Faar er sat for 5 mrk., er 10 Sld.,  
Gies, 4 gl. Gies med sin afgrøde á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., en Gaase for 1 mrk.,  
Svin. 2 hvide galt svin á 2 mrk. 12 skl er 5 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
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En gl. kaabber kedel paa en span stoer er vegtig til penge 4 mrk., 
Sengeklæder i Drengesengen i wester seng, en gl. hvid ullen overdynne 1 mrk. 8 skl., en graae gl. 
ullen underdynne 1 mrk., en hvid gl. ullen underdynne 12 skl., en graae ullen pude uden lin vaar 8 
skl., I Øster seng. En sort ullen overdynne 2 mrk., en sort ranned ullen underdynne 1 mrk.,  
I Stuen. En spoelskaded benkedynne gl. og 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., it nye wefved hiønde 1 mrk., it 
wefved hiønde 8 skl., it gl. syed hiønde 4 skl., it nyt syed hiønde med løit kalfskin under for 4 mrk.,     
en gl. wefved agedynne 2 mrk.,  
Boehave. 
En arbieds wogn med stier hammel tøm og seeler, og jern nagle 2 Sld.,  en gl. ploug med bøsse, og 
løbere, og it gl. skir for uden plougs hoved, og stert for 2 mrk. 8 skl., en forslitploug knif 1 mrk. 8 
skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. slæde med 2 smaa stier for 1 mrk., 2 aar med bihl paa á 1 
mrk er 2 mrk., 2 Høestier for 12 skl., en gl. huus stie for 8 skl.,  
I Øster huused, 
 en hand Qvern med huus og jern seil for 6 mrk., en kalke tønde 1 mrk., en gl. tiære tønde 8 skl., en 
stand tønde 12 skl., it gl. deigne trug med foed 1 mrk., en fyre planke 4 skl., en lin wef med tilbehør 
for 5 Sld.,  
Paa Lofted. 
En gl. straabonds tønde 4 skl., en dito 6 skl.,  en dito 8 skl., en gl. kiste uden laag 8 skl., i forstuen, 
en halftønde 8 skl., it tønde stome 2 skl., en brødde 1 mrk., en jern tyfve 4 skl.,  
I Stuen. 
It wraaeskab af eeg, med en laasfast dør for 4 mrk., it gl. fyre bord med gl. foed 1 mrk., it lidet fyre 
skrin med en haspe 1 mrk. 4 skl., 2 gl fyre planker i søndre lade 1 mrk., it gl. fyre bræ for 4 skl., it 
gl. lidet fyre bord 1 mrk., en jern gryde kraag 3 mrk., en gl. bon knif 8 skl., it nyt hug jern 8 skl., en 
gl. liden øpse for 6 skl., en nye seis med bom og ringe 3 mrk., den Rug som er saaed i efter først 
forleeden aar, angaf Enken at have væred halffierde skep gl. maal deraf er strøe korned sat for 3 
Sld. 2 mrk., hvis videre hauere, og biug, som Enken haver saaed, eller her efter kand saae beholder 
Enken til inde værende aars afgift for gaarden at besvare, og afclarere hvis Kongen Kirken Præsten, 
og de slige til kommer, og er berettiged Skifteforwalteren tilspurde samptlige, Enken med sin lauf 
wærge, og de andre arfvinger, og deris formyndere 3de gange, om de hafde meere at angifve til dette 
boes middel, hvor til de svarede, at de ej viste meere at angifve af løsøre, end angifved er, og 
forskrefved staar, untagen hvis som i denne 63 gaard kand være til bæste som ved slutningen 
formeldes, hvor ved saa dette skiftes registering  sluttis. 
Saa blef da boes middel sammen regned. Som andrager til penge  97 Sld. 2 mrk. 10 
skl.,  
Denne S:Mands Ifareklæder var af hiemmegiort wadmel. Og skin, og der for blef deeled imellem 
børnen, efter haanden at forslide, og de største, og eldste børn bekom deris andeel, tilfaldt deraf 
Anders Jensen som er udenlands tillige med sin broder Peder Jensen en sort wadmels kioel som 
broderen Per Jensen til sig annammed, og hand sin broder Anders Jensen deraf sin andeel at svare. 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor lod fordrer efter den afreigning 
som i bog claringen den 30 Marty 1700. er Passeret, bedrager til 1. may 1700. 11 Rd. 2 mrk. 14 skl., 
giør 17 Sld. 14 skl., udlagt en sort røgged Tyr for 4 Sld., en sort braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 5 
Faar med sin afgrøde á 5 mrk er 6 Sld. 1 mrk., 4 gl. Gies med sin afgrøde 5 mrk., en Gaase 1 mrk., 
til ofvers 2 skl., :/:  
Peder Rosman i Rønne fordred efter afregning penge 11 Sld., udlagt en blaked Koe, og en sort 
røgged Koe, hvor paa findes Peder Rosmans Qveg brende taxered for 11 Sld., :/: 
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Karen S: Lars Ibsens i Rønne fordred for it les lyng 1 mrk., udlagt it nye wefved hiønde for 1 mrk., 
Hans Andersen Smid i Rønne fordred arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., Enken og arfvingerne denne fordring 
benegted, og derfor henvist til lov og ret.:/: 
Lars Persen i Alminden fordred for øll 4 mrk. 4 skl., udlagt it nyt syed hiønde, med løet kalfskin 
under for 4 mrk., it gl. syed hiønde 4 skl., :/: 
Efter det skiftebref, ganged efter denne S: Mands første hustru Anna Nielsdaatter den 1. fefruary 
og 20 December 1683. tilkommer den S: Qvindis børn, og rester til efterskrefne af løsøre arf 
nemlig. 
Dend eldste søn Per Jensen tilkommer og rester 14 mrk. 6 skl., udlagt, it wraaeskab i stuen med 
en laas for 4 mrk., it Faar med sin afgrøde for 1 Sld. 1 mrk., en vedved agedynne 2 mrk., it hvidt 
galt svin 2 mrk. 12 skl., en bon knif 8 skl., ved skatten 2 skl., :/: 
Anders Jensen den anden søn tilkommerm og rester sin anpart arf efter bemelte si moder penge 
14 mrk. 6 skl., udlagt it mørk brun Horsføll i anded aar gl. for 14 mrk., en liden øpse 6 skl.,  
Den eldste daatter Karen Jensdaatters mand Jep Larsen nu vedstoed at have bekommed sin 
hustruis arfvepart, efter bemelte sin moder,  
Den  anden daatter Giertrud Jensdaatters mand Jørgen Andersen vedstoed nu paa skifted at 
have sin hustruis anpart bekommed, saa hand var fornøyet.:/: 
Den yngste daatter Anna Jensdaatter tilkommer, og rester sin andeel arfve efter formelte sin 
moder som er 7 mrk. 3 skl., der for nu udlagt, it Faar med sin afgrøde for 5 mrk., en sort ullen 
ofverdynne i Øster seng i drenge hused for 2 mrk., en fyre planke for 4 Skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende til Enkens børn 
som nu er ringe af alder, blef hende der imod bevilged udlagt af boeds middel for 24 Sld., udlagt en 
blaae Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe 4 Sld.1 mrk., it Faar med sin afgrøde for 5 mrk., en sort 
Hoppe for 8 Sld., en soed blised Hoppe 7 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 2 Sld., udlagt af en lysbrun Hoppe disse 2 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa sterfboen at forfatte dette skiftebref at 
skrive, og til bogs føre, de vedkommemde efter retning at meddeele, og slet papir, bevilged 15 mrk., 
udlagt af en lysbrun Hoppe disse 3 Sld., af it brunt Hestføll de 3 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af it brunt Hestføll 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt af it brunt Hestføll 
disse 4 mrk., :/: 
Herrits Capitainen Hans Jensen Bistrup møtte her paa Sterfboet, og annammed til sig, en hans 
Kongl: May: flintebøsse, med behørig Ammunition, 12 skud krud, og 3 Kugler, som denne S: Mand 
til Landværn af hammen til fore var over lefvered, og som denne S: Mand imod bemelte flinte 
bøssis annammelse, fra sig lefvered, en gl. Muqvete som den S: Mand self til hørte, saa lofved 
berørte Capitain, at hammenher efter blef beordred anrørte flint at imodtage, hand skal der imod 
giøre Sterfboet fornøyese, for anmelt Musqvet, efter øfrighedens sigelse, og got befindende . 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 70 Sld. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 27 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen den halfvepart som er penge 13 Sld. 3 mrk. 4½ skl.,  
Den øfrige halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands fire sønner, og 6 døttre er deraf 
broderlaad 7 mrk. 14 skl. 4/7 d., og en søsterlaad penge 3 mrk. 15 skl., 2 1/7 d.,  
 
For Enkens anpart 13 Sld. 3 mrk. 4 skl., er udlagt, ved udfartens udlæg ofver blefven 4 mrk., af it 
brun Hestføll 2 mrk., en æld gl. blak brun Hest for 2 mrk., it hvidt galt svin for 2 mrk. 12 skl., en gl. 
Kaabber kedel er vegtig til penge 4 mrk., en mørk brun Hoppe 6 mrk., en wogn med stier hammel, 
tøm, og halseeler, og jern nagle for 8 mrk., en ploug med forde tilhørig 2 mrk. 8 skl., en slit ploug 
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knif for 1 mrk. 8 skl., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. slee med stier for 1 mrk., it aar med bihl for 2 
mrk., en lin wef med behør taxered for 5 Sld., deraf til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Dend  eldste søn Peder Jensen tilkommer 7 mrk. 14 skl.,  udlagt der for en hand qvern med huus, 
og jern seil for 6 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en stand tønde 12 skl., en tønde stomme 2 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Jensen, og den yngste søn Olluf Jensen som fader broderen Jørgen 
Pedersen er wærge for tilkommer 15 mrk. 12 skl., der for udlagt half fierde skeppe Rug som er 
saaed for 14 mrk., it gl. lided fyre bord for 1 mrk., en hvid gl. ullen underdynne i wester seng i 
drenge huused for 12 skl., :/: 
Dend 3 søn Niels Jensen som Esper Persen i Westermarie sogn er wærge for tilkommer 7 mrk. 14 
skl., der for udlagt af en lysbrun Hoppe at have disse 7 mrk. 14 skl., :/: 
Den eldste daatter Karne  Jep Larsens tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt i wester seng i 
drengehused en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en graae ullen pude uden lin waar for 8 skl., 
i øster seng, en sort ranned ullen underdynne 1 mrk., til overs 1 skl.,:/: 
Den anden daatter Giertrud  Jørgen Anders tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt i stuen, en gl. 
spoel skaded benkedynne 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., 2 høe stier 12 skl., en huus stie 8 skl., en 
brødde 1 mrk., it gl. fyre bræ 4 skl., til overs 1 skl.,  
Den 3 daatter Anna Jens daatter som broderen Peder Jensen er wærge for tilkommer 3 mrk. 15 
skl., udlagt derfor, en tiære tønde for 8 skl., en nye græs seis med bom og ringe 3 mrk., it nyt 
hugjern for 8 skl., til overs 1 skl., :/: 
Dend 4 daatter Boehl Jensdaatter tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt en gryde kraag af jern for 3 
mrk., it deigne trug 1 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Den 5 daatter Kirstene Jensdaatter tilkommer 3 mrk. 15 skl., og udlagt it wefved hiønde for 8 
skl., en straabonds tønde paa lofted 4 skl., en dito 6 skl., i forstuen, en half tønde 8 skl., it fyre bord i 
stuen 1 mrk., 2 gl. fyre planker i søndre lade 1 mrk., af en lys brun Hoppe 2 skl., hos søsteren Boehl 
1 skl., hos Giertrud 1 skl., hos Anna 1 skl., :/: 
Den yngste daatter Giertrud tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt en straabonds tønde paa lofted 8 skl., 
en kiste uden laag 8 skl., en jern tyfve 4 skl., en førre skrin med en haspe 1 mrk. 4 skl., ved 
moderens tilovers som her er udlagt 1 mrk. 8 skl., til overs 1 skl., :/: 
Denne 63 gaard angaaende findes derom en tolf mænds forretning, datered den 6 December 1683. 
I Hvilken findes indført denne 63 gaard at være taxered for 68 Sld. 3 mrk. 8 skl., heraf tilkommer 
denne S: Mand, og nu Sterfboet først for S: Niels Børgesens begrafvelse som er got giort 3 Sld. 2 
skl., for Samfrender holded got giort ham 6 Sld., og videre som denne S: Mand Jens Pedersen til 
Hans Madsen nu boende i Nykier sogn, som en deel af sine med arfvinger haver udløst, af den 
andeel S: Giertrud Olluf Koefoeds børn, efter berørte forretning til kom i bemelte 63 gaard, saa og 
hafver denne S: Mand udløst. Og betalt Mons Koefoed, saa vel for sin egen anpart, som for sæded i 
anmelte forretning er tilkiendt, efter derom Qviteringens indhold af 9 February 1695. Saa at ej rester 
videre paa obenskrefne 63 gaards indfrielse, end til Hans Madsen nu boende i Nykier sogn. 10 Sld. 
1 mrk. 1 skl., Som derudi blifver bestaaende til de betalt vorder, saa vel som og hvis de nu lefvende, 
og de resterende Sahl: Jens Pedersens med sin for ham afdøde hustru Anna Nielsdaatter 
auflede 2 sønner og 1 daatter nemlig en broderlaad 6 Sld. 2 mrk. 3 skl., og søsteren Anna 
Jensdaatters laad efter som de eldste døttre Karne  Jep Lars, og Giertrud  Jørgen Anders, 
haver bekommed med deris andeel som bemelte deris mænd nu vedstoed 13 mrk. 1½ skl., i forde 63 
gaard har bestaaende, blifver saa beholden udi forskrefne 63 gaard. Enken og samptlig børnen til 
deeling penge 42 Sld. 5½ skl., hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 21 Sld. 2½ skl., den 
anden halfvepart deelis Imellem forskrefne samptlige denne S: Mands 2de kuhl børn, som er 4 
sønner og 6 døttre, er deraf en broderlaad penge 3 Sld., og en søsterlaad er 6 mrk., videre hafde 
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sambtlig arfvingerne ike at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor for vi dette skifte saa 
leedis hermed haver slutted, efter som arfvingerne her med hvis forretted er vare veltilfreds, og 
benøyet, hvilked til bekræftelse at som forskrefved staar i allemaader Passeret er, under vore hender 
og signeter Actum Anno Die Loco Ut Suora. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Per P:J: Jensen. Jørgen J:A:S: Andersen. Esper E:P: Persen.  
 Jørgen Nielsen. Arist Ibsen. 
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Anno 1700 Den 6 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Liqvidation efter  Sahl: Morten Jensen, som boede og døde, paa den 34 Jord 
Eiendoms gaard, beliggende udi Olskier sogn, Imellem denne Sahl: Mands efterlefvende fuld 
sødsken, og half sødsken, nemlig  
 
En fuld broder Mogens Jensen boende i bemelte Olskier sogn.  Og sin egen wærge. 
2 fulde søstre, hvoraf 
Den eldste fuld søster er Mette Jensdaatter i ekteskab med Niels Larsen boende i Røe sogn. 
som møtte paa sin hustruis wegne at svare. 
Dend anden fulde søster Bendte Jensdaatter i Egteskab med Hans Ibsen i bemelte Røe sogn. 
som møtte paa berørte sin hustruis wegne at svare. 
Saa og var en half søster navnlig Margreta Jensdaatter som for ungefehr 14 aar siden, ved 
døden er afgangen, og efter hende nu igien lefver, en søn og 2 døttre, hvoraf. 
 Sønnen er Anders Larsen i Olsker sogn sin egen wærge. 

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

 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Anders 
Laursen og Morten Dederiksen ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, 
nemlig. 
Heste og Hopper. 
En brun stierned Hest gilling for 12 Sld., en røe  soeded Hest gilling for 10 Sld., en sort stierned 
Hest gilling for 8 Sld., en røe blised Hoppe for 8 Sld., en sort Hoppe for 7 Sld.,  
Qveg. 
En sort belted Koe for 6 Sld. En sort Koe for 6 Sld. 1 mrk., en brun belted Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort 
røgged Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe 6 Sld. 1 mrk., en røe braaged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en 
brun hielmed Koe for 6 Sld., it graae braaged Qvigenød for 10 mrk., it sort studnød for 10 mrk., it 
røe braaged studnød 10 mrk., en røe belted Tyrkalf for 5 mrk., en dito 4 mrk., en røe braaged 
Qvigekalf for 3 mrk.,  
Svin. en graae belted Soe for 3 mrk., en sort hofded Soe med 2 spede grise for 3 mrk., en brun 
hofded Soe med 4 spede grise 3 mrk. 4 skl., en graae belted galt for 5 mrk., en hvid ung galt 2 mrk. 
8 skl., it hvidt brun hofded Soe 2 mrk.,  
Faar og Lam. 20 støker Faar á 3 mrk er 15 Sld., 30 Lam á 1 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 fior Lam som 
hos fra sig kast afgerden, og 2 wehre á 2 mrk. 8 skl., er 15 mrk.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en stoer spans stoerlighed er vegtig til 3 Sld., en liden gl. kaabber kedel er 
vegtig til penge 2 mrk. 4 skl., en mæssing kedel for 7 mrk.,  
Jern Warre. 
En jern gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., it støke stav jern vegtig it lispund sat for 3 mrk., it støke stang 
jern er vegtig ½ lispund for 1 mrk. 8 skl., it fie kantted støke jern vegtig ½ lispund 1 mrk. 8 skl., 
smaal jern som Hestesko juhl ringer vegtig ½ lispund for 1 mrk. 8 skl., en ploug med juhl bøsse 
løbere, og ringe 8 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en leer hake 8 skl., en dømlinge nair 8 skl., en 
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lunstøke naur 6 skl., en gl. stoer naur 6 skl., 2 huug jern á 4 skl er 8 skl., en liden æpse 1 mrk., en 
dito 10 skl., en wogn med it fremmed wogn ree, item Sterfboet tilhørrer, it par smaa stier for 6 mrk., 
en slee med træ videre 2 mrk., en harre 1 mrk. 4 skl., en dito 12 skl., en stand tønde for 20 skl., 2 gl. 
straa bonds tønder 8 skl., 6 nye finne spanner á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en nye otting med 2 bonne 8 
skl., en øll leiel af eeg for 12 skl., en liden laagbøtte 4 skl., en stoer gl. laage bøtte for 4 skl., 2 st 
bøtter á 4 skl er 8 skl., 2 strippe bøtter á 2 skl er 4 skl., it deigne trug 1 mrk., en liden kierne 12 skl., 
it grynne sold 12 skl., en segt for 1 mrk. 4 skl., en smør ballig 8 skl.,  en hand qvern med huus, og 
jern seiel for 9 mrk., en straabonds tønde 8 skl.,  3 gl. dito 12 skl., 2 kitte 6 skl., en gl. stoer kierne 6 
skl., 3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., en finne span 6 skl., en høy smør bøtte 6 skl., en gl. finne span 4 
skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., en seis uden bom 4 skl., it drette reeb for 1 mrk., en cabel 
høe wefvel 1 mrk. 8 skl., it tver reeb 8 skl., it halseele reeb 2 skl., en seele wefved behør 6 skl., en 
gl. kiste uden laag af fyre 1 mrk., en gl. sadel 1 mrk., it Hestetør af haar for 1 mrk., it foed træ med 
jern paa 2 skl., 20 juhl egger og huggen for 1 mrk., en gl. jerned hammel stok med en svingle 4 skl., 
2½ trave lang halm á 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., en rifve for 4 skl., it gl. tør af haar med it lided jern 
leggen udi for 2 skl., en liden brøde 6 skl., en dito 4 skl., it egebræ for 8 skl., it bræ med 4er ben udi 
i gaarden 8 skl., 2 wogn bræder it i gaarden, og it i Sterfhused á 4 skl er 8 skl., en blokefbøg for 4 
skl., en træ brake hammel med cabel hammel reeb og seeler 1 mrk., en træ brake hammel med haar 
seeler, og hammel reeb af cabel for 12 skl., en gl. dito for 6 skl., 2 høe stier 14 skl., it egebræ i øster 
cammer for en seng staaende for 8 skl., it hakebræ 4 skl., it asketræ i gaarden 10 skl.,  
I Steerhuused. 
3 siy bøtter, 2 af eeg, og en af fyre for 10 skl., en laage bøtte 4 skl., 2 stripper á 2 skl er 4 skl.,  
I Krobhused.  
En salte ballig for 12 skl., 2 fyre bøtter á 4 skl er 8 skl., en liden bøtte 2 skl., en øll half tønde for 12 
skl., en laasfast fyrre kiste for 5 mrk. 8 skl., en gl. halftønde for 4 skl., it laasfast skrin af fyrre for 3 
mrk., it fyrre bræ for 6 skl.,  
Sengklæder. 
En linnen sengedynne 6 mrk., en ullen ranned dito 4 mrk., it sengklæde 2 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk. 4 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., it gl. dito 8 skl., en sort ranned ullen hofdynne 1 mrk. 4 skl., en 
linnen hoved dynne 1 mrk., en linnen under dynne 6 mrk., 2 puder med lin vor paa 2 mrk. 8 skl., er 
5 mrk., en koppe bord dug 3 mrk., en dito 2 mrk., en kaape bord dug 3 mrk. 8 skl., en liden kurf dug 
8 skl., it blaar garns lagen 20 skl., it gl. flossed seng klæde 3 mrk., endnu en linnen sengedynne 6 
mrk., it hør garns lagen 6 mrk., 2 puder med lin vor 8 skl., it nye wefved sengklæde 8 mrk., 2 blaar 
garns lagen 5 mrk., en barked seieldugs hofdynne 1 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk. 8 skl., en 
gl.linnen hofved dynne 1 mrk., en gl. linnen overdynne 5 mrk., en linnen underdynne for 9 mrk., 
Benkeklæder. 
En tryggeskefted gl. benkedynne 3½ alen lang for 3 mrk., en stekere benkedynne 2 mrk. 8 skl., en 
agedynne af grøn bon for 3 mrk. 8 skl., en nye wefved agedynne paa guhl bon for 2 mrk., en syed 
agedynne paa røed bon 1 mrk., en tryggeskefted benkedynne 6 alen lang for 2 Sld., it syed hiønde 
vor 2 mrk., it pude vor 1 mrk., en sort fifskaftes kioel med grøn wadmels under foer for 3 Sld., en 
graae wadmels kioel med adtskeelig under foer for 5 mrk., it par sorte wadmels bopser for 12 skl., 
en hørgarns skiorte for 3 mrk., en gl. blaargarns skiorte for 1 mrk. 4 skl., 7 alen sort wadmels á 1 
mrk er 7 mrk., it bord af fyre og eeg med lugt foed og laas for 4 mrk., en kistebenk i stuen med 2 
rum udi for 8 mrk., en gl. kiste uden laas for 1 mrk. 8 skl., it barked kalfskin for 1 mrk., it barked 
Lamskin 4 skl., nogle lær stomper for 8 skl., 2 tønder Biug vogtkorn á 9 mrk ., efter Jordebogs 
taxten sat er 4 Sld. 2 mrk., 2 tønder Haure á 5 mrk er 10 mrk., en sek med en skeppe Rug udi for 4 
mrk., ½ tønde Rug i toe tønder sat for 2 Sld. 2 mrk., en tønde Rug som er saaed, der af er strøe 
korned sat for 5 Sld., 9 tønder Haure som er saaed, deraf er strøe kornet sat for tønden 5 mrk er 11 
Sld. 1 mrk., 3 gl. Gies med sin afgrøde á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en ung Gaas og en Gaase á 1 
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mrk er 2 mrk., en qvigehud som ligger i kalk 3 mrk., it kalfskin i kalk 1 mrk., 3 seke á 8 skl er 1 
mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield udi en handskrift udgifved af Anders Olsen, med forsikring udi en deel agre 
liggende til den 20 gaard i Olskier sogn, som er datered den 24 marty A: 1680. til S: Jens 
Mortensen ibiden, og efter ham den 17 November 1681. paa skifted ligned imellem den S: Mands 
arfvinger, hvor udi denne S: Mand Mortten Jensen haver arfved paa sin egen andeel, som nu 
arfvingerne angaf penge 4 Sld. 2 mrk.,  
Lars Wefver i bemelte Olskier sogn er skyldig her til boet efter egen vedgaaelse penge 3 mrk., 
samptlig arfvingerne blef nu indbiurdis foreenit at denne 34 gaard, som dette Sterfboe fri tilhør, 
skulle dem indbiurdid imellem ansettis, og til boets middel anføris for penge 100 Sld., Og denne S: 
Mands broder Mogens Jensen berørte gaard at antage, sin andeel her efter at nyde, og de andre 
arfvinger, deraf, at svare Proqvota, hvor efter Mogens Jensen, og hans hustru, børn, og arfvinger 
skal nyde bruge, og beholde berørte 34 gaard i Olskier sogn tilævendelig eiendom, hvor paa 
samptlige arfvingerne gaf hinanden haand, og magt til Mogens Jensen og der paa antager Mogens 
Jensen forestaaende 1700 aars skat Landgielde, tiende, og rettighed at svare, og betale efter loven 
ogKongepaabud. 
Summa andrager saleedis forskrefne Sterfboets løsøre middel tillige med forskrefne 
34 gaard i Olskier sogn til penge 330 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der 
til giort udlæg som følger. 
Kongl: May: Ambyskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordrer efter den i bog claringen 
den 18 Marty 1700. under Welb: Hr: Ambtmandens, saa og Hr: Ambtskrifver haand denne S: Carl 
med deelte efterretning 14 Rd. 3 mrk. 8 skl., som rester for A: 1698. og 1699. bestaaende i følgende 
Species, nemlig for A: 1698. 3½ fiering smør en tønde 1. skep 2 fierngi ot ½p biug 1 Rd. 5 mrk. 2½ 
skl., en tønde laane Biug 9 mrk., en gaas. 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., Jordebogs 
penge 5 mrk. 7 skl., 2 les høe 2 Rd., ægte og knegte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 12 
skl.,  er 9 Rd. 5 mrk. 13 skl., omkostning 1 mrk., der paa betalt ved Peder Mikelsen 4 Rd., rester 6 
Rd. 13 skl., for A: 1699. 6 pund 1½ smør 2 mrk. 10 skl., 1 tønde 1 skep 2 fiering ½ pot Biug Rd. 5 
mrk. 2½ skl., 1 tønde 3 skep 4 Rd., 2 potter Haure 5 mrk.14 skl., de andre Species 6 Rd. 3 mrk. 4 
skl., er 9 Rd. 4 mrk. 14½ skl., er 15 Rd. 5 mrk. 12 skl., der paa betalt i bog claringen 1 Rd. 2 mrk. 4 
skl., rester 14 Rd. 3 mrk. 10 skl., svare da for berørte 21 Sld. 3 mrk. 8 skl., en røe hielmed Koe for 6 
¼ Sld., en røe braaged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en kaabber kedel paa en stoer span for 3 Sld., 6 Faar á 
3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 Lam á 1 mrk er 6 mrk., it fir kantted støke jern vog ½ lispund 1 mrk. 8 
skl.,    Mortten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel penge 5 mrk. 10 skl., udlagt, en linnen 
sengedynne i Krobhused for 6 mrk., til overs 6 skl., :/: 
Bertel Ottesen Skomager boende i Rønne fordred for 2 tønder Haure som hand haver til denne Sahl: 
Mand betalt penge 10 mrk., udlagt 2 tønder Haure á 5 mrk er 10 mrk., :/: 
Jens Hansen Constabel boende i Rønne fordred som rester paa en kaarde penge 14 skl., udlagt it 
barked kalfskin for 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Giert Jacobsen von Kempe farver boende i Rønne fordrer efter sin sedel som arfvingerne vedgik 
penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en sort belted Koe for 6 Sld. 1 mrk., af en tryggeskrfted 
benkedynne at have de 4 mrk., it drette reeb for 1 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Johan Basilius Tobakspinder boende i Rønne fordred efter sin sedel, og afregning penge 10 mrk. 8 
skl., udlagt it graae braaged Qvigenød for 10 mrk., 2 nye finne spanne for 12 skl., til overs 4 skl., :/: 
Anders Jacobsen i rønne lod fordre efter afregning 5 mrk. 8 skl., udlagt en graae belted Soe for 3 
mrk., en nye wefved agedynne paa guhl bon 2 mrk., 2 fyre bøtter i krobhused 8 skl., :/: 
Wefst Pedersen i Olskier sogn fordred som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en hvid ung galt 2 
mrk. 8 skl., :/: 
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Laurs Monsen i Rydskier sogn fordred som vedgikes penge 2 Sld., udlagt hos Lars Wefver i Olskier 
sogn 3 mrk., en jerned hammel stoek med en svingel 4 skl., en rifve 4 skl.,  2 lin brader 10 skl., it 
bræ med 4 been i gaarden 8 skl., en blak af bøg for 4 skl., en gl. hammel 6 skl., it hakebræ 4 skl., en 
laage bøtte 4 skl., 2 andre smaa bøtter 4 skl., en gl. halftønde 4 skl., it fyre bræ 6 skl., it gl. 
blaargarns lagen 8 skl., it barked Lam skin 4 skl., hos Johan Bastilius udlæg 4 skl., hos Morten 
Hansen i Olskier sogn 4 skl., hos Mag Søfren 2 skl., :/: 
Jens Isaksen i Teign i Olskier sogn fordred for lin frøe, og fisk 2 mrk. 8 skl., udlagt en staked 
tryggeskafted benkedynne i stuen for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Boehl Niels Skræders i Løssebek i Allinge fordred tienesteløn som arfvingerne vedgik for ir sort 
wadmels skiørt 7 mrk., og penge løn 6 mrk., er 3 Sld. 1 mrk., udlagt 7 alen sort wadmels for 7 mrk., 
af en sort røgged Koe 2 mrk. 14 skl., it laasfast fyre skrin i Krobhused for 3 mrk., en strøppe 2 skl.,  
Herrits fougden Eskild Nielsen fordred indførsels penge 1 mrk. 4 skl., udlagt i krobhused, en salte 
ballig for 12 skl., 2 hug jern for 8 skl., :/: 
Mons Nielsen Sort i Olskier sogn fordred arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt en liden øpse 10 skl., en 
gl. stoer naur for 6 skl., en tønde i Steerhused for 8 skl., :/: 
Anna Morttensdaatter fordred for sin umage som vedgikes 2 mrk., udlagt ir syed hiøndes vor 2 
mrk., :/:  Jacob Madsen i Allinge fordred som vedgikes 13 mrk. 8 skl., udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 
mrk., 3 Lam á 1 mrk er 3 mrk., 4 finne spanne 1 mrk. 8 skl., :/:  
Niels Larsen i Røe sogn fordred som vedgikes laante penge 22 Sld. 3 mrk. 1o skl.,  hvor for er 
udlagt, en brun stierned Hest gilling for 12 Sld., it nye wefved sengklæde 2 Sld., en linnen 
underdynne i stuen 9 mrk., it sort studnød 10 mrk., en sort hofded Soe med 2 spede grise for 3 mrk., 
en agedynne af grøn bon 3 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen i nstuen for 2 mrk. 8 skl., en linnen 
hofdynne 1 mrk., en pude med lin vor for 2 mrk. 8 skl., en koppe bord dug for 3 mrk. 8 skl., 3 sy 
bøtter, 2 af eeg og en af fyr for 10 skl., :/: 
Nok fordred 8 skl., og udlagt hos Sidsele Jacob Ibs udleg de 8 skl.,:/: 
Diderik Morttensen fordred tienesteløn som blef ham sted penge 2 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., 2 Lam 2 mrk., :/: 
Hans Ibsen i Røe sogn fordred som vedgikis penge 5 mrk., udlagt it Faar og 2 Lam for 5 mrk., :/: 
Mons Jensen i Olskier sogn tillige med sin hustru for deris umage, og opwartning her i boet 
imidlertiid denne Sahl: mand er bleven begraven, og i andre maader da hand var svag, bevilgis 6 
Sld., udlagt en tønde Rug som er saaed for 5 Sld., en tønde Haure af  som er saaed sat for 5 mrk., til 
overs 1 mrk., :/: 
Sidsele Jacob Ibsens iAllinge fordred som vedgikes 9 mrk., nok for en skeppe homle 2 mrk., udlagt 
en linnen underdynne udi Krobhused for 6 mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk., en linnen hofdynne 
i stuen 2 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen i stuen 2 mrk. 8 skl., til overs 1 mrk., :/: 
Kirke wærgen Anders Larsen i Olskier sogn fordred Klokeringens penge 1 mrk., udlagt af en røe 
belted Tyr kalf 1 mrk., :/: 
Hans Hansen i Olskier sogn fordred som vedgiks laante penge 9 mrk., udlagt en kiste benk med 2 
rum i stuen 2 Sld., en trave lang halm for 1 mrk., :/:  
Mortten Hansen i Olskier sogn fordred som vedgikes 9 mrk. 8 skl., udlagt en graae wadmels kioel 
medadtskillige foer under for 5 mrk., it par sorte wadmels bopser 12 skl., en kiste uden laag paa 
lofted 1 mrk., en brake hammel med cabel hammel reeb og seeler for 1 mrk., 2 wogn bræder 8 skl., 
2 Høestier  14 skl., it aske træ o gaarden for 10 skl., til overs 4 skl., :/: 
Hans Mortensen fordred tienesteløn penge 1 mrk., for en hat 3 mrk., er 4 mrk., udlagt it hvidt brun 
hofved Soesvin for 1 mrk., 1½ trave lang halm for 1 mrk. 8 skl., it ege bræ 8 skl., :/: 
Sognedeignen Christen Christensen fordred en paaske rettighed, her imod beretted arfvingerne at 
deignen har bekommed 4er brød, og ej videre, Margreta Hansdaatter er bevilged af samptlig 
arfvingerne tiensteløn 5 mrk., udlagt it Faar og 2 Lam for 5 mrk., :/: 
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Karne Hansdaatter som Mogens Olsen i Hollegaarden i Olskier sogn, nu paatog sig at wærge for, 
blef af samptlige arfvingerne nutil tieneste løn for den tiid hun denne S: Carl Morten Jensen haver 
tient, bevilged udlæg her af boet for 10 Sld., og somdenne S: Carl Morten Jensen kort tiid før sin 
dødhar indladet sig til egteskabs trolofvelse med bemelte Karne Hansdaatter, saa bevilgede 
samptlige arfvingerne at Karne Hansdaatter skal nyde til bevilgning her af boet en sort Koe som er 
taxered for 6 Sld. 1 mrk., Item 2 Faar og hvidt Faar 2 Lam er 10 mrk., og videre blef Karen 
Hansdaatter bevilged efter skrefne, en linnen sengedynne i Krobhused for 6 mrk., it sengeklæde for 
2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., i stuen en pude med vor 4 mrk., en barkedsilke dugs 
hofved dunne for 1 mrk., hvilken bevilgning saaleedis i registeringen er afdragen somandrager til 
penge 12 Sld. 1 mrk. 4 skl., og for de 10 Sld., løn er hende udlagt en røe blised Hoppe for 8 Sld., en 
pude med lin vor i stuen 4 mrk., it Faar og it Lam for 4 mrk., :/: 
Peder Madsen i Olskier sogn fordred for klæded over liged til leje 2 mrk., udlagt en træ brake 
hammel haar seeler, og cabel hammel reeb for 12 skl., en øll half tønde 12 skl., it ege bræ i øster 
cammer for en seng staaende for 8 skl., :/: 
Sogne Præsten Mads Søfren Skade fordred som rester af hans tiende 3 mrk. 12 skl., udlagt en 
røebraaged Qvigekalf for 3 mrk., en dømlinge naur for 8 skl., en lunstøke naur 6 skl., til overs 2 
skl., :/: 
Mons Jensen Fordred for udlagte penge til 12 potter drike, og for en half pot vin, opdrager til penge 
2 mrk., udlagt ved forige udlæg 1 mrk., en syed agedynne paa røed bon for 1 mrk., :/: 
Jens Nielsen fordred tienesteløn 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged udlæg for 4 Sld., der for 4 fior Lam á 2 mrk 8 
skl., er 10 mrk., en brun fofved Soe med 4 spede grise for 3 mrk. 4 skl., 3 gl. seke á 8 skl er 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen i Krobhused for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteskrifveren for denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefved at skrifve, og til bogs 
føre, de vedkommende deraf efterretning at meddeele, og sletpapir til skifted fornødenhed self at 
kiøbe  med reisen 6 Sld., udlagt en hand qvern med huus for 9 mrk., it brue garns lagen 6 mrk., en 
skep Rug med en gl. sek 4 mrk., lided lær stompe 8 skl., af en tryggeskelted benkedynne 4 mrk., 
ved Giert Farfvers udlæg 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt 2 wehr á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., it lam 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk., udlagt til Anders Larsen en 
røe belted Tyrkalf for 4 mrk., til overs 1 mrk., Morten Dideriksen udlagt it støke jern stav vog it 
lispund sat for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gielg og Prætensioner til penge 128 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og er til deeling penge 201 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne denne Sahl: Carls arfvinger, og her efter her efter formeldis, og efter 
som dagen nu forløben. Saa sluttis denne forretning med huus her nu forskrefved staar efter som 
arfvingerne samptlige, efter skifteforwalterens paa fordring, ike hafde meere til dette boes middel at 
angive, ike heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer, og var samptlig arfvingerne tillige 
med Mogens Olsen paa Karne Hansdaatters weigne vel foreened tilfreds med den bevilgning, som 
hende før her indført, er bevilged. Saa at ingen anke paa entten af siderne hafves, eller vel Kiære i 
nogen maader, allerniste at en hver arfving her efter sin anpart saa vel afløsøre som Jordepenge af 
forberørte 34 gaard i Olskier sogn. tillæggis efter anmelte udreggning, hvilked til stadfæstelse under 
vore hender, og signeter Actum Anno Dei Et Loco Ut Supra   Hans Jensen  
Henrik Brugman.  Mons M:J:S: Jensen.  Niels N:L:S: Larsen.  
Hans H:I:S: Ibsen. Niels N:N: Nielsen. Anders A:L:S: Larsen. 
Lars L:M:S: Monsen. Mons M:O:S: Olsen.         Anders A:L:S: Larsen. 
Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Saa er da nest paafølgende den 8 May berørte aar 1700. 
Forskrefne Summa 201 Sld. 2 mrk. 6 skl., deelt, som deelis imellem en fuld broder, 2 fulde søstre 
og en half søster, hvor af broderen tilkommer 89 Sld. 2 mrk. 6 2/9 skl., en fuld søstre laad er 44 Sld. 
3 mrk. 3 1/9 skl., Og half søsterens laad er penge 22 Sld. 1 mrk. 9 5/9 skl.,  
For broderen Mons Jensens anpart som er 89 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlagt af for berørte 34 gaard i 
Olskier sogn efter den taxt arfvingerne self indbiurdes der paa  sat haver tilkommer broderen paa sin 
andeel 44 Sld. 1 mrk. 12 skl., videre er ham tillagt af løsøre  en sort stierned Hest gilling 8 Sld., it 
røe braaged studenød 10 mrk., 8 tønder Haure som er saaed tønden sat for 5 mrk er 10 Sld., ½ tønde 
Rug i 2 tønder for 10 mrk., 2 tønder Biug vogt korn á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en sort fifskaftes kioel 
for 3 Sld., en pude med lin vor paa i Krobhused for 2 mrk. 8 skl., it Faar og 3 Lam for 6 mrk., en 
liden gl. kaabber kedel for 1 mrk. 4 skl., it half lispund smaat jern Hestsko juhl. Og deslige for 1 
mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., en leer hake 8 skl., en jern gryde kraag 2 mrk. 8 skl., en slee 
med træ vidier 2 mrk., en harre 1 mrk. 4 skl., en dito 12 skl., i Spis Cammered, en stand tønde 1 
mrk. 4 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., en nye otting med 2 bonne 8 skl., en øll leiel af eeg 12 skl., 
en liden laag bøtte 4 skl., en stoer gl. laag bøtte 4 skl., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., 2 strippe bøtter 4 
skl., it deigne trug 1 mrk., en liden kierne 12 skl., it gryne sold 12 skl., en segt 1 mrk. 4 skl., en 
smør ballig 8 skl., i krobhused en ranned ullen sengedynne 4 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 
skl., en sort ranned ullen dynne 1 mrk. 4 skl., en koppe bord dug 2 mrk., it flosed sengklæde ellerlig 
3 mrk., en hørgarns skiorte 3 mrk., en blaargarns skiorte 20 skl., en qvigehud som ligger i kalk for 3 
mrk., it kalfskin i kalk 1 mrk., it linnen pude vor for 1 mrk., af Anders Olsen paa 20 gaards i Olskier 
sogn Obligation at have 9 mrk., hos Jens Hansen Constabels udlæg at have 2 skl., :/: 
Dend eldste fuld søster Mette  Niels Larsens tilkommer 44 Sld. 3 mrk. 3 skl., hvor for hende er 
tillagt af den 34 gaard i Olskier sogn efter den taxt der paa imellem dem self indbiurdis sat er, at 
have 22 Sld. 14 skl., en brun belted Koe for 5 Sld. 2 mrk., it Faar og 3 Lam 6 mrk., en graae belted 
galt for 5 mrk., en mæssing kedel for 7 mrk., en laasfast fyre kiste for 5 mrk. 8 skl., it bord af fyre, 
og eeg med lugt foed, og laas for 1 Sld., en kabel høe wefvel for 1 mrk. 8 skl., 2 kitte 6 skl., en gl. 
stoer kierne 6 skl., Præsten lefted, 3 tønder á 4 skl er 12 skl., en finne span 6 skl., en høy smør bøtte 
6 skl., en gl. finne span 4 skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., en gl. sies uden bom for 4 skl., it 
tver reeb 8 skl., it halseele reeb 2 skl., en seele wefved behør 6 skl., it heste tør af haar for 1 mrk., it 
foed træ med jern paa for 2 skl., en gl. linnen ofverdynne  i stuen 5 mrk., hos Anders Olsen i Olskier 
sogn med forsikring i den 20 gaards eiendom ibiden. At have 4 mrk. 8 skl., en røe belted Tyrkalf for 
5 mrk., en kaape bord dug for 3 mrk., en tryggeskefted gl. benkedynne 3½ lang for 3 mrk., hos 
Sidzele Jacob Ibs udleg de 8 skl., it støke stang jern  ½ lispund sat for 1 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies med 
afgrøden for 4 mrk. 8 skl., en ung Gaas og Gaasen 2 mrk., en kurf dug 8 skl., en gl. kiste uden laas i 
stuen 1 mrk. 8 skl., 20 juhl eger for 1 mrk., ved Mortten Jens i Rønne hans udleg 6 skl., hos Hans 
Ibs. Udleg 1 skl., :/: 
Dend yngste fuld søster Bendte  Hans Ibsens tilkommer paa sin laad 44 Sld. 3 mrk. 3 skl., hvor 
for hende er udlagt af den 34 gaard i Olskier sogn efter den taxt der paa imellem dem self indbiurdis 
sat er, at have 22 Sld. 14 skl.,en røe soeded Hest gilling for 10 Sld., en brun hielmed Koe for 6 Sld., 
en ploug med behør 2 Sld., en wogn med it fremmed wogn ree, item Sterfboet tilhørende 2 smaa 
stier er sat for 6 mrk., en liden øpse 1 mrk., hos Anders Ollufsen i Olskier sogn med forsikring i den 
20 gaard ibiden at have 4½ mrk., it Faar og 2 Lam 5 mrk., en gl. sadel 1 mrk., i Steerhuused 3 
tønder 12 skl., it lided tør af haar med it lidet jern lægen udi 2 skl., til overs 1 skl., :/: 
Half søsteren Margreta Jensdaatter tilkommer paa sin arfvelaad 22 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt, af 
den 34 gaard i Olskier sogn efter den taxt der paa imellem dem self indbiurdis sat er, at have 11 Sld. 
7 skl.,  en sort Hoppe 7 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., til overs 2 mrk. 14 skl.,  
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Denne laad deelis igien, efter som bemelte S: Qvinde ved døden er afgangen, Imellem hendis 
efterlefvende børn, som r en søn og 2 døttre, og tilkommer sønnen deraf 11 Sld. 12½ skl., og hver 
daatters anpart er 5 Sld. 2 mrk. 6  ¼ skl.,  
For sønnen Anders Larsens i Olskier sogn andeel er 11 Sld. 12 skl., udlagt, af forde34 gaard i 
Olskier sogn at have 5 Sld. 2 mrk. 3½ skl., en sort Hoppe for 7 Sld., legger fra sig til sin søster 5 
mrk. 7 skl., :/: 
Dend eldste søster Boehl Niels Nielsens i Løsebek tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 6 ¼ skl., udlagt af 
forde 34 gaard i Olskier sogn at have 2 Sld. 3 mrk. 1 ¾ skl., resten at have af en sort røgged Koe 
som er wurdered for 5 Sld., deraf 11 mrk.4½ skl.,  
Dend anden daatter Bendte Lars Mons i Rydskier sogn tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 6 ¼ skl., udlagt 
Af forde 34 gaard i Olskier sogn, at have 2 Sld, 3 mrk. 1 ¾ skl., hos broderens andeel 5 mrk. 7 skl., 
hos søsteren af forde Koe 5 mrk. 13½ skl.,  
Forskrefne saa af os rettens betiente at være deelt og udlagt. Testerer. Hans Jensen. 
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Anno 1700 Den 13 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Paafølgende Deeling, efter  Sahl: Mortten Jensen, som boede og døde, paa 
den 32 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Ibskier sogn, Imellem denne Sahl: Mands 
efterlefvende  hustru Karne Nielsdaatter, for hende paatog sig efter Enkens begiering at 
laugwærge Hans Laursen i Boelskier sogn paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: mands 
med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Niels Mortensen paa 6 aar gl. for hammen er til wærge anordnet moder 
broderen Peder Nielsen i bemelte Ibskier sogn. 
Dend anden søn er Jens Mortensen paa 3 aar gl., for hammen er til wærge anordnet moder 
broderen Hans Nielsen 
Dend eldste daatter Elisabeth Mortensdaatter paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
fader broderen Hans Jensen i Ibskier sogn. 
Dend yngste daatter Kirstene Mortensdaatter  paa 9 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
moder broderen Jens Nielsen i Ibskier sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte Hans Jensen og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, til Wurderings mænd opmelded Mikel Hop og Jens Hansen ibiden. Hvor da er forefunden 
og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest for 10 Sld., en sort brun stierned Hest for 9 Sld., en røed blised Hoppe 8 Sld., en 
røe stierned Hoppe for 6 Sld., en brun Hoppe 6 Sld., en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., it brun 
blised Hestføll for 10 mrk., it graa skimled Hestføll for 2 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmed stud, og en røe herred stud begge for 16 Sld., en sort skiolded Koe 5 Sld., en sort 
hiemled Koe 5 Sld.,  en røe hielmed Koe 5 Sld., en røe herred Koe 5 Sld., en røe bleged Koe 5 Sld., 
en hvid bleged Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld., it røe bleged studnød 14 mrk., it sort 
studenød 14 mrk., it røe hielmed studnød for 3 Sld., en sort skiolede Qvige for 3 Sld., it røe hielmed 
studnød 2 Sld., endnu en røe hielmed studnød for 2 Sld., it bleged Qvigenød for 7 mrk., en røe 
hielmed Tyr 4 Sld., en røe Tyrkalf 3 mrk., n røe Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., 2 røe hielmede Tyrkalfve 
á 3 mrk er 6 mrk., en sort hielmed Tyrkalf 2 mrk., en røe bleged Qvigekalf for 2 mrk., 
Faar og Lam.10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 10 Lam á 1 mrk er 10 mrk., en fior gl. wehr for 3 
mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies med sin afgrøde á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., en Gaase for 1 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 5 mrk., en liden hvid Soe for 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En fierings kedel er vegtig til penge 12 skl., skaalpund á 20 skl er 3 Sld. 3 mrk., en liden gl. kaabber 
kedel er vegtig til penge 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig jern, og juhl for 6 mrk., en wogn med stier for 3 Sld., en adtskildt wogn med 
2 stier der til for 2 Sld., 2 harre med jern timmer á 4 mrk er 2 Sld., en gl. ruhl med ringe med jern 
tappe, og skogle 1 mrk., it gl. aar med bihl 1 mrk., it par høe stier for 1 mrk. 4 skl., endnu it par gl. 
høestier 8 skl., en gl. huus stie for 4 skl., it par slee medder med jern vidier paa 1 mrk., en gl. sleede 
i gaarden med træ vidier, og dret for 8 skl., en gl. wef med behør 2 Sld., en gl. hand qvern med 
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seiel, og huus i steerhuused for 3 mrk., it ølkar paa en tønde stoer for 2 mrk., it lided gl. car for 8 
skl., en liden half tønde 2 skl., en nye tiæer tønde for 12 skl., en gl. tiære tønde 4 skl., 
Paa stue lofted. 
2 straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., en gl. half tønde 2 skl., en kiste af fyre med laas for 1 mrk. 8 
skl., en half jern stav 2 mrk., nogle ringe, og juhl bøsse, vidre, og en gl. halelse knif, og it gl. ploug 
skier for 1 mrk., en gl. leer hake for 6 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk., en anden seis med 
bom og ringe for 3 mrk.,  
Krobhused. 
En gl. bagstoehl 1 mrk., it deignetrug for 1 mrk., i it cammer sammesteds, it lided skrin med laas for 
8 skl., en gl. kiste foruden laas for 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., 2 gl. half tønder 4 skl., nok i 
Krobhused, it nyt sengested for 2 Sld., der udi er, en ranned ullen sengedynne 6 mrk., en graae 
wadmels sengedynne for 3 mrk., it par blaargarns lagen 4 mrk., en gl. linnen hoved dynne 8 skl.,  
I Stuen i en seng, it gl. sengested for 1 mrk. 8 skl., der udi er, en blaae ranned sengedynne for 4 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 
Bencheklæder. 
En syed agedynne med guhl under foer for 3 mrk., en gl. wefved agedynne 12 skl., it syed gl. 
hiønde 8 skl., it syed hiønde med blaa bon, og skin under foer 1 mrk., it gl. syed rude hiønde 8 skl., 
en gl. kiste i stuen uden laas for 4 mrk., it gl. askebord med oben foed, og skoffe 3 mrk., it gl. 
egeskab med en ferdig laas for 3 mrk., en gl. fiele stoel 10 skl.,  
Jernware. 
En strak øpse for 2 mrk. 8 skl., en jern tyfve 8 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., it gl. tørf jern 8 skl., 
it dito 8 skl., en hammel med cabel seeler og hammel reeb, og jern nagle for 12 skl., en hammel 
med seeler 8 skl., en gl. brake hammel 4 skl., 2 tøme med haar tømstreng á 8 skl er 1 mrk., it par 
halfseeler 4 skl., en flinte bøsse 10 mrk., nok er til dette Sterfboes beste at anføre strøe kornet som 
herved gaarden er saaed, og er 3/5 tønde Rug á 3 mrk er 9 mrk., Biug 4 tønder á 3 Sld. Er 12 Sld., 8 
tønder Haure á 4 mrk er 8 Sld., dessen afgrøde Enken indhøster og efter hendis nu giorde løsse 
afreeder, ald tilbørlig rettighed for berørte 32 gaard, og holder de vedkommende skadesløs for 
indeværende aar 1700. 
Summa andrager dette Sterfboes middel til penge 201 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Der med blef denne S: Mands Ifareklæder wurdered som er en brun wadmels kioel for 10 mrk., en 
sort hat for 5 mrk., en gl. refskins hufve 2 mrk., de andre Ifareklæder denne S: Mand kand hafve 
ejet sagde Enken at have gived til arbiedsfolk, og anden fornødenhed, saa andrager forskrefne 
Ifareklæder til penge 4 Sld. 1 mrk., Skifteforwalteren  tilspurde samptlig vedkommende, om de 
hafde meere til dette boes middel, at anføre, eller angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end 
angived er, og forskrefved staar, derved saa dette Sterfboes registering sluttis. 
Dernest blef forskrefne denne S: Mands Ifareklæder som er 4 Sld. 1 mrk., deelt imellem formelte 2 
sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad 5 mrk. 10 2/3 skl., og en søsterlaad er 2 mrk. 13 1/3 skl., 
for den eldste og den yngste søns anpart er 11 mrk. 5 1/3 skl., en brun wadmels kioehl for 10 mrk., 
en refskins hufve for 2 mrk., her til overs 10 2/3 skl.,  
Dend eldste og den yngste daatter tilkommer begge 5 mrk 10 2/3 skl., udlagt en sort hat for 5 mrk., 
hos brødrenis udlæg de 10 2/3 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger 
Mikel Hop i Ibskier sogn, fremlagde it af denne S: Mand Morten Jensen til ham udgifved 
pandtebref og Obligation, udi hvilken som blef læst og paaskrefven meldis Morten Jensen at have 
af Mikel Hop bekommed laante penge 70 Sld., Og der for i samme bref forsikred, med paadragne 
rente udi denne forberørte 32 gaard i Ibskier sogn, efter derom samme bref lydelse, som Mikel Hop 
blef nu igien lefvered, og derved i pandted forblifver uskad med forsikring bestaaende, datered 
Ibskier sogn den 1. marty 1694. og inden Øster herritsting vedstaaed af S: Morten Jensen den 12 
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marty, berørte aar 1694.og rester af forskrefne Capital af renten forfalden til 1. marty nest afvigte 
1700, fra fødeken tiid Enken self svarer penge 14 mrk., Hvorfor er udlagt it brun blised Hestføll for 
10 mrk., en blaae ranned sengedynne i stuen for 4 mrk., :/: 
Jens Henriksen i Aarsdale, fordred arbiedsløn paa denne S: Mands ligkiste, som vedgikes penge 3 
mrk., udlagt en røe Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Esber Hansen i Ibskier sogn fordred som vedgikis 7 mrk., udlegt it bleged Qvigenød for 7 mrk.,:/: 
Peder Nielsen i Ibskier sogn fordred som vedgikes laante penge 6 Sld., udlagt en brun Hoppe for 6 
Sld., :/:  efter det Skiftebref ganged efter S: Laurs Hansen paa 15 gaard i Ibskier sogn. datered den 
16 july 1697.befindis S: Morten Jensen, at være tilordnet at wærge, for den S: Mands søn Hans 
Larsen som siden ved døden er afgangen, og paa det skifte efter hammen igien anordnet at wærge i 
steden for Jens Hansen, for den S: Mands daatter, Hanna Larsdaatter, og som Morten Jensen af 
hendis tilkomme, ike noged haver annammed, saa er Sterfboet efter Morten Jensen for kraf fri, og 
som mynlingens tilfalden arf endnu bestaar, hos Stiffaderen Peder Nielsen, og Mynlingens moder, 
Saa formeldelst ej nogen anden i slegt linnien nu befindes, og fordi Stiffaderen bemelte Peder 
Nielsen efter loven der til er beqven, saa er hand nu ved denne S: Mands død igien for Hanna 
Larsdaatter til wærge anordnet:/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og afregning penge 25 Sld. 9 skl., og wefver hand 
om anrørte 2de studde, at være derpaa til forsikring, og derpaa med hans navn Brendt, saa er for 
Summen udlagt, en røe hielmed stud, og en røe herred stud begge for 16 Sld., en røe blised Hoppe 
for 8 Sld., en kiste uden laas i stuen 4 mrk., en jern tyve for 9 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svanicke fordred efter sin sedel, og afregning 7 Sld., udlagt it røe bleged studnød 
for 3 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 14 mrk., :/: 
Hans Zandersen Dik i Svaniche, fordred efter sin sedel arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt en kiste af 
fyre paa lofted med laas for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Poul Hansen paa Nørregaard i Ibskier sogn fordred som vedgikis penge 2 Sld., udlagt it nyt 
sengested i Krobhused 2 Sld., 
Imod denne S: Mands udfart, eller begravelsis bekaastning, blef Enken bevilged udlæg for penge 24 
Sld., udlagt en sort brun Hest for 10 Sld., en sort brun stierned Hest for 9 Sld., en røe bleged Koe 
for 5 Sld., :/: Og som en deel af børnen er af ringe alder, saa er og af samptlige børn formynderne 
bevilged at Enken skal nyde til dessen opforstring udlæg af dette Sterfboes middel for 10 Sld., og er 
der for udlagt, en røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe herred Koe for 5 Sld., :/: 
Lasse Nielsen i Ibskier sogn, fordred for Koe leie for 1698. 1 mrk. for 1699. 4 mrk., er 5 mrk., 
udlagt i Krobhused, en ranned ullen sengedynne for 6 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 10 mrk., udlagt, 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 4 
Lam 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 18 mrk., udlagt en hvid bleged Koe for 5 Sld., til 
ofvers 2 mrk., :/: Stempled papir til Skiftebrefved for 3 mrk., udlagt forde 2 mrk., en Gaase for 1 
mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk. er 4 mrk., udlagt en sort 
hielmed Tyrkalf for 2 mrk., en røe bleged Tyrkalf for 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 90 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 111 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Hvoraf moderen tilkommer den halfvepart som er penge 55 Sld. 2 mrk. 9½ skl.,  
Den anden halfve part som og er 55 Sld. 2 mrk. 9 ½ skl., skulle vel deelis imellem forskrefne denne 
S: Mands børn, nen efter som Enken siger sig efter bemelte sin S: Mand Mortten Jensen at være 
frugtsommelig, saa er alle miste her efter det Goeds, hvor udi forde Summa bestaar ud draged, og 
bestaar indtil vidis kand, hvad arfving kand tilkomme, og for Enkens andeel udlagt efterskrefne, 
Strøe korned som er 3/5 tønde Rug for 9 mrk., 4 tønder Biug á 3 Sld er 12 Sld., 8 tønder Haure á 4 
mrk er 8 Sld., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 6 Lam á 1 mrk er 6 mrk., en fior gl.  wehr 3 mrk., 2 gl. Gies 
med sin afgrøde 3 mrk., en fierings kedel af kaabber er vegtig 12 skaalpund á 20 skl er 15 mrk., en 
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liden gl. kaabber kedel 3 mrk., en mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl., en ploug med behørrig jern, og 
juhl for 6 mrk., en wogn med stier 3 Sld., 2 harre med jern tinne for 2 Sld., en ruhl med jern tappe 
ringe og skogle 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en røe stierned Hoppe 6 Sld., it par høestier 1 mrk. 4 
skl., en gl. husstie 4 skl., en wefved behør 2 Sld., en hand qvern med huus og seiel 3 mrk., en liden 
hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en røe Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en slee i gaarden med træ vidier, og dret 8 
skl., en jern gryde kraag 1 mrk., en half tønde paa lofted for 2 skl., til overs 1 skl., naar dette 
tilleggis nemlig it gl.bord i stuen med foed, og skoffe for 3 mrk., it Egeskab med en ferdig las for 3 
mrk., 2 tørfjern for 1 mrk., :/: 
Den anden halfvepart som børnen tilkommer er og 55 Sld. 2 mrk. 9 skl., og bestaar i efterskrefne 
nemlig, en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., it graae skimled Hestføll for 2 Sld., en sort skolded 
Koe for 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en dito 5 Sld., it røe hielmed studnød 3 Sld., en sort 
skiolded Qvige 3 Sld., 2 røe hielmed studnød 4 Sld., en røe hielmed Tyr 4 Sld., 2 røe hielmed 
Tyrkalfve 6 mrk., en hvid Soe for 5 mrk., en adtskildt wogn med 2 stier 2 Sld., it par gl. høestier 8 
skl., en graae wadmels sengedynne 3 mrk., it par blaargarns lagen 4 mrk., en linnen hofdynne 8 skl., 
it sengested i stuen 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en syed agedynne med guhl under foer 
3 mrk., it par slee meeder med jern vidier 1 mrk., it øllkar paa en tønde 2 mrk., it lided gl. Car 8 skl., 
en liden gl. half tønde 2 skl., en nye tier tønde 12 skl., en gl. tier tønde 4 skl., paa stue lofted 2 
tønder 8 skl., en half jern stav 2 mrk., nogle ringe, og juhl bøsse, vidre, og en gl. halelse knif, og it 
gl. ploug skier for 1 mrk., en gl. leer hake 6 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk., en dito 3 
mrk., en bagstoehl i krobhused 1 mrk., i it cammer i krobhused, it lided skrin ´med laas 8 skl., en gl. 
kiste laas 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., 2 halftønder 4 skl., it gl. wefved agedynne 12 skl., it gl. sted 
hiønde 8 skl., it syed hiønde paa blaae bon, og skin under 1 mrk., it gl. syed hiønde 8 skl., en flintte 
bøsse som moderbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn paa sin mynlings wegne til sig annammed 
som er taxered for 10 mrk., en fielle stoehl for 10 skl., en stok øpse 2 mrk. 8 skl., 3 hamle med 
seeler 1 mrk. 8 skl., 2 tøme med haar streng for 1 mrk., it par halseeler 4 skl., hos Lasse Nielsens 
udæg at have 1 mrk., til overs ½ skl., Og som dagen nu er forløben, og Enken med de 
vedkommende ike hafde meere at angive, efter skifteforwalterens anfordring uden huus som 
foruden anmelte pantebref kand være til bæste i forberørte 32 gaard, som denne S: Mand Morten 
Jensen, og nu hans Sterfboe angerløs tilhørrende, hvilken formeldelst at derpaa nu ingen taxt fore 
findis ike til boes middel og deeling kand anføris, mens til mænd, og Samfrender forbliver, at de det 
øfrige foruden anrørte pantebref Enken, og børnen efter loven imellem deeler. Saa og it ej meere sig 
med videre Gields fordringer nu angaf, da sluttes med huus som forskrefvet staar her nu forretted er, 
hvilked til stadfæstelse at saa er tilganged, og Passeret som foran findis indført, under vore hender, 
og hos trygte signeter. Actum Etc. Hans Jensen. H: Brygman. 
 Peder P:N: Nielsen. 
Paa Enkens wegne Hans Larsen. Hans H:N: Nielsen. Hans H:J:S: Jensen. 
Jens J:N: Nielsen. Mikel Hop.  Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1700 Den 18 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling, efter  Anders Aristsens S: Hustru Else Mathiasdaatter, som 
boede og døde, i it Udhuus, paa den 22 gaards grund i Clemmedskier sogn, Imellem denne Sahl: 
Qvindis efterlefvende  Mand bemelte  Anders Aristsen paa eene side, og paa anden side, denne 
Sahl: Qvindes børn, hvor til Anders Aristsen er Stiffader, som er 2 sønner og 4 døttre, hvoraf. med 
sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er  Mathias Christiansen. 
Dend anden søn er Olle Christiansen. 
Dend eldste daatter Birgite Christiansdaatter  
Dend anden daatter Karne Christiansdaatter 
Dend 3 daatter Else Christiansdaatter. 
Dend yngste daatter Anna Christiansdaatter i egteskab med Rasmus Larsen. 
Og som alle disse forde arfvinger, og børn ere nu ike herpaa landed tilstede, men udenlands, og en 
deel deris egne wærger  da de her fra landed afreise, Saa efter de ingen her paa landed findis som 
dem er beslegted, da er bemelte Rasmus Larsen fader Lars Monsen paa Borre i Rydskier sogn, saa 
vel som Haagen Aagesen der boer paa berørte 22 gaard i Clemmedskier sogn tilordnet udi bemelte  
børns fraværelse for den at værge som her efter formeldis, hvad de er wærge for, og haver børnen at 
svare til,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte Hans Jensen og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, til Wurderings mænd opmelded Lars Hansen i Biørnegaarden og Esper Espersen i 
bemelte Clemmedskier sogn. Hvor da er forefunden, og Passered som følger. 
 
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld., en blaked Koe 5 Sld., en sort Qvige 14 
mrk., en blaked Qvigekalf 2 mrk., en blak hielmed Koe, som Per Jensen i Clemmedskier sogn har 
udi leie, og betalt leien deraf til Allehelgen nest kommendes Koen er sat for 4 Sld. 2 mrk., en gl. 
brun Hest for 14 mrk., en skimled Hoppe med iy brun stierned Hestføll sat for 9 Sld., 8 gl. Faar med 
sin afgrøde á 4 mrk er 8 Sld., fier fior gl. Lam med en wehr i beregnetm de med hvis afgrøde 
Lammene kand yngle sat støked for 2 mrk. 8 skl., er 10 mrk.,  
En kaabber kedel paa en stoer fiering i størelse er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., en wogn med stier, 
hammel tøm, og halseeler for 2 Sld., en liden gl. hand Qvern 1 mrk., en liden span 3 skl., en tønde 4 
skl., it lided øllkar 12 skl., en tønde 4 skl., 2 gl. halftønder 6 skl., 2 sauskaren ege spare 1 mrk. 8 
skl., 2 Høestier, og en lasstang 12 skl., en deel Høe i en røste for 6 mrk.,  
I Stuen. 
It fyrebord med foed og skoffe for 2 mrk., en spin rok 3 mrk., it lided fyre skrin med en haspe 1 
mrk. 8 skl., en tom tønde 8 skl., en gl. kiste med en hengelaas 2 mrk. 8 skl., en gl. agedynne med 
sort wadmels under 1 mrk., it gl. aar med bihl paa Nøsegaard for 8 skl., en gl. harre 4 skl., it bag 
wogn ree med en klou, og 2 stenge træ 2 mrk., it gl. bøsse løb til en hand stang for 8 skl., en plou 
løbere bøsse, og ringe 1 mrk. 8 skl., it tønde Biug saaed paa Nørre gaards grund i Clemmedskier 
sogn med arbiedet sa for 5 Sld., 1/5 tønde Rug saaed her paa berørte 22 gaards grund, deraf strøe 
Rugen som er saaed sat for 4 mrk., paa bemelte Nørregaards grund saaed 2 tønder Haure er sat med 
arbieded for 10 mrk., nok af 2 tønder Haure saaed til halnede paa berørte gaards grund, deraf den 
ene tønde Haure sat for 5 mrk., Anders Aristsen nu i boende huus er og Sterfboet tilhørende, og er 4 
stolperum med huus derudi Jord og nagelfast nu befindis det tilsammen er sat for penge 5 Sld., 
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Summa andrager dette boes middel til penge 75 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Dernest blef denne S: Qvindes Ifareklæder taxered som er it sort fifskaftes skiørt er med bon neden 
om sat for 8 mrk., it røt wadmels skiørt 4 mrk., en gl. grøn wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort 
wadmels trøye 2 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes half kioel 5 mrk., it par grønne giove hosser for 12 
skl., it par guhle grove hosser 4 skl., it sort gl. wadmels skiørt 2 mrk. 8 skl., it gl. røt wadmels skiørt 
for 1 mrk., it blaat ulled, og linnen skiørt 6 mrk., en røed wadmels trøye 2 mrk., it blot ulled, og 
linnen ofverlif for 1 mrk., en bruegarns opled for 1 mrk., Summa andrager forskrefne Ifareklæder til 
penge 8 Sld. 3 mrk. 8 skl., Som bemelte Lars Monsen til sig en deel annammede, og hver forskrefne 
arfvinger sin andeel deraf at svare nemlig en broderlad, af de 2 brødre, og 4er søstre er 8 mrk. 14 
skl., og en søsterlaad er til en hver 4 mrk. 7 skl., som igien her efter formeldis, herimod beholte 
Anders Aristsen sine egne Ifareklæder, og der foruden efter som hans klæder ike ere saa goede blef 
Anders Aristsen bevilged sin sengs klæder, der imod med at nyde og beholde. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som følger. 
Haagen Aagesen i Clemmedskier sogn fordred som vedgikis betalning paa berørte huus 8 mrk., leie 
for en lyke 2 mrk., leie for den Jord Rugen er saaed udi som før ermelt 2 mrk., er 3 Sld., herfor er 
giort indførsel i forskrefne wurderede huus, med hvis der udi Jord, og nagelfast findis for 3 Sld., :/: 
Lars Monsen i Rydskier sogn fordred paa en deel løn og umage betalning som hans søn Rasmus 
Larsens hustru tilkom imedens hun var i boet hos sin Moder, hvorom blef imellem Anders Aristsen, 
og Lars Monsen foreened at forblifve paa udlæg for penge 6 Sld., tillagt en brun hielmed Koe for 5 
Sld., it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Anders Aristsen bevilged lige 
vederlaug som er penge 12 Sld., udlagt en skimled Hoppe med it brun stierned Hestføll for 9 Sld., 
wogn med stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., :/: 
Anders Aristsen angaf at være skyldig til Jens Hansen i Clemmedskier sogn, laante penge 2 Sld., 
udlagt af forberørte huus at have 8 mrk., 
Peder Andersen i Clemmedskier sogn fordrer for en glasflaske 2 mrk.,  udlagt it bag wogn ree med 
en klou, og 2 stenge træ for 2 mrk., :/: 
Anders Aristsen er wærge for sin daatter Kirstene Andersdaatter som tilkommer efter sin Sal: 
Moders skiftebref datered den 3 juny Aar 1686 af sin S: Moders Ifareklæder penge 4 mrk., udlagt it 
Faar med sin afgrøde for 4 mrk., :/: 
Birgite Pedersdaatter fordred tienesteløn 4 mrk., udlagt it sort Faar med sin afgrøde 2 Lam som 
hende saaleedis blef bevelged for 4 mrk.,  
Mads Ollufsen i Clemmedskier sogn fordred for denne S: Qvindes Testamente at skrive 2 mrk., 
udlagt it fyre bord i stuen med foed, og skoffe for 2 mrk., :/: 
Peder Jensen i Clemmedskier sogn for hand graved til denne S: Qvindis lig, og bar lig baaren fra 
kirken, og til boeligen, blef der for bevilged at have en af denne S: Qvindis hufve som var forslit, og 
gammel, saa og it gammel bruegarns forklæde :/: 
Hans Hansen i Clemmedskier sogn som hafver arbiedet denne S: Qvindis ligkiste blef bevilged til 
betalning 2 af denne S: Qvindis bruegarns forklæde, som var noget slit. :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilged penge 6 mrk., udlagt af en sort 
Qvige forde 6 mrk., :/: Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at 
forfatte, dette skiftebref at skrive, og til bogs fører, de vedkommende efterretning at skrifve, med 
slei papir til alt self at kiøbe 3 Sld., udlagt af en sort Qvige 2 Sld., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., til overs 1 
mrk., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it Faar med sin 
afgrøde for 4 mrk., :/:  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 32 Sld. 1 mrk.,  

bornholmerting.dk 122



 3

Videre befanttis en kurf som denne S: Qvindis Hufver, og lin udi fanttis beliggende, som og 
kommer børnen til goede, og derfor blef taxered, en sort Silke hufve for 8 mrk., hvoraf hver barn 
tilkommer nemlig en broder 2 mrk. og hver søster 1 mrk., som berørte Lars Monsen og saa til sig 
annemmed, og saaleedis it hvert barn at svare som her efter videre formeldis Liqvideret blifver udi 
behold og til deeling pengr 43 Sld. 5 skl.,  
Hvor af faderen Anders Aristsen tilkommer den halfvepart som er 21 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
Og den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindis 2 sønner og 4 døttre. 
Hvor af hver broder tilkommer 5 Sld. 1 mrk. 8½ skl., og hver søster   laad er 2 Sld. 2 mrk. 12 ¼ 
skl.,  
For Anders Aristsen anpart som er 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt, en røe Koe for 5 Sld., en 
blaked Koe for 5 Sld., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., 3 fior lam og en wehr 10 mrk., en gl. brun 
Hest for 14 mrk., en hand qvern med behør for 1 mrk., i Steerhused, en liden span for 3 skl., en 
straabonds tønde 4 skl., Paa stuer lofted it Øllkar 12 skl., en gl. tønde 4 skl., 2 halftønder 6 skl., 2 
Høestier en lasstang 12 skl., en deel Høei en røste 6 mrk., i stuen it lided fyreskrin med en haspe 1 
mrk. 8 skl., en tom tønde for 8 skl., en kiste med en hengelaas for 2 mrk. 8 skl., en agedynne med 
sort wadmel under for 1 mrk., it aar med bihl 8 skl., en harre 4 skl., it bøsse løb til en jern hand 
stang for 8 skl., af 1/5 deel tønde Rug som er saaed 2 mrk., her af er til overs 3 skl., :/: 
Samptlig børnens andeel som er 21 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  der for udlagt, en blaked Qvigekalf for 2 
mrk., en blak hielmed Koe hos Peder Jensen i Clemmedskier sogn  paa leie sat for ¤ Sld. 2 mrk., en 
kaabber kedel paa en fiering stoer er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., 2 Saufskaaren ege sparer for 1 
mrk. 8 skl., en spin rok 3 mrk., en ploug løbere bøsse , og ringe 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug saaed 
paa Nørregaard grund er taxered for 5 Sld., af en femtedeel tønde Rug 2 mrk., paa Nørregaards 
grund saaed 2 tønder Haure sat for 10 mrk., 2 tønder Haure saaed til halnede sammesteds hvor af 
den eene tønde Haure boet tilhørrer sat for 5 mrk., ved det stempled papir 1 mrk., ved Anders Arist 
udlæg 3 skl.,  og som Haagen Aagesen der forhen her udi blef tilordnet at værge foran rørte denne 
S: Qvindis børn tillige med Lars Monsen besværger sig ej at kand antage samme wærgemaal, Og 
Anders Aristsen beklager jig ike at kand miste det alt sammen berørte børn er tillagt, saa paatog 
Anders Aristsen sig, at wærge for  den halfvepart af alt hvis som for ermelt børnen er udlagt, hvor 
for saa deris anpart ligelidis imellem berørte 2de wærger, og tilfalt en hver at svare til neml: 
Anders Aristsen for helften som er 10 Sld., 3 mrk. 1 skl., udlagt, en tønde biug saaed paa Nørre 
gaards grund i Clemmedskier sogn for 5 Sld., Paa Nørregaards grund saaed 2 tønder Haure sat for 
10 mrk., Item  2 tønder Haure til halnede saaed der af den eene tønde sat for 5 mrk., ved det 
stempled papir 1 mrk., en spin rok 3 mrk., af Rugen som er saaed 2 mrk., af fierings kedelen 2 mrk., 
ved sit forige udlæg 1 skl., :/: 
Lars Monsen for helften som er 10 Sld. 3 mrk. 1 skl., udlagt, en blak hielmed Koe paa leie hos 
Peder Jensen i Clemmedskier sogn for 4 Sld. 2 mrk., af fierings kedelen at have de 5 Sld., 2 
saufskaaren  ege sparer for 1 mrk. 8 skl., en blaked Qvigekalf for 2 mrk., en ploug løbere bøsse, og 
ringe 1 mrk. 8 skl., hos Anders Aristsen 1 skl., :/: 
Efter saadan beskaffenhed deelid forskrefne Ifareklæder forberørte 2de wærger imellem som er til 
Anders Aristsen for helften 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt ir sort fifskaftes skiørt for 2 Sld., en sort 
fifskeftes kioel for 5 mrk., en grøn wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort wadmels trøye 2 mrk. 8 
skl., it par grønne grove hosser for 12 skl., it par guhle gl. hosser 4 skl., it gl. røt wadmels skiørt for 
1 mrk., en røed wadmels trøye 2 mrk., en bruegarns opled 1 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Og Lars Monsen for helften 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt it røt wadmels skiørt for 4 mrk., it blat 
ulled, og linned skiørt for 6 mrk., en sort silke hufve for 8 mrk., it sort gl. wadmels skiørt for 2 mrk. 
8 skl., it blaat ulled og linnen ofverlif for 1 mrk. hos Anders Aristsen 4 skl., :/: 
Saaleedis tilkommer hver broder af løsøre tillige med Ifareklæder i alt 8 Sld. 6½ skl., Og hver søster 
tilkommer tilsammen 4 Sld. 3 ¼ skl., hvor af hver wærge betaler helften, til det sidste bleg Anders 
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Aristsen, og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes beste at 
sngifve, hvor til de svarede ike videre at være, end angived er. Og forskrefved staar, og ej angaf sig 
flere med videre Gields fordringerm hvor for saa dette skifte sluttis, dette saa at være tilganged og 
Passeret. Des til widnisbiurd under vore hender, og signeter, Actum Ut Supra. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Anders A:A:S: Aristsen. Lars L:H:S:Hansen. 
Esper E:E:S: Espersen.   
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Anno 1700 Den 25 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Med 
paafølgende Liqvidation, efter en Mand som boede i Gudhiem, ved navn Sørren Hansen Myre, 
som nest forleden den 15 Hujus opgik paa Gudhiem Capels tille, og sig self ophengde og det 
imellem hans eftelatte Hustru Mette Laursdaatter for hende blef efter hendis begiering til 
laugwærge anordned Jep Hansen i Østerlaurskier sogn, og berørte Søfren Myres med anmelte sin 
hustru auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Dend eldste søn er  Lars Søfrensen.paa 16 aar gl. for ham er til wærge anordnet Mikel Hansen i 
Østerlaurskier sogn. 
Dend anden søn er Hans Søfrensen. paa 6 aar gl. for ham er til wærge anordnet Biørn Mikelsen i 
Østerlaurskier sogn. 
Dend yngte søn er Jens Søfrensen. paa 4 aar gl. for ham er til wærge anordnet fader broderen 
Jørgen Myre i Gudhiem. 
Dend eldste daatter Ellene Søfrensdaatter paa 14 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Friderik Lodvigsen i Østermarie sogn. 
Dend yngste daatter Inger Søfrensdaatter paa 10 aar gl. for hende er til wærge anordnet Claus 
Horka i bemelte Gudhiem. 
Saa og dette Sterfboes Creditorer med videre som slutningen heraf udviser. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  
Hans Ryeman i Gudhiem, og Peder Mortensen. Af Østerlaurskier sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som følger 
 
Søfren Myre i boende huse, og waaning beliggende i Gudhiem som er en lengde af 11 stolperum, 
deraf er den øster ende 4 stolperum ladehuus, nest op til it stolperum herberg huus, item it 
stolperum krobhuus, 2 stolperum stuehuus, hvilke 4 neste stolperum er med got deelle tille paa, 
item winduer, dørre med jern hengsler, kakelofven af pot steen i stuen, med 2 benke i stuen, item 
forstuen, og ild hodder it stolperum med helften deelle tille, og flage tille ofver helften, 2 stolperum 
Steerhuus, med der udi en kølne med flage tille over, nok 2 stolperum norden ud fra bemelte lengde 
med en bagerofven der udi, og nogle løse bræder derofver, med 3 døre derudi; Item gaards plads og 
kaalhave rum norden for stuehuusene, med hvis der til med fæstekierder Jord, og nagelfast nu 
forefindis, og der til rettelig tilhørrer, det tilsammen sat, og af berørte 2de mænd taxered for penge 
70 Sld., efter det kiøb, og skiødebref af Olluf Hansen som da boede paa 22 gaard i Kieldsbye i 
Østerlaurskier sogn udgifved til Søfren Myre i Gudhiem, datered dend 18 January 1690. inden Øster 
Herritsting af Olluf Hansen vedstaait den 3 February 1690. med indhold, at Olluf Hansen selger, og 
skiøder Søfren Myre it støke Biug jord, beregned for 6 skep Land, og kiøbt for 29 Sld. 9 skl., og der 
foruden børne Goeds 2 Sld. 3 mrk. 7 skl., som var derudi bestaaende, efter derom berørte brefs 
indhold, lest, og paaskrefven, som ligger nest inden for Gudiums bye wangs leed, om hvilked 
bemelte støke biug jord, anrørte taxerings mænd eragted for billigt, efter anden Gudhiems friheds 
jordes taxt, disse seq skepper land biug jord ej høyere i pris at ansættis, og af den taxered for penge 
25 Sld., fire skepper Land biug jord ved trange gade i Gudhiem wang er sat for 20 Sld., nest herved 
it tønde land haver jord ved trange gade er sat for 8 skl., 3½ skep land havere jord, beliggende mit i 
Gudhiem wang, strekende sig i Øster med den eene ende, og i wester med den anden ende, som 
dette boe hafver bekommed af Lars Persen i Gudhiem, nu af bemelte mænd taxered for penge 7 
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Sld. 2 mrk., Efter it pandtebref udgifved af S: Pouel Hansen i Melsted tillige med sin Hustru Ellene  
Poul Hansen datered den 29 juny 1696. og inden Øster Herrits ting vedstaaed berørte aar, og dato, 
befindis Søfren Myre at være til underpant stilled it støke biug jord, som er 6 skep land, og kaldis 
Kulle agerren beliggende udi Gudhiem wang, for laante penge i Cromtyve og 4er Sld., kvilked 
pantebref Søfren Myre igien, hafver til pandt over lefvered til Laurs Ibsen i Olskier sogn for laante 
penge 14 Sld., med deraf til nu dato forfalden it aars rente, hvilked fra første Summa afdragis, 
blifver saa deraf dette boe beholden penge 9 Sld. 1 mrk. 3 skl., en wrang Ege med seiel, og ald sin 
tilbehør, deraf tilhør Peder Christensen i Gudhiem en trediedeel, og Søfren Myere en trediedeel 
deraf tilkommer og Jørgen Myre den 3die trediedeel tilhør, saa er da Sterfboeds andeel sat for penge 
8 Sld., en roers Ege Søfren Myre med ald sin tilbehør dog uden seiel, er tilhørende er sat for 6 Sld., 
en brun snopped hest gilling for 8 Sld., en røe snopped Hest gilling for 7 Sld., en røe stierned Koe 
for 6 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en liden røe grimmed Koe 14 mrk.,  en hvid Soe for 3 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En kaabber kedel i muur, paa 3 fieringer stoer er sar for 7 Sld., en liden gl. kaabber kedel paa en 
kitte stoer er vegtig til penge 3 mrk., en malm gryde paa en kitte stoer er vegtig til penge 3 mrk., en 
mæssing kedel paa en span stoer er vegtig til penge 4 mrk., en liden mæssing kedel paa 4 potter 1 
mrk. 8 skl.,  
Søe reedskab.  
3 gl. mansser sillegarn med cabel gl. reeb og fleer, støked 2 mrk er 6 mrk., en mansse sillegarn i 
Herberghused, med cabel reeb, og feer for 6 mrk., en dito for 3 mrk., i samme hus it sengested med 
skammel for 6 mrk., en benk sammested 1 mrk. 4 skl., en gl. ride sadel med stibøyle og sadel jord 
for 5 mrk., 200 kaste kraage á 1 mrk er 2 mrk., en laxe lenke med linner og fleer 1 mrk. 8 skl., en 
nye wogn med stier, tøm hammel og halseeler for 6 mrk., en gl. sleede, med jern vidier for 1 mrk. 4 
skl., en ploug med jern juhl ringe bøsse, og løbere 2 Sld., 2 høestier, en lasstang, og jern stie sukler 
til en wogn 1 mrk. 8 skl., 2 fyre deeler 1½ mrk., en øll tønde i laden for 1 mrk. 4 skl., en salte tønde 
12 skl., en salte half tønde 6 skl., en ballig for 6 skl., i Steerhuused en hand qvern med huus, og 
seiel for 8 mrk., it ølkar paa 2½ tønde for 3 mrk., nok it øllkar paa 2 tønder 2 mrk., it deigne trug for 
3 mrk., 10 straabonds tønder á 8 skl er 5 mrk., en røste ballig 6 skl., en liden ballig i Steerhuused 4 
skl., en salte tønde 6 skl.,  
Paa  Stue lofted. 
8 straabonds tønder á 8 skl er 4 mrk., 2 gl. vin fad á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en half tønde 6 skl., 
I Krobhused. 
It madskab med laas og hengsler for 10 mrk., 3 øllhalf tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en sengested 
for 1 mrk. 8 skl., en egekiste med laas og hengsler for 2 Sld.,  
I Stuen. 
It fyre bord med foed og skoffe for 5 mrk., it gl. fyre wraaskab med en laas for 4 mrk., en gl. 
benkedynne 2 mands sæde 1 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne under winduen i stuen 4 mands sæde 
for 4 mrk., en træ bagstoel 1 mrk. 8 skl., en liden half kiste uden laas for 4 mrk.,  
I Forstuen, 
En laasfast fyre kiste 3 mrk., en slagbenk i stuen for 3 mrk., en half tønde sprgesild for 10 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boes middel til penge 229 Sld. 5 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med hendis laug werge, og de tilstæde værende børnens nu 
anordnede wærger, om de hafde meere til dette boes beste at fremvise, hvor til de svarede ike videre 
at være end angifved er, og forskrefved staar,  
Søfren Myres Ifareklæder som var af ringe værdt, beholdte Enken til sine nesten nøgne børn, 
dermed at paaklæde dem, og der for ej blef sat,  
Hvornest  blef angifven efter skrefne Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger. 
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Welb: Hr: Wicelands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel hvilked Enken vedgik ret at 
være 7 Sld. 14 skl., udlagt en røed snopped Hest for 7 Sld., en salte tønde for 12 skl., en salte tønde 
for 6 skl.,:/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 6 mrk., udlagt en masse sillegarn i 
Herberghused for 6 mrk., :/: 
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel som, og vedgikis penge 3 Sld. 3 skl., 
udlagt en liden røe grimmed Koe for 14 mrk., til ofvers  1 mrk. 13 skl., :/:  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred som vedgikes paa sin egen, og sin Moders wegne penge 5 Sld. 1 
mrk. 12 skl., udlagt en Roers baad eller Ege med aarer og tofter for 6 Sld., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som vedgikes penge 6 Sld. 3   
mrk. 1 skl., udlagt af en wraag ege med tilbehør en tredirdeel taxered for 8 Sld., til overs 4 mrk. 15 
skl., :/: 
Henning Bohn i Rønne fordred efter sin sedel og afregning som vedgikes penge 38 Sld. 3 mrk. 7 
skl., herfor er giort indførsel i forberørte taxerede huuse, og plads med hvis der til høe efter som 
forskrefved staar for 38 Sld. 3 mrk. 7 skl., :/: 
Barbra S: Christopher Hans i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk.8 skl., 
udlagt af en kaabber kedel paa 3 fieringer taxered for 7 Sld., deraf disse 14 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Hansen Viceteur boende i Rønne fordred for en fiering sild, dette Enken ved eed benegtrd, og 
der for til lov og ret henvist.  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrer som Enken og arfvingernes deel wærger angaf penge 4 Sld. 
1 mrk., udlagt af en 3 fierings kaabber kedel at have penge 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en malm gryde 3 
mrk., en øll half tønde for 8 skl., :/: 
Jesper Ringe i Østerlaurskier sogn fordred ved Jep Hansen ibiden penge 10 skl., udlagt hos Jacob 
Koefoeds udlæg at have 10 skl.,  
Peder Hansen i Clemmedskier sogn fordred en otting sild, at reste paa Heste bytte, hvilked Enken 
med sin laug wærge benegter, og er der for til lov og ret henvist. :/: 
Herrits skrifveren Mortten Henriksen Kok fordred skrifver penge som vedgikis 2 mrk. 6 skl., udlagt 
en træ bagstoel for 1 mrk. 8 skl., hos Jacob koefoeds udleg at have 14 skl., :/: 
Christian Hansen Cale fordred efter sin sedel for ti aars rettighed imidler tiid hand var foged i 
Østerherred som hand opskrifver at være 6½ mrk., penge. Enken med sin laugwærge dette benegter, 
og formeener ingen rettighed til Herrits fougden af en hver ind vaaner i Gudhiem at bør gifvis 
eftersom ike saadant er eller haver væred sædvanligt, hvis aarsage skifteforwalteren denne fordring 
til lov og ret henvist. :/: 
Diderik Ollufsen i Svaniche fordred for sig, og sin moder som i alt opdrager penge 2 Sld. 1 mrk. 8 
skl., udlagt en half tønde spegesild for 10 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Hans Ryeman i Gudhiem fordred som Enken vedgikes penge 1 mrk. 14 skl., udlagt forde 8 skl., hos 
Diderik wolfst 3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Peder Nielsen i Østerlaurskier sogn fordred for 2 tønder Biug penge 6 Sld., nok laante penge 6 Sld., 
en tønde Biug meehl 4 Sld., nok 2 skep biug 5 mrk., for en tønde haure 5 mrk., er som Enken 
saaleedis vedgik penge 18 Sld. 2 mrk., udlagt en sort Koe 6 Sld., 3 gl. mansser sildegarn 6 mrk., it 
sengested i Herberghuused 6 mrk., en mansse sildegarn ibiden 3 mrk., en benk sammested 1 mrk. 4 
skl., en ride sadel med behør 5 mrk., 200 kaste kraage 2 mrk., en laxse lenke 1 mrk. 8 skl., en hand 
qvern med behør 2 Sld.,7 straabonds tønder á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., it mad skab i Krobhused 10 
mrk., it øllkar paa 2 tønder 2 mrk., it vin fad 12 skl., en øll tønde i laden 1 mrk. 4 skl., til overs 4 
skl., :/: 
Jacob Laursen i Møllegaarden i Østerlaurskier sogn fordred som Enken vedgikes penge 5 mrk.,  
udlagt it fyrre bord i stuen for 5 mrk., :/: 
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Peder Andersen i Østerlaursker sogn fordred som vedgikes penge 1 Sld., udlagt 8 straabonds tønder 
for 4 mrk., :/: 
Hans Bendsen i Gudhiem fordred for it støke træ 1 mrk. 4 skl., udlagt en sleede med jern vidier 20 
skl.,:/:   Hans Mikelsen af Gudhiem fordred for en doms omkostning 2 mrk. 2 skl., efter som Hans 
Mikelsen herom ingen dom frem lægger, og Enken sagde at have betalt til ham 2 mrk., som hand nu 
self vedgik at have bekommed, og omkostningen i sagen reiser sig af 4 mrk.,  for noged Hør. Saa 
vilde de vedkommende istede meere udlæg til Hans Mikelsen, med formente ham at være fornøyet, 
og der for henviste skifteforwalteren, denne fordring til lov og ret. 
Mortten Bendtsen i Svaniche lod fordre ved Anders Jensen i Østermarie sogn. for hamp penge 2 
mrk., Enken med sin laug wærge dette benegted, og er der for til lov og ret henvist. 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 10 mrk., skifteskriveren for sin umage 5 Sld., derfor 
udlagt en brun snopped Hest gilling for 8 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt ved Aution Sterfboet Prosporeret 14 skl., af en 
brun snopped Hest gilling 2 mrk., hos Enken 2 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt it brøger car 
paa 2½ tønde for 3 mrk., en half tønde for 6 skl., 2 øll halftønder 1 mrk., en røste ballig 6 skl., en 
anden ballig 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 104 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til overs 124 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvoraf Enken tilkommer dend halfve part som er penge 62 Sld. 14 skl.,  
For Enkens anpart er udlagt i foromrørte huus med tilbehørig plads eftersom forskrefvet staar for 
penge 31 Sld. 9 skl., en røe stierned Koe for 6 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en kaabber kedel paa en 
kitte stoer for 3 mrk., en mæssing kedel paa en span stoer for 4 mrk., en liden mæssing kedel paa 4 
potter for 1 mrk. 8 skl., en wogn med stier hammel tøm og halseeler for 6 mrk., en ploug med 
behørig Jern og Juhl for 2 Sld., 2 høestier en laststang og 4 jern stier suler 1 mrk. 8 skl., 2 fyre 
deeler 1 mrk. 8 skl., en ballig 6 skl., it degne trug for 3 mrk., it vin fad for 12 skl., en half tønde 6 
skl., en egekiste med laas og hengsler i Krobhused 2 Sld., it fyre wraaeskab i stuen med en laas for 
4 mrk., en benkedynne 2 mands sæde 1 mrk. 8 skl., en benkedynne i stuen 4 mands sæde for 4 mrk., 
en half kiste uden laas i stuen for 4 mrk., i forstuen en laasfast fyrre kiste for 3 mrk., en slagbenk i 
stuen for 3 mrk., ved Herman Koefoeds udlæg at have 4 mrk. 15 skl., af det støke jord som Lars 
Ibsen i Olskier sogn er til nu derpaa stilled at have 7 Sld. 2 mrk. 5 skl., it sengested i Krobhused for 
1 mrk. 8 skl., hos Jacob Koefoed i Svaniche udlæg 12 skl., ved landsdommer Müllers udlæg 4 skl., 
hos Mads Koefoeds udlæg 1 mrk. 13 skl., ved Per Niels udlæg 4 skl., :/: 
Søfren Myres hofved laad er 62 Sld. 14 skl., og er dertil i behold 6 skepper land biugjord, kiøbt af 
Olluf Hansen efter forde indførte meening nu taxered for 25 Sld. 4 skepper land biug jord ved 
trange gade i Gudhiem wang nu taxered for 20 Sld., it tønde land haure jord ved Trangegade for 8 
Sld., 3½ skep: land haure jord mit i Gudhiem wang er sat for 7 Sld. 2 mrk., af det støke jord som til 
Lars Ibsen i Olskier skog er til under pandt stilled at have 6 mrk. 14 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede nu omsider indsende sin fordrings sedel som Enken og 
hendis laugwærge vedgik ret at være, at hand fordre 3 Sld., hvor for nu skeer udlæg, af det 
forskrefne beholdne som er indført i det støke jord pandtsat her til boet fra Hr: Poul Hansen i 
Meelsted og Lars Ibsen i Olskier sogn igien af Søfren Myre som melt til forsikring stilled, blifver 
saa beholden igien Summa 121 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvoraf Enken tilkommer den halfvepart som er 60 Sld. 2 mrk. 14 skl., og derfor nyder formelte 
udlæg for resten 60 Sld. 2 mrk. 14 skl., er forskrefne afsatte jord, og indførsel undtagen 6 mrk., som 
deraf til Sogne Præstens fordring fradragis, og som Søfren Myre ved formelte hendelse ike til 
lægens jordefærd, endnu til dato ved endelig dom erkiendt, men star under Process. Hvis aarsag nu 
ikewidis hvor hans boes laad skal udlægis, eller tilregnis derfor det forskrefne udlæg, indtil endelig 
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dom gangen er Seqvestreris. Og som ej nogen libhaver efer forgaaende advarsel sig hafver 
indfunden som har willed kiøbe noged ydermeere af dette boes rørrende og fortegned Goeds, Saa 
kand med denne forretning denne sin de ike videre foretagis, men i forskrefne maade saaleedis 
slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret foran findis indført, des til widnisbiurd under vore 
hender, og seigneter, Actum Ut Supra. Hans Jensen.  Henrik 
Brugman.      Jep Hansen.  
Jørgen J:H: Hansen Myre. 
Claus C:P:S: Pedersen. Horka. Hans Ryman. Peder P:M:S: Mortensen. 
 
Paa 54b side staar.  
Herom findis dend endelige slutning med dommens indførelse, og Liqvidation den 8 Nowember 
1700.  Og antegned Pagnive: 79 ? 
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Anno 1700 Den 2 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte, og Liqvidation efter S: Esper Pedersen, som boede, og døde paa det 8 wornede, 
beliggende udi Østermarie sogn .Imellem denne S: Mands efterlefvende hustru, Ellene Hansdaatter 
for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned hendis broder  Mikel Hansen boende 
paa Smidegaarden i ØsterMarie  sogn, paa ene side, og paa anden side denne S: Mands med 
benefnte efterlefvende hustru aufled børn  som er 2 sønner og 4 døttre, hvoraf 
og berørte Søfren Myres med anmelte sin hustru auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Dend eldste søn er  Peder Espersen.boende i Aarløse i Østermarie sogn. 
Dend anden søn er Mikel Espersen. paa 21 aar gl. værende hiemme hos moderen. Begge deris 
wærger. 
Dend eldste daatter Karne Espersdaatter i egteskab med Jep Pedersen boende i Ibskier sogn. 
Dend anden daatter Kirstene Espersdaatter i egteskab med Anders Rasmusen i Østerlaurskier  
Dend 3 daatter er Marine Espersdaater i egteskab med Peder Andersen boende i Aakier sogn. 
Dend yngste daatter Margreta Espersdaatter paa 24 aar gl. for hende er bemelte broderen Peder 
Espersen tilanordnet at værge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper 
Poulsen, og Anders Jensen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som følger, nemlig. 
Qveg. 
En røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe 5 Sld., en røe brun Koe 5 Sld. 2 mrk., en hielmed en 
horned Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld., en graae herred Koe 6 skl., som enken af børnen er 
blefven bevilged som her efter formeldis, en røed belted Tyr for 4 Sld., en røed Qvige 10 mrk., it 
røe hielmed Tyenød 2 Sld., en sort Qvigrkalf 4 mrk., en røe Tyrkalf 3 mrk., en røe braaged 
Qvigekalf 2 mrk., en sort braaged qvigekalf for 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En ung brun hest for 10 Sld., en brun blised hoppe 9 skl., en soed blised hest gilling 12 skl., hvilken 
Enken er bevilged som her efter formeeldis. 
Faar og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 3 fior Lam á 2 mrk. 8 skl er 7 mrk. 8 skl., 9 
spæde Lam á 1 mrk er 9 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., Gieslinge á 4 skl er 3 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., 3 spæde grise á 4 skl er 12 skl.,  
Boehave. 
En gl. karm wogn med lær seeler, hammel, tøm, og halseeler 4 Sld. 2 mrk., en gl. arbiedswogn med 
2 gl. smaa stier for 4 mrk., en gl. slee med jern vidier for 1 mrk., 2 høestier for 8 skl., en nye wefved 
behørig jern for 4 Sld., en gl. ploug med skiær juhl bøsse, løbere og ringe for 2 mrk., it gl. aar med 
bihl 8 skl., en træ tinned harrer 4 skl., en dito 2 skl., en ølltønde 2 mrk., en stand tønde 1 mrk. 4 skl., 
it øllkar paa 1½ tønde for 4 mrk., en hand qvern med huus og seiel 5 mrk., en røste ballig 12 skl., en 
¾ øltønde 1 mrk. 8 skl., 2 nye finne kitter á 4 skl er 8 skl.,  
I Øster huus. En gl. egekiste med laas og hengsler 6 mrk., 2 sammensatte sengested derfor 1 mrk., 
endnu en gl. sengested 4 skl., 
Sengeklæder. 1 blaae rannede ullen og linnen pude med linnen vor paa á 5 mrk er 10 mrk., en blaae 
ranned olmerdugs ofverdynne for 7 mrk., en sort ranned underdynne for 4 mrk., en blaae ranned 
hofveddynne 6 mrk., it gl. bruegarns lagen 3 mrk., it blaaegarns lagen 2 mrk.,  

bornholmerting.dk 130



 2

I Wester huus i øster seng, en gl. blaae ofverdynne 3 mrk., en sort ranned ullen underdynne 2 mrk., 
en ullen hofdynne 8 skl., en ullen, og linnen graae pude 12 skl., it blaargarns lagen 8 skl.,  
I Wester seng, en sort ranned overdynne 12 skl., en sort ranned underdynne 1 mrk., it blaar garns 
lagen 12 skl.,  
Kaabber. 
En gl. kedel af kaabber paa ½ tønde er vegtig til penge 4 Sld. 2 mrk., en malm gryde med en bod 
paa og en pan stoer, er vegtig til penge 6 mrk., en gl. fyre kiste i krobhused uden laas for 2 mrk., it 
gl. fyre bord for 8 skl., it gl. deigne trug 1 mrk., en tom tønde 4 skl., en half tønde 2 skl., it fyre bord 
i stuen med skoffe og oben foed 6 mrk., it gl. wraaeskab i stuen  for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved 
benkedynne 3½ alen lang 4 mrk., en wefved agedynne 1 mrk., it syed agedynne 2 mrk., it gl. syed 
hiønde 8 skl., it gl.tørfjern 8 skl., en gl. jern tyfve med ring 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne det Sterfboes middel til penge 126 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder som var af wadmel og skin haver denne S: mands børn bekommed 
sig at paaklæde og forslide, Enken med sin laug wærge, og samptlige arfvingerne blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede ej 
videre at være, end angifved er og forskrefved staar, hvor for saa dette boes registrering herved er 
slutted. 
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til 
giort udlæg i følgende maader, nemlig; 
Efter den i bog clarringen den 22 Marty 1700. denne S: Mand meddeelte efter retning og 
skattebogens indhold, befindis Sterfboet til ambtstuen skyldig at være for aar 1699. 3 Rd. 5 mrk. 10 
skl., er 5 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt, en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 spæde lam á 1 mrk er 2 
mrk., til overs 6 skl., :/: 
Rugen som er saaed, saa vel som hvis som nu i afvigte waars er saaed her til dette 8 Wornede, der 
om blef Enken med sine børn foreened, at Enken det med sin afgrøde sampt Engen tilsammen skl 
beholde til at afreede den rettighed med som for aar 1700. bør ydis, og betalis, for omrørte wornede, 
hvilked de med Enken indgik, paa det Enken desto bedre kunde ved magt blifve, og de 
vedkommende kunde være uden skade :/: 
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel, og afreigning som vedgikis af 
arfvingerne ret at være 39 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt en ung brun hest for 10 Sld., 10 gl. Faar á 3 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk., en røe belted Tyr for 4 Sld., 7 spæde Lam 7 mrk., en røe hielmed en herred Koe 5 
Sld. 2 mrk., en brun blissed Hoppe for 9 Sld., en malm gryde paa en span stoer 6 mrk., vedskattens 
udlæg. 6 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og af regning som vedgikes 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
udlagt it røe hielmed Tyrnød for 2 Sld., en hand qvern med huus, og seiel 5 mrk., en stand tønde for 
1 mrk. 4 skl., :/: 
Nok fordred Jacob Koefoed paa sin moders Elsebeth S: Peder Koefoefs wegne efter berørte sin 
sedels indhold, som og af arfvingerne vedgikis penge 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en nye med 
behørig jern for 4 Sld., en røed qvige for 10 mrk., 2 blaae ranned ullen og linnen puder med lin vor 
pa for 10 mrk., en sort braaged qvigekalf for 2 mrk., til overs 3 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel som af arfvingerne vedgikes 2 Sld. 4 skl., udlagt, 
en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 7 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., til overs 12 skl., :/: 
Mads Koedoed Poulsen i Svaniche fordred for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse som 
vedgikes, og i alt opdrager til penge 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld.    3 fior Lam 
á 2 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., en sort ranned ullen underdynne for 2 mrk., ved Diderik Wolfs 
udlæg 4 skl., :/: 
Poul Koefoed i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 mrk., udlagt it bruegarns lagen i 
østerhuus for 3 mrk., :/: 
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Jørgen Koefoed i Østermarie sogn fordered for 2/5 tønde biuf 5 mrk., udlagt en sort qvigekalf for 4 
mrk., it syed hiønde for 1 mrk., :/: 
Claus Thisen i Svaniche lod fordre som vedgikes penge 2 mrk., udlagt en ploug med skier, juhl, 
bøsse løbere og ringe for 2 mrk., :/: 
Sønnen Peder Espersen angaf at være foreened paa Sterfboets wegne med sogne Præsten Hr: 
Søfren Larsen at hand saa vel som deignen for denne S: Mands lig begiengelse skal nyde her  af 
boet efter sambtlig arfvingernis vedgaaelse penge 4 Sld. Udlagt en røed Koe for 5 Sld., til overs 4 
mrk., :/: 
Claus Køller i Østermarie sogn fordred for denne S: Mands ligkiste arbiedsløn udlagt it øllkar paa 
1½ tønde 4 mrk.,  
Til Frigaards Broens Reparation skal betalis her af boet 8 skl., udlagt ved Diderik Wolfs udlæg at 
have disse 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte udlagt 2 Sld., bekom penge 7 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt udlagt 4 Sld. 2 mrk., bekom 14 mrk. 12 skl., penge for de 6 Sld. 
2 mrk. udlagt af en røe Koe ved sogne Præsten udlæg de 4 mrk., en røe brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
:/:  Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en blaae overdynne i Wester seng i wester hus 
for 3 mrk., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en øltønde 2 
mrk., en syed agedynne 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken af sine bemelte børn til 
erstadtning bevilged udleg her at Sterfboets middel for 27 Sld., og derfor udlagt, en graae herret 
Koe for 6 Sld., en soed blised Hest gilling for 12 Sld., en gl. karm wogn med lær seeler, hammel 
tøm, og halseeler for 4 Sld., 2 mrk., en kaabber kedel paa en half tønde stoer er vegtig til penge 4 
Sld. 2 mrk., :/:  Her foruden bevilged børnen Enken at nyde foruden skifte sin sengs klæder, som 
stoed i stuen. 
Summa andrager forde Gield og Prætensioner til penge 110 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold penge 15 Sld. 3 mrk. 3 skl., 
Og som de eldste børn som ere udgift af boet forhen i faderens velmagt er med given en deel til 
hiemgift, saa hafver de 2 yngste børn, og foruden forskrefne registering beholden, nemlig  
Sønnen Mikel Espersen, en brun stierned Foele, og en hvid braaged Koe og  
Søsteren Margreta Espersdaatter haver og her i Sterfboet beholden, en sort brun Koe, Saa var 
sambtlig børnen som myndige ere veltilfreds, at berørte sønnen, og daatteren de formelte overblefne 
15 Sld. 3 mrk. 3 skl., til lige deeling skulle nyde, hvor paa Enken med sin laug wærge ike vilde 
anke, nem det saaleedis samtøked, at skulle skee, hvor for saa Summen de berørte 2de børn, 
imellem deelis, og er deraf en hvers laad penge 7 Sld. 3 mrk. 9½ skl., og derfor en hver herefter for 
Summen som reignis for hiemgift er udlagt, nemlig. 
Sønnen Mikel Espersen forberørte 7 Sld. 3 mrk. 9½ skl., er udlagt en røe tyrkalf for 3 mrk.,  
helften af Giæssene for 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk.,  3 grise á 4 skl er 12 skl., en arbieds wogn 
med toe gl. smaa stier for 4 mrk., en slee med jern vidier 1 mrk., 2 Høe stier 8 skl., it aar med bihl 8 
skl., en harre 4 skl., en dito 2 skl., en røste ballig 12 skl., en 3 fierings øltønde 1½ mrk., 2 finne 
kitter 8 skl., 2 sammen satte sengesteder 1 mrk., en fyre kiste i krobhused uden laas 2 mrk., it fyre 
bord 8 skl., it deigne trug 1 mrk., til overs 4½ skl.,  
Daatteren Margreta Espersdaatter for anrørte 7 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, en røe braaged 
Qvigekalf for 2 mrk., helften af Giessene for 3 mrk., en ege kiste med laas og hengsler i Østerhus 6 
mrk., it sengested i Østerhuus 4 skl., en sort ranned underdynne ibiden 4 mrk., en blaae ranned nye 
hofdynne 6 mrk., i westerhus i Øster seng, en ullen hoveddynne for 8 skl., en ullen og linnen  graae 
pude 12 skl., it blaargarns lagen 8 skl., I Wester seng ibiden, en sort ranned hofved dynne for 12 
skl., en sort ranned underdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., paalofted en tønde 4 skl., en half 
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tønde 2 skl., i stuen, en gl. wefved benkedynne 3½ allen lang for 4 mrk., it gl. syed hiønde for 8 
skl., it tørf jern for 8 skl., en jern tyfve med ring 4 skl., hos Elsebeth S: Per Koefoeds udlæg 3 skl., 
hos broderens laad 4½ skl.,:/: 
Efter at saaleedis var udlegt, blef Enken med sin laugwærge og samblig arfvingerne saa mange som 
her tilstede var, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde paa hvis som her nu foran findis indført 
noged at anke, hvor til svarede at de ike derpaa hafde noget at anke, men vare dermed veltilfreds, og 
fornøyet i allemaader, hvor ved saa dette skifte sluttes. Dette saa at være tilganged og Passeret des 
til vidnesbiurd, under vore hender, og signeter, Skiftesteden Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Mikel M:H: Hansen.   Jep J:P: Persen.  
Peder P:E: Espersen. Mikel M:E: Espersen.  Anders A:R: Rasmusen. 
Peder P:A: Andersen.  Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen  
Dette er Passeret i min nerværelse, nemlig denne S: Mands broder Jens Persen.  
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Anno 1700 Den 3 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte, og Liqvidation efter Jens Seiersen S: Hustru Giertrud Mikelsdaatter, som boede, 
og døde paa 34 Jordeiensdoms gaard  beliggende i Lyresbye udi  Østermarie sogn .Imellem denne 
S: Qvindes efterlatte Mand bemelte Jens Seiersen, paa ene side, og paa anden side, fris sammen 
auflede børn, som er 6 sønner og 4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er  Mikel Jensen. paa 20 aar gl. 
Dend anden søn er Hans Jensen. paa 19 aar gl. 
Dend 3 søn er  Jep Jensen paa 12 aar gl.  
Dend 4de søn er Jørgen Jensen paa 7 aar gl. 
Dend 5 søn er Seier Jensen 4 aar gl. 
Dend 6 søn er Jens Jensen 3 aar gl.  
Dend eldste daatter Inger Jensdaatter paa 17 aar gl. 
Dend anden daatter Karen Jensdaatter paa 14 aar gl. 
Dend 3 daatter er Margreta Jensdaater paa 5 aar gl.  
Dend 4 og yngste daatter Giertrud Jensdaatter paa 6te uger gammel 
For dem er faderen Jens Seiersen efter loven self wærge, og forelagt morbroderen Peder 
Mikelsen i Øtermarie sogn at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte Hr: Oberstens fuldmegtig Hans Jensen og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper Poulsen, og 
Anders Jensen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som følger, nemlig. 
Heste og Hopper. 
En brun blised ugilled Hest for 10 Sld., en gl. sort blised gilled Hest 14 mrk., en brun stierned 
Hoppe for 7 Sld., en brun skimlet Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 8 Sld., endnu en brun 
skimlet Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en gl. wrang bliset Hoppe for 5 Sld., it røe bliset Horsføll for 2 
Sld.,  
Qveg. 
En sort røget Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 5 Sld., en gl. blak braaget Koe for 4 Sld., en gl. 
sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en brun braaget Koe for 5 Sld., en røe Koe for 6 Sld., en sort stiernet Koe 
for 4 Sld., en røe skioldet Koe for 5 Sld., it sort studnød for 4 Sld., it røe skioldet studnød 4 Sld., it 
sort skioldet studnød 2 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 2 Sld., endnu it dito 1 Sld. 3 mrk., it blak 
qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it blaket Qvigenød 6 mrk., it røt qvigenød for 5 mrk.,  
Svin. 2 hvide Søer á 3 mrk er 6 mrk., 12 grise á 4 skl er 3 mrk., 2 røe sandet galt svin á 1½ mrk er 3 
mrk., 3 Søe svin som er røe sandet á 1 mrk 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 mrk., 20 Gieslinge á 2 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 20 gl. Faar á 3 mrk er 15 Sld., 20 Lam á 1 mrk er 5 Sld.,  
Kaabber wahre. 
En gl. brendeviins pande med hat og piber er vegtig till 5 Sld., en fierings kedel er vegtig till penge 
3 Sld. 2 mrk., en gl. kitte kedel er vigtig till penge 3 Sld. 1 mrk., en kitte kedel for 1 Sld. 8 skl., en 
gl. mæssing kedel for 2 mrk., en gl. kaabber kedel for 3 mrk., en gl. panne kidel for 2 Sld., en liden 
mæssing kedel paa 3 potter for 12 skl.,  
I lille stuen. 
En blaae ranned wadmels ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en linnen hofvet 
pude med lin vor paa for 2 mrk., en linnen hofvet pude med dantis waar paa 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 12 skl., it bruegarns lagen 3 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk., en gl. benkedynne 3 
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alen lang for 1 mrk.,nogen gammelt benkedynne 8 skl., en syed agedynne for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
fyrre bord for 12 skl., it langt fyrre bord blad for 1 mrk., it gl. sengested for 8 skl., en gl. kiste uden 
laas for 12 skl., en gl. fyrre benk for 4 skl., 
I Krobhused. 
En linnen underdynne 3 mrk., it gl. rannet sengeklæde for 12 skl., gl. blaargarns lagen 12 skl., en 
wadmels hofdynne for 8 skl., en linnen ofvet pude 1 mrk. 8 skl., en gl. laasfast fyrre kiste for 3 
mrk., en gl. fyrre kiste uden laas for 4 skl., en gl. fyrre Ørk for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. øl halftønder for 2 
mrk., en gl. øltønde for 1 mrk., en gl. dito for 8 skl., en gl. øll half tønde 6 skl., en sille fiering for 4 
skl., it gl. sengested for 1 mrk. 4 skl.,  
Paa Krobhusets loftet 
8 gl. straabonds tønder á 6 skl er 3 mrk., 2 græs seyser med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., en gl. 
korn seys for 1 mrk., 2 lyng rifver á 8 sk er 1 mrk.,  en gl. spin rok for 1 mrk.,  
Paa Stue loftet. 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., it ølkar for 1 mrk. 8 skl., 2 drøfte trug á 8 skl 
er 1 mrk.,  
I Sterhusets Cammer it deignetrug for 2 mrk. 8 skl., it winfad for 1 mrk., en gl. wef med sin tilbehør 
for 2 Sld.,it ølkar paa 2 tønder 2 mrk., 4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., 10 sybøtter og 
spenner á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaarden. 2 plouge med jern hiul bøsse og ringe á 4 mrk er 2 Sld., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 
mrk., 2 harrer á 6 skl er 12 skl., it slee kar for 1 mrk., en gl. sleede for 4 skl., en gl.skov sleede med 
jernet træ for 12 skl., en gl. wogn med smaa stier tøm og halseeler, sampt hammel for 1 Sld. 2 mrk., 
en for reeder wogn med tøm, hammel og halseeler for 2 Sld., en gl. skouf wogn 1 Sld. 2 mrk., en 
ruhl med skogle og jern tappe 1 Sld.,  
I Huggehuused. 
En hand øpse for 2 mrk., en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., 3 krak øpse á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it bufve 
sauf for 12 skl., en baane knif 8 skl., en naur for 12 skl., en lund naur 4 skl., en beder naur for 6 skl., 
en jern kiste for 8 skl., 2 kalketønder á 6 skl er 12 skl., en haand qvern og segel for 1 Sld., en hugge 
benk for 6 skl.,  
I Stuen, 
It fyrre bord med skuffe og obenfoed for 6 mrk., it gl. wraaskab med en laas og 2 døreforre for 3 
mrk., en en spolskaded benkedynne for bordenden 3½ allen lang for 1 Sld., en nye wefved benke 
dynne for 6 Sld., endnu oller bordet 3 allen lang for 2 mrk., en syed agedynne for 1 mrk. 8 skl., it 
syed hiønde 1 mrk., it syed hiønde med skin vaar under for 1 mrk. 4 skl., it syed hiønde med 
wadmels waar under 14 skl., en bagstoel for 1 mrk., endnu en bag stoel med røke paa 8 skl., 
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel till penge 182 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Walentin Pæhner i Ibsker sogn vedstoed her til Sterfboet skyldig at være pandte penge 10 Sld., 
Jens Seiersen angaf, at Anders Hop i Svaniche er her til boet skyldig , og i pandt 2 bruegarns lagen 
og en dreyelsdug for 4 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Henrik Mortensen i Svaniche er og efter Jens Seiersen formelding skyldig her till boet, og derfor 6 
par sølf mallier i pandt for 1 Sld. 1 mrk.,  
Morten Laursen i Listed er og her till boet skyldig og i pandt, it bruegarns lagen og en haand øpse 
for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Niels Nielsen i Listed er skyldig her till boet og i pandt it bruegarns lagen og it pude waar af bave 
lærred for 3 mrk. 7 skl.,  
Hans Laursen norden for Øllegaarden i Østermarie sogn er skyldig her till boet efter Jens Seiersens 
angifvende, og er derfor till underpandt en brøgger kedel paa en tønde for 9 Sld. 1 mrk 5 skl.,  
Mons Ibsen paa Hallene i Østermarie sogn er skyldig her till boet efter Jens Seiersens angifvende, 
og till underpandt stillet en kaabber kedel paa en span stoer for penge 2 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
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Jep Jensen i Østermarie sogn i Lyrersbye, er her till boet skyldig efter Jens Seiersens angifvelve 
penge 6 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Den 35. Laurits Jørgensen i østermarie sogn, er her till boet skyldig penge 2 Sld.,  
Peder Hansen paa 10 waanet i Østermarie sogn , er her till boet skyldig 3 Sld.,  
Sergiant Hans Hansen i Østermarie sogn er her till boet skyldig efter Jens Seiersens angifvende 
penge 1 Sld.,  
Niels Ibsen i Østermarie sogn er her till boet skyldig efter Jens Seiersens angifvende penge 3 mrk. 8 
skl.,  
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield till Penge 43 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Summa Summarum Andrager formelte dette Sterfboes middel till 
 penge 226 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Belandende dend sæd som i forleeden efter høst af Rug, saa vel som i waaren ere tilflugt af Biug 
hafve og deslige meere er saaed. Da blef derom imellem faderen Jens Seiersen og tilsiuns wærgen 
paa børnens weigne, Saa vel som hvis afgrøede engen tillige med sædenlagt i dette aar forskylde :/ 
Eenet og Accorderit, at som det sig endnu anjer til ringe afgrøde at der for Jens Seiersen skall det 
tilsammen beholde, og skall hand derimod svare og betal alt hvis landgielde, skat og tiende, som 
forberørte 34 gaard for indeværende aar 1700. skall og bør ydes og betalis, Hvor ved dend poht 
bekom,   
Hvornest blef angifven Sal: Qvindis Ifare eller gang klæder, og af formelte wurderings mænd i 
følgende maade nemlig. En sort klædis kaabe som er ike vendt for 5 Sld. 2 mrk., it grøndt florettis 
snørlif med bon paa og mæssing mallier udi for 2 Sld., en sort klædis trøye med lærret under 2 Sld. 
2 mrk., en sort wadmelstrøye 1 mrk. 8 skl., it sort fifskaftes skiørdt for 1 Sld. 2 mrk., en gl. sort 
wadmels trøye for 8 skl., it røt wadmels skiørdt for 3 mrk., en silke grof garns hufve for 1 mrk. 8 
skl., it grønt raskis forklæde for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns forklæde for 1 mrk. 4 skl., endnu en 
halsklud for 12 skl., 2 panne lin begge for 12 skl., Summa andrager forskrefne Ifareklæder till penge 
14 Sld. 12 skl.,  Hvilke deelis imellem forskrefne  denne S: Qvindis 6 sønner og 4 døttre, er deraf en 
broderlaad penge 7 mrk. 1½ skl., og en søsterlaad  ere 3 mrk. 8 ¾ skl.,  Som faderen dem i 
fremtiden tilsvarer, der imod beholdte faderen sine egne Ifareklæder. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og af Jens Seiersen  vedgaaedt 
som følger nemlig. 
Welb: Hr: Vicelandsdommer Ancher Müller hafver at fordre efter Jens Seiersens angifvende og 
vedgaaelse penge 5 Sld.,  
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursen tilkommer for denne Sal: Qvindis liig begravelse 4 Sld.,  
Christian Jacobsen i Østermarie sogn, for denne Sal: Qvindis liigkiste fordret arbiedsløn penge 3 
mrk., Imod denne Sal: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning saadelsom og till de smaae 
børns opforstning, der om blef faderen Jens Seyersen med tilsiuns wærgen foreenet, at Jens 
Seyersen af boes andeel skall nyde udleg for penge 40 Sld., 
Af dend skifteforretning ganget efter Sal: Albert Høy, som boede og døde i Listed udi Ibsker sogn 
dend 28 juny 1688 befindis Jens Seyersen at vere till ordnet at værge for dend halfvepart, af denne 
Sal: Mands søn Andreas Lyrs tilkommer nemlig dend halfvepart som ham tilkommer efter 
skiftebrefves indhold, og Jens Nielsen i Ibskier sogn for dend anden halfvepart, og som Jens 
Seyersen nu tilkommer her ved wærgemaall forfne egne børn. Saa er her ved isteden for Jens 
Seyersen, till wærge anordnet, hans half broder Peder Mikelsen i Østermarie sogn, tillige med 
berørte Jens Nielsen, at wærge for berørte Andreas Høy. Og som nu angifver at myndlingens moder 
som endnu er Enke, haver ald formelte sin søns tilfalden arf, hos sig at svare till. Saa nu de anmelte 
wærger forreligger at til én efter loven, myndlingen vorder foruden skade, og saaleedes dette 
Sterfboe nu derfor fri att være, efter formelte skiftebrefves og denne mennings indhold. 
Skifteforwalteren for sin umage og reise bevilget 10 mrk., :/ 
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Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve og til bogs føre med videre, og reisen ialdt bevilget 5 Sld., :/ 
Stemplet papir till denne forretning for 6 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. er 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge          50 Sld. 3 mrk. 
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge         166 Sld. 2 mrk. 12 skl.,   
Hvoraf faderen tilkommer dend halfvepart som er penge          83 Sld. 1 mrk.   6 skl.,     
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne 6 sønner og  
4 døttre, denne Sahl: Qvinde med sin efterlefvende mand Jens Seyer 
Sen auflede børn, er deraf en broderlaad penge          10 Sld. 1 mrk. 10 6/8 skl.,      
Og en systerlaad   penge            5 Sld.             13 3/8 skl.,   
Og som faderen er self sine børns wærger, og Creditorerne som er anførdt, will betroe ham  hvis de 
hafde at fordre, Saa giøris ike fornøden, it hvert barn særdeelis at till eggn men med tilsiuns 
wærgens samtyke derved sluttet. At faderen Jens Seyersen dette her udi anførdte rørrende Gods og 
tilstaaende Gield self beholder, og der imod sine Creditorer og sine børn efter formelte udreigning 
at svare. Og blef afhandlet nu her paa Sterfboet, at faderen Jens Seyersen beholder samptlig børnens 
anparter uden rente, indtill de blifver hver sig saa alderne, at de deris anpart, self kand annammer, 
efter som én stor deel af boens middel bestaar udi adtskillige ringe vare som Registering udviser. 
Belangende denne 34 gaard i Østermarie sogn, saa blef derom nu paa Sterfboet ike noget videre 
foretagen, efter som Jens Seyersen med sin broder dend efter sin Sal: Fader hafver arfvet, og dend 
der efter er forbedret i huus bygning med videre, og der pa nu ike nogen taxt findis, hvor for dend 
indtill nogen af børnen som før er nefndt, der paa will hafves taxt og sætning, og anpart deraf 
fordrer, till mænds opkræfvelse med paa følgen taxering henstaar, hvor till skifteforwalteren samme 
henviste. Hvor saa dette skifte, efter som Jens Seyersen og tilsiuns wærgen Peder Mikelsen paa bør 
Nens wegne, af skifteforwalteren blef tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve. 
Der till de svarede, at ej videre var at angifve, end registeringen udviser, og ingen med videre 
fordring end anførdt er sig angaf, dermed er sluttet, hvilket saa at verred tilganget og Passeret, vi 
vore hænder og Signeter her under bekræfte. Actum skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle og 
Welbaarne Hr: Oberst Commendant og Amptmands weigne, Jens Hansen. Henrik Brugman.  
Jens Seyersen. Peder P:M:S: Mikelsen. Eget skrefne navn.   Mikel Jensen. 
Hans H:J:S: Jensens eget skrefne navn. Esper Poulsen.  
Anders A:J:S: Jensens eget skrefne navn.  
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Anno 1700 Den 7 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte, og Liqvidation efter Mogens Jørgensens Sal: Hustru Kirstine Thommesdaatter, 
som med bemelte sin mand boede, og døde paa det 2 Waarnede kaldis Snellinge, liggende i Røe 
sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemelte Mogens Jørgensen, paa ene side, 
og paa anden side, deris sammen auflede liden daatter   
 
Ved navn Magdalena Mogensdaatter paa 4de ugger gammell, for hende er faderen efter loven 
self wærge, og forelagt hendis moder broder Hans Tommesen i Østelaurskier sogn at være tilsiuns 
wærge. 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Ibsen og Peder 
Laursen i bemelte Røe sogn. Hvor da er forfunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En røe blised Hest for 7 Sld., en brun Hest for 4 Sld., en røe braaget Koe for 5 Sld., findis ellers 2 
Kiør, nemlig en eøe og en sort hielmet Koe, som begge tilhør efter vedgaaelse Peder Laursen i Røe 
sogn. Saa og findis en røe braaget Koe som tilhør Anders Hansen paa 15 Waarnet i Østerlaurskier 
sogn, som Mons Jørgensen har under leye, en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk., en røe qvigekalf for 2 
mrk., en sort røgget Qvigekalf for 2 mrk., en mæssing kedel for 5 mrk., it lidet ølkar for 1 mrk. 4 
skl., en haar tøy for 10 skl., en kalke tønde for 8 skl., wogn med stier hammel tøm og halseeler for 4 
Sld., en ploug med jern hiull og ringe 2 Sld., en sleede med jern vidier for 1 mrk., it aar med bihl 
paa for 10 skl., 2 gl. træ tinnet harrer á 8 skl er 1 mrk., en laasfast ege Ørk er sat for 3 Sld., it gl.lidet 
fyrre bord for 1 mrk. 4 skl., it andet fyrre bord med oben foed for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. tønder i 
krobhuset for 12 skl., en kierne for 6 skl., en ølfiering for 12 skl., 3 gl. sybøtter á 2 skl er 6 skl.,  
En gl. øpse for 8 skl.,  
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder, blef og till boes middel anførdt, efter som Mons Jørgensens 
klæder ike er af synderlig verdi, it gl. sort fifskaftes skiørdt for 5 mrk., it gl. blaat ullet og linnet 
skiørdt for 5 mrk., en gl. wadmels trøye for 2 mrk., en gl. røed pollemeetis trøye for 1 mrk., en gl. 
sort klædis hufve for 1 mrk. 4 skl., it gl. blommet fifskaftes snørlif med grønne baand paa 1 mrk., :/ 
Sæden angaaende, da er der saaed en half tønde rug en half tønde Biug og 2 tønder haufre, det med 
sin afgrøde og engen; derom blef afhandlet paa Sterfboet, at Mons Jørgensen det til sammen 
beholder, og der imod, og der imod skall afreede hvis for dette 2 wornede for 1700. bør ydis og 
betalis. 
Summa andrager forskrefne Sterfboet middel til penge 35 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og dertill udlagt nemlig. 
Efter den i bog klaringen Mogens Jørgensen med dette efterretning datterit dend 19 Marty 1700. 
Befindes at rester till amptstuen for Anno 1698 og 1699. ialdt 4 Sld. 11 skl., her paa er till 
afkortning efter Herr Ampt skifverens sedel for Mons Jørgensens handtlanger hage Datterit dend 10 
Mai ogs A: 1700. 6 mrk., rester saa igien penge 2 Sld. 2 mrk. 11 skl., herfor er udlagt en røe braaget 
Koe for 5 Sld., till ofvers 9 mrk. 5 skl., :/ 
Rasmus Hansen som tienner hos Hr: Christen Lind Sogne Præst i Røe sogn fordred som vedgikes 
penge 6 mrk. 12 skl., udlagt herfor en laasfast Ege ørk for 3 Sld., og till ofvers 5 mrk. 4 skl., Og 
ellers lofvet Mons Jørgensen self at betale anrørttede Gield 6 mrk. 12 skl., med reede penge. 
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Mogens Jørgensen angaf at være skyldig till welb: Hr: Vicelandsdommer Ancher Müller penge 3 
Sld. 1 mrk., her for udlagt af fornefne røe braaget Koe paa disse 3 Sld. 1 mrk., de 9 mrk. 5 skl., en 
røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en øllfiering for 12 skl., :/ 
Dend anordnet deigne sønnen Petter Clausen for sin umage at siunge ofver denne Sal: Qvindis liig 
bevilget 1 mrk. 4 skl., her for udlagt en sort klædis for 1 mrk. 4 skl., :/ 
Imod denne Sal: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og till det lille barns opforstring 
blef faderen Mogens Jørgensen bevilget udleg for 10 Sld., udlagt en røe bliset Hest for 7 Sld., en 
brun Hest for 4 Sld., till ofvers 1 Sld., :/ Her foruden beholde Mons Jørgensen sin seng som stoed i 
stuen.  Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 3 mrk., af it sort fifskaftes skiørdt de 3 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte dette skiftebref at 
skrifve og till bogs føre 6 mrk., udlagt it blaat ullet og linnet skiørdt for 5 mrk., en røe trøye for 1 
mrk., :/  Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., af it sort fifskaftes skiørdt 2 mrk., en slee 
med jern vidier 1 mrk., :/  Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it 
lidet ølkar for 1 mrk. 4 skl., en saae for 10 skl., af Ørken de 2 skl., 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge  21 Sld. 1 mrk. 11 skl., ,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling  Pengr 14 Sld.      9 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er  Penge    7 Sld.     4½ skl.,  
Dend anden halfvepart, tilkommer denne Sal: Qvindis 
Efterlefvende liden daatter, som og er   Penge     7 Sld.       4½ skl.,  
Og som faderen er self berørte sit barns wærge, saa giøris ike førnøden til hver særdelis at  
Udlegge, men faderen barnet self at svare efter forskrefne udreigning, Og der imod det  øfrige 
rørrende Goeds beholde; Till det sidste blef faderen af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till hand svarede, ey videre at verre, og ey angaf sig 
fleere med videre Gields fordringer, end anførdt er dette saa at være tilganget og Passeret Testerer. 
Hans Jensen.  Henrik Brugman.   Mogens M:J:S: Jørgensen  
Hans H:J:S: Jørgensen. Peder P:L:S: Laursen. 
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Anno 1700 Den 14 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Liqvidation med 
boens løsøre middel og Gield, till it lovligt skifte at holde efter Hans Pedersens Sahl: hustru 
Kirstine Hansdaatter som boede, og døde paa deen 14 gaard paa Klindt udi Westermarie sogn. 
Imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemelte Hans Pedersen, paa ene side, og paa 
anden side, denne Sal: Qvindis bemelte sin Mand auflede børn, som er  
 
en søn ved navn Hans Hansen som endnu er hiemme hos faderen  Og er sin egen wærge 
og en daatter ved navn Mette Hansdaatter 24 aar gl. som og er hiemme hos faderen, og er 
faderen self wærge for hinde og forelagt broderen bemelte Hans Hansen at være tilsiuns wærge. 
Saa at daatteren ey nogen skade paa sin arfvepart i sin tiid lider; 
 
Hvor ved paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Hvor da imellem berørte Hans Pedersen og Hans Born 
indgikdes en venlig Contract og foreening 
  
Saaleedis at eftersom dend skadelige giest Ildebrand, kort førend bemelte denne Sahl: Qvinde ved 
døden afgik, at brendte dend 13 gaard paa Klindt i Westermarie sogn, hvor de nemlig Hans Persen 
og hans Sal: Hustru, hafde deris boepæhl og Middel, ved hvilken Ildebrand én stor deel af Hans 
Pedersens Boehave og middel, blef opbrendt og forringered, og derfor af Hans Pedersen aller 
underdanigst vendtis af hans Kong: May: allernaadigste efterladelse indeværende aar 1700. afgift, 
landgielde, med videre hielp, hvorom Hans Pedersen will giøre allerunderdanigste ansøgning; Saa 
hafver Hans Pedersen nu, af aldt hvis løsøre hand endnu eyer, lofvet og tilsagt bemelte sin søn og 
daatter, paa deris anpardter til arfve, efter berørte dens Sal: Moder, 40 Sld., udi hvilken arfvepart 
sønnen indgik, af sin egen fri willie, og gott hiertte laug, at søsteren skal hafve lige stoer laad med 
hammen, Saa er da paa én hvert part 20 Sld.,. Der foruden bevilget baade faderen og sønnen at 
benefnte daatteren skall beholde alle sine Sahl: Moders Ifare eller gang klæder, som hvis og nu self, 
til sig hafver annammet, og at bruge till sin enfe nøtte efter haanden at forslide, der foruden lofvede 
Hans Pedersen self at will betale ald den bort skyldige Gield, som nu Sterfboet kand till nogen med 
restere som er, og i særdeelis det wærgemaal som Hans Pedersen nu med inde sidder, og hafver for 
Sal: Holger Pedersens daatter Anna Holgersdaatter som tilkommer 18 Sld. 2 mrk. 5 skl. Med 
rentte siden skiftebrefvets dato dend 25 juny 1697. Saa og en sort mæhr som hende derfor er 
bevilget, hvilket wærgemaal Hans Pedersen lofved straxs i nest kommende fihhet, at will fra sig 
lefvere, udi lige saa gode vare som hand det annammede og i det øfrige will Hans Pedersen holde 
sine børn saavelsom hvis Creditor Sterfboer nu hafver som will Hans Pedersen Gielden betroe, og 
bedage, Uden skade og skadisløs i alle maader. 
Belangende Jordegoedset som er dend 13 og dend 15 gaard paa klint i Westermarie sogn, da som 
der paa nu ingen tax forrefindis, forblifver det samptlige Hans Pedersen og hans søn og bemelte 
daatteren till dehling efter loven naar den endten ved mænd sættes, eller de og derom anderleedis i 
sin tiid foreenis; Dette till stadfæstelse hafver vi samptlige vore hænder neden paa skrefven, swom 
skeede udi tvende dannemænds hos værelse, nemlig Lars Hansen. Jens Madsen i bemelte 
westermarie sogn, som dette med os under deris hænder, at som forskrefvet staar tilganget og 
Passeret, bekræfter. Actum skiftesteden paa 14 gaard paa Klint i Westermarie sogn Ut Supra.  
Hans Jensen.  H: Brugman.  Hans Pedersen.  Hans Hansen. 
 Laurits Hansen.egen haand.     Jens Madsen. 
 

bornholmerting.dk 140



 1

 
Anno 1700 Den 17 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Deeling efter Salig Hans Nielsen, som boede, og døde paa deen 30te Jord Eyendoms 
gaard udi Østerlaurskier sogn. Imellem denne Sal: mands  efterlatte hustru Karne Nielsdaatter 
for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet, Esper Poulsen i Østermarie sogn. paa 
ene side, og paa anden side, denne Sal: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 3 
sønner og 2 døttre, hvor af   
 
Dend eldste søn er Niels Hansen som er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Hansen og sin egen wærge. 
Dend yngste søn er Olluf Hansen paa 14tende aar gl. for hammen er til wærge anordnet Jens Munk 
boende i Lyersbye i Østermarie sogn. 
Dend eldste daatter Kirstine Hansdaatter paa 11 aar gl. for hende saavel somTyskeren. 
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter paa 8tende aar gl. paatog sig fader broderen Hr: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen boende paa Store Caniche gaard i Boelsker sogn at wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Peder Mortensen i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger nemlig 
Qveg. 
En røe røget Koe for 6 Sld., en røe stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en røe hielmet Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak røget Koe for 6 Sld., en blak røget Koe nest 
benefndt, en brun stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung røe grimmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. 
røe grimmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. bleg grimmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort bliset Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., :/ 
Kalfve som er føed udi indeværende aar, en røe beltet Qvigekalf for 3 mrk., en røe hielmet Qvige 
kalf for 3 mrk., en sort braaget Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., en blaket Qvigekalf 3 mrk., 2 sorte 
grimmede Qvige kalfve á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en røe grimmed studkalf for 3 mrk., en hvid 
studkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe tyrkalf er 1 Sld. 2 mrk., en røe grimmet studkalf for 3 mrk., en 
studkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe tyrkalf for 2 mrk., en blak hielmed studkalf for 2 mrk., :/ 
Ungt Qveg. 
En sort i kalfvet Qvie for 4 Sld. 2 mrk., en blak røgget Qvie for 4 Sld., en brun braaget stud 4 Sld. 2 
mrk., og en røe braaget stud 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmet Tyr for 4 Sld., en liden røe hielmet stud 
for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet og hvid manket stud      nød for 2 Sld., it sort hielmet studnød 2 Sld., 
it røe grimmed studnød for 2 Sld., :/ 
Faar og Lam. 20 støker gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld 2 mrk., 18 Lam ´a 1 mrk. 8 skl er 6 Sld. 3 
mrk.,:/ 
Heste og Hopper. 
En gl. skimlet og bliset gilling for 6 Sld., en ung røe bliset ugillet Hest for 12 Sld., en sort skimlet 
gillet Foele for 8 Sld., en sort Foele for 7 Sld., en ung hvid Hoppe 10 Sld., en gl. hvid Hoppe 6 Sld., 
en gl. brun Hoppe for 4 Sld., en ung røe skimlet Hoppe for 8 Sld., en blak bliset Hoppe for 6 Sld., 
en sort Hoppe med it steet Horsføll for 7 Sld.,  
Kaabber Wahre. 
En nye kaabber kedel er paa en tønde og en fiering stoer er vegtig till penge 20 Sld., en gl. 
brendeviins pande med hat og pibber vog 1½ lispund ansat skaalpund for 1 mrk er 6 Sld., en half 
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tønde kaabber kedel vog 18 skaalpund á 1 mrk er 4 Sld 2 mrk., en liden kitte kedel vog 4 skaalpund 
á 1 mrk er 1 Sld., en panne kaabber kedel vog 10 skaalpund á 20 skl er 3 Sld. 8 skl., en malm gryde 
paa en kitte stoer vog 7 skaalpund á 6 skl er 2 mrk. 10 skl.,  
Benche og Sengeklæder I Herbergehuuset 
 I den nord weste seng. En olmerdugs blaae rannet ofverdynne for 4 Sld., en linden grof underdynne 
for 1 Sld. 2 mrk., 2 linnen hofvetdynne støket 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 olmerdugs blaae rannet 
puder uden lin waar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., I Nordøster seng 
en bolster ofverdynne er sat for 5 Sld., en linnen underdynne er sat for 2 Sld. 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 2 mrk., en ullen sort rannet hofvetdynne for 1 mrk., 2 pudder med lin waar og strik á 6 
mrk er 3 Sld., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 Sld.,  I Søndre seng. En olmerdugs blaae rannet 
ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en ullen hofvet dynne 3 mrk., 2 
blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 mands sæde for 1 mrk., en 
nye wefvet agedynne for 3 mrk., it lesnet hiønde for 2 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk. 8 skl., en 
røe lesnet agedynne for 3 mrk., it blaae agtig lesnet hiønde for 2 mrk., it grøndt sengeklæde 2 mrk., 
it fyrrebord med aaben foed uden skuffe for 5 mrk., it fyrre sengested for 6 mrk., en stoer eegekiste 
med laas og hengsler sort mallet er sat for 3 Sld., en liden egekiste med lister paa, uden laas og 
hengsler for 1 Sld., en mallet fyrrekiste med laas og hengsler for 1 Sld. 1 mrk., :/ 
I dend gamle stue Seng. It blaargarns lagen for 2 mrk.,:/ 
I Krobhuuset sengeklæder. 
En ullen ofverdynne 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 1 Sld., en hvid ulmerdugs pude uden 
lin waar for 2 mrk., en røe rannet hofdynne 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., :/ 
I Stuen. 
En læsnetbenkedynne paa grøn bun 7 allen lagn er sat for 5 Sld., en læsnet benkedynne under 
winduen 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., en gl. benkedynne paa guhl bun for bordenden 2 allen lang 
for 3 mrk., en gl. benkedynne paa guhl bon paa benken indfor  dørren 2 allen lang for 3 mrk., it syed 
hiønde med guhl rannet for under paa grøn bund for 3 mrk., it syed hiønde med røed bund og guhl 
rannet foer under for 3 mrk., it askebord med lugt foed og skuffe under for 4 Sld., it fyrrebord med 
lugt foed uden skuffe for1 Sld. 2 mrk., it wraaeskab med 2 laase og dragrum udi for 3 Sld., en gl. 
røkbag stoel for 8 skl., en træ bagstoel for 1 mrk., :/ 
Linklæder. 
En dreyels borddug af en breed 3 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., en borddug wefvet i rueder for 1 Sld., 
endnu en borddug wefvet i kranger for 2 mrk., it dreyels haandklæde med udsydning for 1 mrk., it 
haand klæde med blaat randet i wefvet for 1 mrk., it madskab i krubhuuset med en laas 2 Sld. 2 
mrk., en straabonds tønde for 8 skl., en øl halftønde 8 skl.,  
I Gamle Stuen. 
It gl. sengested for 2 mrk., it nyt aske bord blad for 3 mrk., it gl.madskab for 2 mrk., endnu it gl. 
wraaeskab for 3 mrk., en øllfiering for 6 skl., it gl.ølkar for 2 mrk., en straaboend tønde for 8 skl., 
en kalketønde for 6 skl., eb standtønde for 8 skl., en tiære tønde for 1 mrk., en haand qvern med 
huus og jern seigl for 1 Sld. 2 mrk., en Ølltønde for 1 mrk., en salte fiering for 6 skl., en slate for 4 
skl., it ølkar paa loftet for 1 Sld. 2 mrk., 3 græs seyser med bom og ringe á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
en eege kiste uden laas for 2 Sld. 1 mrk., en gryde kraag for 2 mrk., it deigne trug for 2 mrk., 5 
straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., en øl half tønde for 8 skl., 2 salte half tønder á 6 skl er 12 
skl., :/ 
I Steerhuuset. 
2 gryde kraage af jern á 2 mrk er 4 mrk., 2 tørfjern á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., endnu it tørf jern 
for 12 skl., 2 lyng rifver á 1 mrk er 2 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en stokøpse for 2 mrk., 
en jern træfoed for 2 mrk., 2 jern tyfver á 6 skl er 12 skl., it hartøy med hammer og støf for 1 mrk.,  
I Hugehuuset. 
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En ploug med behørige jern, hiul ringe og bøsse 6 mrk., it degne trug for 3 mrk., it fyrre bord med 
gl. foed 3 mrk., it lidet ølkar for 1 Sld., 2 øl tønder á 1 mrk er 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier 2 
mrk., en gl. jern hille for 1 mrk., 2 draglenker á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en Muhquet for 1 mrk. 4 skl., 
en hug degn for 1 mrk., 8 ege planker á 1 mrk  er 8 mrk., 2 salte fieringer á 4 skl er 8 skl., it aar med 
bihl for 1 mrk., endnu it aar med bihl 1 mrk., 2 træ tinnet harrer 8 skl., en arbieds wogn med 
høestier, hammel tøm og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., endnu en arbieds wogn med jernet hammel, 
tøm og halseeler sampt4 smaae stier for 3 Sld.,  
Gies. 4 gl. gies og en gaase á 1 mrk. 2 mrk. 4 skl., 8 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk., :/ 
Svin. 2 soesvin á 3 mrk er 1 Sld 2 mrk., it galt svin for 3 mrk., :/ 
Sølf. 
En Sølfstaab paa en stoer pæl er vegtig till 8 Sld., 2 gl. Sølf skeer er vegtig till penge 3 Sld., it par 
sortte klædis bopser 1 Sld. 3 mrk.,:/ 
En eng beliggende udi Lyers skoufve udi Østermarie sogn, grændende op till Jens Munk, Jens 
Pedersen og Laurs Jørgensens, skoufve iben: som er fri kiøbt jord og Sal: Hans Nielsen hafver 
arfvet med bemelte sin hustru efter hendis Sahl: fader Niels Mikelsen, hvor paa er wopsen én deel 
skouf som nu er anseet og er en ung æege skouf, af bemelte wurderings mænd nu taxerit for 20 Sld., 
Nok befindis dette Sterfboe at være berettiget og tilhørrende 4 tønder landbiug jord, beliggende udi 
listed wang, som Niels Hansen Skreder ibn: her fra boet hafver udi brug for aarlige leye, hvilken 
jord Sal: Hans Nielsen med sin hustru Karne Nielsdaatter, én deel hafver arfvet, og én deel fra hans 
hustrueds søstermand Sal: Niels Christensen fordum boende i Østermariesogn. Hafver indløst efter 
derom hans udgifne kiøb, og skiødebref datteret dend 27 Oktober aar 1684 og inden Øster 
Herredsting vedstaaet samme dag og aar, hvilken benefnte Jord, nu imellem Enken og hindes børn, 
her till boes middel er anført for penge 90 Sld., 
Hans Andersen paa 43 gaard i Østermarie sogn mødte her paa Sterfboet, og vedstoed her paa 
Sterfboet till dette boe at være skyldig laandte penge 34 Sld., :/  
Hans Andersen nu Esper Poulsen i Østermarie sogn er her till Sterfboet skyldig, som Esper 
Pofvetsen nu self her paa Sterfboet vedstoed, og welb: he: Vicelands dommer Ancher Müller hans 
dom datterit dend 27 September 1693. om formelder bestaaende udi  dend 69. gaard Esper 
Pofvelsen i Østermarie sogn paaboer Capitall penge 25 Sld., rentten angaaende som efter berørte 
Herr Landsdommers doms indhold, baade først og sidst i dommen meldes till nu skiftet hollis, er af 
Esper Pofvelsen efter regnskab og afreigning, imellem Enken og arfvingenne sampt Esper Povelsen 
af Clarerit og betalt, saa ey videre rester end formelte Capitall. 
Christen Laursen i Svaniche er skyldig her till boet, som er arfvet efter Jens Munks Sal: hustru, og 
der paa till underpandt en Sølf ske med en windtuis knap paa, hvor paa er beregnet Jørgen Von 
Britsowen penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Endnu angaf Peder Espersen i Østermarie sogn er skyldig her till boet paa Baade kiøb som hand 
self vedgik penge 1 Sld., 
Om aldt hvis denne Sal: Mand og Olluf Hansen i Gudhiem imellem verret hafver, angaaende hvis 
haand skifter som er benefndt udi de skiftebrefve, ganget efter berørte Olluf Hansens Sal: Fader og 
Moder saa vell tog Sal: Jørgen Bohn, Morten Bone og denne Sal: mands fader Niels Ibsen er denne 
Sahl:Mand med Olluf Hansen foreenit, efer derom it landstrings vidnis formelding, udsted af WelB: 
Herr Landsdommer Matthias Rasch. Datteris Borringholmes Land den 6 December 1699. og hafver 
Olluf Hansen det alt sammen afclarrerit, og till ermelte Hans Nielsen betaldt, som arfvingerne nu 
vedstod og bekræftede og derfor de i foenefne skiftebrefved ommelte haand skrifter, her efter at 
værre død og magtesløs, og ej kommer Olluf Hansen eller hans hustru børn og arfvinger, till hende 
eller skade i nogen maader efter som Olluf Hansen ey videre her till boet, i nogen maade skyldig er 
at betale af Capitall og rentte, efter forberørte skiftebrefves indhold, som Olluf Hansen og nu self 
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her paa Sterfboet, vedstod rigtig skyldig at verre 15 Sld., og bestaaende i dend 28 gaard i Øster 
laursker sogn efter skiftebrefvets indhold:/  
Enken med sin laugwærge saa og børnens fader broder Ritmester Rasmus Nielsen angaf till 
Sterfboets beste reede penge i Smaae myndt 110 Sld.,  
Efter det skiftebref ganget efter Sahl: Hans Niels fader S: Niels Ibsen datterit dend 7 November aar 
1679. befindis iblandt andet indført saaleedis Sahl: Anders Rosman udi Knudskier sogn at verre 
blefven till Sahl: Niels Ibsen skyldig, som og findes Sahl: Hans Nielsen arfvelig at verre udlagt og 
tilfalden penge 80 Sld., her for berettet Enken med sin laugwærge saavelsom og denne Sahl: Mands 
broder Hr: Ritmester Rasmus Nielsen, at S: Andreas Rosmans enke og hendis med arfvinger, skall 
hafve ofverladt eller ofverdraget én andeehl, Sal: Andreas Rosman hafde bestaaende udi dend 28 
gaard i Østerlaursker sogn efter 2de skiftebrefves indhold, ded eene ganget efter Sahl: Hans 
Truedsen som boede og døde paa berørte 28 gaard i bemelte Østerlaursker sogn datterit dend 13 
November 1657. udi hvilket skiftebref findis indført saaleedis, Anders Rasman i Rønne kræfver 
efter en udtog af sin regenskabs bogs formelding, regenskab imod regenskab at skall være giort Aa 
1644. 1 ibn: Kræfver for sin hofvetstol penge 24 Sld., og paa sin broder Claus Rasmusens weigne 
nog endnu efter anlofvelse aarligen till rendte 1 pund smør eller 6 mrk., penge er i 13 aar. 19 Sld. 2 
mrk., for begge Summa er indførdt i dend 28 gaard i Østerlaurskier sogn, i bræden staar skrefven, 
læst paa skiftet efter Bohl Hans Mons dend 31 Augusty 1677 item i gaarden sin betalning: 
I det andet skiftebref ganget efter Hans Mogensens Sahl: hustru Bohl Pedersdaatter dend 31 
augusty 1677 er saaleedis indførdt, Anders Rasmand udi Knudsker sogn fordrede 43 Sld. 2 mrk., 
Capitall efter hans regenskabsbog og it skiftebrefs indhold, ganget efter Sahl: Hans Truedsen, som 
boede og døde paa fornefne 28 gaard, datterit dend 13 November 1657, hvilke penge da paa skifte i 
forde 28 gaard er blefven indviist, som till dato med paaløbende rentte, endnu staar ubetaldt; Anders 
Rasmand nu paa skiftet begierede, at samme penge endnu gaarden maatte blifve bestaaende, 
Capitall med paaløbende rente, hvilket Hans Mogensen vedgik, hvor forre det der ved forblifver, og 
lofved Hans Monsen att holde Anders Rasmand skadesløs. 
Efter dend  beskaffenhed skall denne Sahl: Mand Hans Nielsen som paa dend tid, da hand med 
Sahl: Anders Rasmands Enke, og hendis med arfvinger, skall hafve om forskrefne taget afskeed og 
giort mundtlig Contract beboede den berørte 28 gaard, og der efter saaleedis ladet sin Gield dermed 
henstanden og ike for dend skyld esket forberøre Gieldis betalning. Hvor ved og efter saadan for 
melte arfvingernis angifvende og skiftebrefvets indhold, Gielden till felleds arfvingernis beste nu er 
anførdt, som igien her efter demmen Proqvota er imellem deelt. 
Efter en tolf samfrenders forretning med formand Hans Zandersen datteris dend 29 Marty 1680. 
oprettet paa denne 30 gaard i Østerlaursker sogn. befindis denne 30 gaard at  verre taxeret med ald 
sin eyendom for penge 213 Sld. 1 mrk. 8 skl., Med hvilken sætning samptlig Enken og arfvingernis 
wærge, end var well tilfreds og fornøyet, saaleedis till boes middel at skulle anføris efter derved 
priis som derpaa forhen sadt er :/ 
Sæden angaaende, da er dend efter aftale paa Sterfboet, Enken Consenterit at beholde till at afreede 
dette indeværrende aars afgift med, for Gaarden, og hvis der endda skulle meere ofverskyde, skall 
det være Enken og fællets børn till førde, hvor ved beriegnet er alt hvis sæd af Rug, Biug, Hafre 
med sin afgrøde saavel som infen indtet undtagen inogen maade. Hvor for deraf ej kand komme 
boets videre til beste, end forskrefvet staar. Og dermed var de myndige børn og wergerne 
weltilfreds og benøyet i alle maader; 
Skifteforwalteren til spurdte Enken med sin laugwerge, de myndige børn saa og fader broderen 
bemelte Herr Ritmesteren Rasmus Nielsen og wærgen, om de hafde meere dette boes middel at 
angifve, enten i én eller anden maade; Hvor til de svarede, ey videre at være, end angifve er og 
forskrefvet staar. Hvor ved dette Sterfboes registering sluttis; 
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Saa blef forschrefne boets middell sammen reignet som andrager med løsøre tilstaaende Gield og 
berørtte 30 gaard i alt till penge 947 Sld. 4 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner, hvor till er giort udleg som følger. 
Saa det skifte ganget efter Sahl: Mads Nielsen paa 31 gaard i Østermarie sogn, datterit dend 23 og 
24 may aar 1694: befindis denne Sahl: Mand Hans Nielsen, at verre tilordnet at wærge for dend 
Sahl: Mands daatter, Seigne Madsdaatter, som tilkommer 23 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  hvorfor  er udlagt, 
hos Peder Jensen og Esper Poulsen siden er ved døden afgangen, saa svarer Esper Poulsen boende 
i Østermarie sogn alene till 6 Sld. 1 skl., med rentte till dato, efter som denne S: Mand ey deraf 
noget hafver till sig annammet, for resten som er penge 17 Sld. 3 skl., svaris heraf boet, videre 
tilkommer bemelte myndling af Saa Salige faders Ifareklæder, som og her af boet avaris som er 
penge 3 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/ 
Nok befindis denne myndling at tilkomme paa det skifte, efter Jens Munks Sahl: hustru i 
Øatermarie sogn, datteret dend 26 may 1696 penge tyfve og toe Sld.,:/ 
Hvor for er udlagt, udi dend 31 gaard i Østermarie sogn som dermed hofvet SummaTretten Sld. 3 
skl. 6½ skl., og deraf forfalden rentte til dato er bestaaende, Anders Jensen nu svarer till. Nog af 
løsøre arf 14 Sld. 5 skl., som og heraf boet med resten af forberørte 22 Sld., skall udligges, er saa 
det som heraf boet skall udligges, og forskrefne Seigne Madsdaatter tilkommer i alt hofvet Summa 
penge 43 Sld. 15 skl., rentte heraf berignet till dato naar wærge penge er fradragen, andrager 5 Sld. 
3 mrk. 1 skl., er saa capitall og rente 49 Sld., Imod retten af de anmelte 13 Sld. 3 mrk. 6½ skl., 
Prætendered Anders Jensen for --- imidlertid, at Hans Nielsen holdt myndlingen Seigne 
Madsdaatter udi skolle, uggen fp: 2 mrk. 4 skl., og 3 dagis 12 skl., opskrefven for 12 Sld., Her om 
kunde nu ingen endelighed sluttis, men snutes ubilligt, at Stiffaderen som hafver Moderen till ægte 
fordrer kaastpenge, der nu værgen Hans Niels arfvinger ej begier, at noget skall afkorttis for 
dendskoleløn, dend Sahl: Mand till skollemesteren, Loerens Krog efter hans seddel, for 
myndlingens lærdom 4 mrk. 4 skl., har udgifvet i 11 ugger, hvor for skifteforwalteren, for denne 
fordring, till loug og ret henvist. 
Saa er ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, igien for berørte myndling Seigne Madsdaatter till 
wærge anordnet Berrild Lassen paa 72 gaard i Østermarie sogn som det efter loven hafver at 
forestaae, og er for Summen de her af boet resterende 49 Sld., udlagt, efterskrefne, it part sorte 
klædis bupser 7 mrk., en egekiste uden laas 9 mrk., en sort Hoppe med it speet Horsføll for 7 Sld., i 
gl. stuen it sengested 2 mrk., 4 Faar á 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 
mrk., hos Olluf Hansen i Gudhiem som er bestaaende i dend 28 gaard i Østerlaursker sogn at have 
penge 15 Sld., it fyrrebord i herberghuuset, med foed uden skufft for 1 Sld. 1 mrk., en blak hielmet 
studkalf 2 mrk., en linnen grof under dynne i westerseng i Herberghuuset er sat for 1 Sld. 2 mrk., it 
aar med bihl for 1 mrk., hos Esper Poulsen paa 69 gaard i Østermarie sogn, af de i samme gaard 
bestaaende jordepenge at hafve 14 Sld.,  
Efter ded skiftebref ganget efter Sahl: Jens Pedersen og hans Sahl: hustru, som boede og døde paa 
dend 60 gaard i Østermarie sogn, daterit dend 10 april 1685. befindis Sal: Hans Nielsen at verre 
wærge for dend Sahl: Mands søn Peder Jensen, som tilkommer efter sin Sahl: Fader af 
iFareklæderne 1 Sld. 2 mrk., nog tilkommer ham rentte af sin anpart, i berørte 60 gaard som 
tilsammen er 17 Sld. 2 mrk. 5 skl., i 9 aar till aar 1694. /: fra hvilken tid broderen Hans Jensen 
svarer hofvet Summen og rentte, er naar wærgepenge afdragis, blifver igien 11 mrk. 4 skl., er 
tilsammen 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., for disse 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., er udlagt, hos Christen Laursen i 
Svaniche og en Sølfskee i pandt med en windrue knap paa og her till boet                     skyldig 
penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., I huggehuuset it deignetrug for 3 mrk., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., til ofvers 3 
skl., :/ 
Saa er nu ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, igien till wærge anordnet broderen Hans Jensen 
som nu boer paa dend bemelte 60 gaard i Østermarie sogn, og svare der till efter loven. :/ 
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Peder Rasmand i Rønne fordred efter sin sedel penge 9 Sld., udlagt en brun braaget stud for 4 Sld. 2 
mrk., en røe braaget stud 4 Sld. 2 mrk.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer efter sin seddel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt 
en brun Hoppe er sat for 4 Sld., til ofvers 1 mrk. 3 skl., :/ 
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken samtøket og bevilget af 
Sterfboets middel udlæg for penge 50 Sld., udlagt, en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe 
braaget Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget Koe 6 Sld., en hvid 
Hoppe for 10 Sld., en gl. skimlet og bliset gilling 6 Sld., en sort Foele for 7 Sld., 3 Faar á 3 mrk. 8 
skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., it Soesvin 3 mrk., :/ Clar 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning og reysen i alt bevilget 9 Sld., udlagt af 
pengene 9 Sld.,  Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette 
skiftebref at skrifve og til bogs føre, sampt de vedkommende efter retning af med dehle med slet 
papir og reysen 12 Sld., udlagt af pengene at hafve 12 Sld., :/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 2 Sld. 1 mrk., udlagt af pengene at hafve 2 Sld. 1 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 5 mrk., udlagt af pengene at hafve 2 Sld. 2 
mrk., 
Summa andrager forschrefne anførte Gield og Prætensioner til penge 141 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till Deeling penge      805 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen den halfvepart som er penge     402 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne 3 Sønner 
Og 2 døttre deraf er en broderlaad       100 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Og en søsterlaad er penge          50 Sld. 1 mrk.   5 skl.,  
 
For enkens anpart som er 400 Sld. 2 mrk. 9 skl., er hinde udlagt, af dend 30 gaard i Østerlaursker 
sogn efter forskrefne taxering, er her till udlagt dend halfvepart, som er penge 106 Sld. 2 mrk. 12 
skl., af de forskrefne reede penge at hafve 42 Sld. 8 skl., af dend Gield hos Anders Rasmans enke, at 
hafve dend halfvepart som er 40 Sld., en gl. røe grimmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. bleg grimmet 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmed studkalf 3 mrk., en hvid studkalf for 2 mrk. 8 skl., 2 sort 
grimmet Qvie kalfve 6 mrk., 13 Faar á 3 mrk. 8 skl er 11 Sld. 1 mrk. 8 skl., 11 Lam á 1 mrk. 8 skl 
er 4 Sld. 8 skl., en ung røe skimlet Hoppe 8 Sld., it sort hielmet studnød 2 Sld., it røe grimmet 
studnød 2 Sld., en gl. brendeviins pande med hat og pibber vog 1½ lispund skaalpundet 1 mrk er 6 
Sld., en half tønde kaabber kedel vog 18 skaalpund á 1 mrk er  4 Sld. 2 mrk., en liden kitte kedel 
vog 4 skaalpund á 1 mrk er 1 Sld.,2 spanne kaabber kedel vog 10 skaalpund á 1 mrk. 4 skl. Er 3 Sld. 
8 skl., en malm gryde paa en kitte vog 7 skaalpund á 6 skl er 2 mrk. 10 skl., i nordøster seng i 
herberghuuset en bolster ofverdynne er sat for 5 Sld., en linnen underdynne 2 Sld. 2 mrk., en 
linnenhofvet dynne 2 mrk., en ullen sort rannet hofvet dynne 1 mrk., 2 puder med lin waar og strik á 
6 mrk er 3 Sld., 2 bruegarns lagen 3 Sld., en stor eege kiste med laas og hengsler  sort malet for 3 
Sld.,  i dend gl. stue sengklæder, en ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne 6 mrk., en 
linnen hofvet dynne 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., :/ I krobhuuset sengeklæder, en ullen 
ofver dynne for 6 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., en hvid ulmerdugs pude uden lin waar 2 mrk., 
En røe rannet hofvet dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en lesnet benkedynne paa grøn bon 7 
allen lang taxeret for 5 Sld.,  it askebror med lung foed og skuffe 4 Sld., it fyrebord med lungt foed 
uden skuffe for 1 Sld. 1 mrk., it wraae skab med 2 laase og dragrum for 3 Sld., en røk bagstoel for 8 
skl., en arbieds wogn med høestie hammel, tøm og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., en ploug med beførig 
jern hiul bøsse løbere og ringe 1 Sld. 2 mrk., :/ I herberghuuset, it lesnet hiønde for 2 mrk., it flamsk 
hiønde for 1 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne 3 mrk., it madskab i krubhuuset med laas for 2 
Sld. 2 mrk., it Øllkar paa loftet for 1 Sld. 2 mrk., 2 tørf jern á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., endnu it 
tørfjern for 12 skl., 2 lyng rifver á 1 mrk er 2 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en stokøpse for 2 
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mrk., en jernet træfoed for 2 mrk., 2 jern tyfver á 6 skl er 12 skl., it hartøy med hammer og stok 1 
mrk., it lidet ølkar i huuset 4 mrk., nemlig huughuuset, 2 ølltønder á 1 mrk er 2 mrk., en slee med 
jern vidier for 2 mrk., 2 draglenker á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 salte fieringer á 4 skl er 8 skl., it aar 
med bihl for 1 mrk., 2 trætinned harrer for 8 skl., 4 gl. Gies og en gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 
mrk. 4 skl., 8 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk., it Soesvin for 3 mrk., it galt svin for 3 mrk., en Sølfstaab 
paa en stor pæhl er vegtig till 8 Sld., en blak bliset Hoppe 6 Sld., en lesnet benkedynne i stuen 6  
alen lang under winduen for 3 Sld. 2 mrk., en borddug i kraager 2 mrk., it dreyels haandklæde med 
udsydning for 1 mrk., it handklæde med blaae ranner i wefvet for 1 mrk., 3 græs seyser med bon og 
ringe á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/ i Krobhuuset en straabonds tønde for 8 skl., en øl halftønde for 8 
skl., en haand qvern med huus og jern seil for 1 Sld. 2 mrk., en  kalke tønde for 6 skl., en standtønde 
for 8 skl., en tierre tønde for 1 mrk., en gryde kraag for 2 mrk., it degnetrug for 2 mrk., 5 straabonds 
tønder paa loftet for 2 mrk. 8 skl., af de 4er tønder landbiug jord i listed erher till udlagt 55 Sld., hos 
Hans Pedersen paa 43 gaard i Østermarie sogn af hvis hand her till boet som før er meldt skyldig er 
blefven at have 22 Sld., hos Diderik Wolfsens udleg at hafve de 1 mrk. 2 skl., paa loftet en øllhalf 
tønde 8 skl., 2 salte half tønder á 6 skl er 12 skl., hos for Hans Jensens udleeg 3 skl., :/: 
 
Dend eldste søn Niels Hansen tilkommer 100 Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 
gaard i Østerlaurskier sogn tilkommer hammen af penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: 
Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her till boet som meldt er skyldig blefven er her till 
udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 
skl., en nye kaabber kedel paa en tønde og en fiering stor, er vegtig till penge 20 Sld., en brun 
stiernet Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe Tiurkalf for 2 mrk., en røe grimmet Tyr for 4 Sld.,:/ i dend sønder 
seng i Herberghuuset, en olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne 1 Sld. 2 mrk., en 
ullen hofvetdynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagner for 3 mrk., en gl. benkedynne 6 mands sæde i 
herberg huuset for 1 mrk., en liden egekiste medlister uden laas og hengsler for 1 Sld., berørte 
søndre sengested 6 mrk., af de 4 tønder landbiug jord i listed at hafve penge 13 Sld. 3 mrk., :/ her af 
er tilofvers 3 skl., :/: 
 
Dend anden søn Hans Hansen tilkommer 100 Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 
gaard i Østerlaurskier sogn tilkommer hammen af penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: 
Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her till boet som meldt er skyldig blefven er her till 
udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 
skl., en ung røe bliset ugillet Hest for 12 Sld., en mallet fyrrekiste med laas og hengsler for 1 Sld. 1 
mrk., en dreyls borddug af en breed 3 alen lang 1 Sld. 2 mrk., it nytt aske bordblad for 3 mrk., it gl. 
wraaeskab for 2 mrk., siger it madskab, en gl. jern hille for 1 mrk., en Muhqvet for 1 mrk. 4 skl., en 
hugdegn for 1 mrk., en ung røe grimmet Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaget qviekalf for 2 
mrk. 8 skl., en sort kalfveqvie for 4 Sld. 2 mrk., en benkedynne paa guhl bon for bordenden 2 allen 
lang for 3 mrk., it syed hiønde med gul rannet foer under paa grøn bun 3 mrk., en ølfiering i gl. stue 
6 skl., it gl. øllkar for 2 mrk., en straabonds tønde for 8 skl., en salte fiering 6 skl., en salte half 
tønde for 4 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., udi 4 tønder landbiug jord i listed wang i Ibsker 
sogn, taxeret for 50 Sld., deraf er her till udlagt penge 21 Sld. 1 mrk., en træ bagstol er sat for 1 
mrk., en Sølfskee med breed skaft 6 mrk., til ofvers 7 skl., :/: 
 
Dend yngste søn Olluf Hansen tilkommer 100 Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 
gaard i Østerlaurskier sogn tilkommer hammen af penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: 
Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her till boet som meldt er skyldig blefven er her till 
udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 
skl., en sort bliset Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaket qvie kalf for 3 mrk., it røe hielmet og hvid 
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manket studnød for 2 Sld., en gl. hvid Hoppe for 6 Sld., hos Esper Poulsen af dend 69 gaard i 
Østermarie sogn at hafve penge 11 Sld., hos Hans Andersen paa 43 gaard i Østermarie sogn at 
hefve af hvis hand er skyldig blefven 12 Sld., en  borddug wefvet i riuder for 1 Sld., en røe lesned 
Agedynne 3 mrk., it blae agtig lesned hiønde 2 mrk., i nordweste seng i Herberghuuset, en blaae 
rannet ulmerdugs ofverdynne 4 Sld., 2 linnen hofvet dynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 olmerdugs blaae 
rannet puder uden lin waar for 1 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., it 
grøndt sengs klæde for 2 mrk., en benkedynne inden for stue dørren 2 allen lang 3 mrk., it 
wraaeskab i gl. stuen for 3 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., it førrebord med gl. foed i 
huugehuuset for 3 mrk., en Sølfskee for 6 mrk., hos Peder Persen i Østermarie sogn 4 mrk., til 
ofvers 3 skl., :/: 
Begge forskrefne døttrene tilkommer hver 50 Sld. 1 mrk. 5 skl., er tilsammen 100 Sld. 2 mrk. 
10 skl., som Hr: Ritmesteren Rasmus Nielsen er wærge for, dem derfor er udlagt tilkommer 100 
Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 gaard i Østerlaurskier sogn, er her tillagt at hafvis 
penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her 
till boet som meldt er skyldig blefven er her till udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede 
penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., en blak røgget Qvie for 4 Sld., en liden røe 
hielmet stud 2 Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget Qvie for 4 Sld., en 
liden røe hielmed stud 2 Sld. 2 mrk., en røe beltet Qvie kalf for 3 mrk., en røe hielmet Qviekalf for 
3 mrk., forskrefne skoufsdeel og Enge, som er beliggende Lyers bye skoufve som før ermelt for 
penge 20 Sld., 8 Eegeplanker for 2 Sld., en arbiedswogn med jerned hammell, tøm og halseeler for 
3 Sld., 2 syed hiønder med røed bun og guhl rannet underfoer for 3 mrk., hos Hans Jensen 7 skl., 
hos Brød Niels 3 skl., hos Olluf Hansen 3 skl.,:/: 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder hafver Enken og de myndige børn, deelt imellem forskrefne 
drengebørnen at slide efter som de vare af hiem spundet tøy, saa og Skind, saa deraf ike er meere at 
anføre till Sterfboets beste. Foruden skifte blef Enken af de vedkommende bevilget, sin 
Sengsklæder; Og som nu alting efter vøye var skiftet, delet og udlagt i gode vedkommende efter 
skifteforwalterens anfordring, ey gafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
endten at være till beste eller fordrende Gield., Saa indgaf og lofvet Enken af fri willie og got 
hierttelaug til sine børn, at hun will forære, og gifve, alle de tre yngste børn, nemlig sønnen Olluf og 
begge døtterne, en hver 5 Sld., till hielp till en klædning i fremtiden, efter som de 2 eldste sønner 
hafver bekommet før faderens død, noget till klæder, hvilket skall tagis af denne part Enken imod 
sín Sal: Mands begrafvelse er bevilget: og skall berørte andeel 5 slettedaler til hver barn forblifve, 
indtill saa lenge børnen det kand hafve fornødemat Bringe. :/ Her ved saa dette skifte sluttis, hvilket 
saa at være tilganget og Passeret, des till widnesbiurd under vore hænder og zigneter. Actum 
Schiftestedens d. 18 july Aa 1700. Paa Høyedle og welb: Hr: Obersten  Hans Jensen. 
 Henrik Brugman,  Rasmus Nielsen. Paa Enkens wegne som laugwærge 
Testerer Jeg  Espers Poulsen.  Niels N:H:S: Hansen. Hans Hansen. 
Jep Hansen. Per P:M:S: Mortensen.  
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Anno 1700 Den 18 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Jep Jensen, som boede, og døde paa dend  33 Jord Eyendoms 
gaard beliggende udi udi Østermarie sogn. Imellem denne Sal: mands  efterlatte hustru Elsebeth 
Bertelsdaatter for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet, hendis fader Berttel 
Hansen  i Østermarie sogn.Saa og imellem denne Sahl: Mands efterlefvende samptlige børn, som er 
med dend Sahl: Mands første for ham afdøde hustru Ellene Rasmusdaatter 1. søn og 2 døttre. 
 
Sønnen Jens Ibsen nu udenlands i hans fraværelse er till wærge anordnet, Jens Nielsen i Ibskier s. 
Dend eldste daatter Anna Ibsdaatter paa 20 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet Jep 
Monsen i Østerlaursker sogn.     
Dend yngste daatter Bohl Ibsdaatter paa 16 aar gl. for hende er till wærge anordnet, Esper Jensen 
Udbygger i Staalehuuset i Østermarie sogn.  
Og med denne nu efterlefvende Hustru auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre, hvoraf 
Dend eldste søn er Hans Ibsen paa 12 aar gl. for hammen paatog sig at wærge, Peder Immedsen 
boende i Listad; 
Dend yngste søn er Mogens Ibsen paa 8tende aar gl. for ham er till wærge anordnet Niels Jørgensen 
i bem: Østermarie sogn.  
Dend eldste daatter er Kirstine Ibsdaatter paa 10de aar gl. for hende wærger Peder Andersen i 
Listed i Ibskier sogn. 
Dend anden daatter Seigne Ibsdaatter paa 6de aar gl. for hende wærger Jens Laursen paa Kraagen 
i Østermarie sogn.  
Dend yngste daatter Karne Ibsdaatter paa 3 aar gl. for hende er till wærge anordnet Moder 
broderen Hans Bertelsen i Listed i Ibsker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Jensen og Esper Poulsen i forberørte  Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. 
Qveg. 
En gl. brun røgget Koe 4 Sld., en gl. røe Koe for 4 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
ung sort hielmet Koe 5 Sld., en brun skioldet Koe 5 Sld., en blaket bliset Koe 4 Sld. 2 mrk., it sort 
hielmet Qvigenød 2 Sld., 
Heste og Hopper. 
En brun Hest med en hvid bagfoed for 11 Sld., en brun stiernet Hest for 9 Sld., en brun stiernet Hest 
med 2 hvide pletter paa lenden 7 Sld., en brun stiernet Hest som er brender paa ded wenstre laar for 
8 Sld., en soed bliset Hoppe med it speed røe bliset Hestføll 6 Sld., it røe bliset ugillet fior gl. 
Hestføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 16 gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 16 Lam á 1 mrk. 4 skl er 5 Sld., 
Gies. 4 Gemtges med gaasen á 1 mrk er 1 Sld., 6 Gieslinge á 6 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. 3 Soesvin á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 2 unge galt svin á 1½ mrk er 3 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med smaa stier hammell, tøm og halseeler og jern nafle 4 mrk. 4 skl., en ruhl med jern 
tappe og skogle for 3 mrk., 2 gl. harre med træ tinner á 2 skl er 4 skl., en sleede med træ vidier er 
sat for 1 mrk., en jern høetyfve 4 skl., it gl. forwogn ree med 2 gl. hiul for 1 mrk., en gl. ploug med 
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jern juhl bøsse og ringe 1 Sld. 1 mrk., it aar med bihl paa for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en haand 
qvern med huus og jern seigl for 3 mrk., 2 nye ophengne axle 8 skl., en røste ballig for 1 mrk., 2 gl. 
finne kitter á 3 skl er 6 skl., en wef uden jern for 6 mrk., en lyng rifve for 8 skl., it deignetrug for 12 
skl., it gl. tomt fad for 8 skl., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., en 
seys med bom og ringe for 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa 1½ span stor, er vægtig till 8 mrk., en gl. liden mæssing kedel 2 mrk., 4 
sybøtter á 2 skl er 8 skl., en span for 4 skl., 
Belangende denne gaards sæd med sin afgrøde 1700 som er  3/5 tønde Rug 3 tønder Biug og 5 
tønder Haure, det tillige med Engen, som nu siufnis ringe till afgrøde, saa blef derom nu her paa 
Sterfboet sluttet, at Enken det skall beholde  og indhøste og der imod skall nu afrede ald dend afgift 
som forberørte 33 gaard for aar 1700. bør have. 
Hvor for Enkens fader og laugwærge Bertell Hansen gik i forløfte, at Enken skall rigtig betale og de 
begge at holde vedkommende foruden skade i alle maader efter som forskrefvet staar; 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge, og de tilstæde værende børnens wærger, om 
de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde komme till beste, hvor till de svarede, at de ej 
vidste meere at angifve, end angifvet  er og forskrefvet staar.  
Hvor saa dette forskrefne boes middel blef tilsammen regnet som andrager 
 104 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Denne Sal: Mands Ifareklæder angaaende, da som de var gandske ringe og af wadmell og Allunet 
skind, saa blef derom nu paa skiftet imellem  partterne sluttet, saaleedis, at Enken dem til sine 
fattige nøgne og smaae børn skall beholde og paaklæde og efter haanden forslide. 
Hvornest blef angifven efterskrefne bortskyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger. Nemlig 
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordret efter sin sedel penge 6 Sld. 3 mrk., udlagt en 
sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., it Faar og it Lam for 1 Sld. 4 skl., en gl. gaas for 1 mrk., till 
ofvers 4 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel 6 mrk. 4 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., ved 
Hr: Landsdommers udleg 4 skl.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche tilkommer efter Enkens beretning for wahre penge 3 mrk. 2 skl., 
udlagt it Faar for 3 mrk., en harre for 2 skl.,  
Jens Seyersen i Østermarie sogn fordred laandte penge og wehr som Enken og vedkommende 
vedgik i alt penge 7 Sld. 12 skl., udlagt en ung sort hielmet Koe for 5 Sld., en sort hielmet Qvie for 
2 Sld., deigne trug for 12 skl.,  
Sognepræsten Herr Søfren Laursen og Degnen for liig begiengelse bevilget 4 Sld., udlagt en brun 
røgget Koe for 4 Sld.,  
Jens Bertelsen i Østermarie sogn fordret penge 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
Efter det skiftebref ganget efter dend S: Mands Jep Jensen for ham afdøde hustru datterei dend 7 
January 1686. tilkommer forde dend Sal: Mands børn till arf efter deris S: Moder, nemlig  
sønnen Jens Ibsen 3 Sld. 1 mrk. som Jens Nielsen i Ibsker sogn er wærge for, her for er udlagt, en 
brun stiernet Hest med 2 hvide plætter paa lænden Taxeret for penge 7 Sld., til ofvers 3 Sld. 2 mrk. 
10 skl., og  
daatteren Anna Ibsdaatter som Jep Monsen i Østerlaursker sogn er wærge for, tilkommer i arf for 
berørte sin moder penge 1 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt af formelte Hest at have disse 6 mrk., 11 skl., 
item tilkommer daatteren Bohl Ibsdaatter efter formelte sin moder, Som Esper Jensen i Staalle 
huuset i Østermarie sogn er wærge for   penge 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., her for udlagt af formelte Hest 
at hafve disse 6 mrk. 11 skl.,  
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imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende til berørte Enkens 
smaae børns frein tarf og opfoestring, blef #Enken bevilget udleg for penge 22 Sld. Udlagt en gl. 
røe Koe for 4 Sld., en brun skioldet Koe for 5 Sld., en brun stiernet Hest for 9 Sld.,  af en brun Hest 
med en hvid bagfoed 2 Sld., en kabber kedel 1½ spand 8 mrk.,  
skifteforwalteren for sin umage med reysenes bekostning bevilget 5 mrk., af en brun Hest med en 
hvid bagfoed 5 mrk., :/: 
skifteskrifveren for sin unnnnnmage med denne forretning paa Sterfboet forvaldte skiftebrefvet at 
skrifve og til bogsføre, med efter retning till de vedkommende at meddeele og reysen ialdt 3 Sld., 
udlagt af en brun Hest med en hvid bagfoed 3 Sld., Accorderet for 11 mrk., :/: 
stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., af en brun Hest med en hvid bagfoed 3 mrk.,  
wurderings mændene for deris umage bevilget 2 mrk., er 4 mrk., af forne Hest ar hafve disse 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes 
Bort skyldige Gield og Prætensioner till penge   56 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   47 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er penge  23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Hvorfor hinde er tillagt, af en brun Hest med en hvid bagfoed 1 Sld., en brun stiernet Hest  
Som er brender paa ded wester laar for 8 Sld. 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 15 Lam á 1 mrk. 4 
skl er 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., en wogn med smaae stier, hammel, tøm og halseeler og jern nagle 4 
mrk. 4 skl., en ploug med behørig jern juull bøsse og ringe for 5 mrk., en harre for 2 skl., en sleede 
med træ vidier for 1 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., Og som Enken siger sig at være 
frugtsommelig efter forbemelte sin Sahl: Mands. Saa kand denne finde ey nogen deeling skee 
imellem børnen, hvor for dend andeel arfve som er 23 Sld. 3 mrk. 14 skl., nu indtill Enken vorder 
forløst at sættes, og bestaar i efterskrefne vare nemlig, en blak bliset Koe for 4 Sld. 2 mrk., af en 
brun Hest med en hvid bagfoed 2 Sld., en soed bliset Hoppe med it speed røe bliset Hestføll 6 Sld., 
it røe bliset ugillet fior gl. Hestføll for 2 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., 6 Gieslinger á 6 
skl er 2 mrk. 4 skl., 3 Soesvin á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 2 unge galt svin for 3 mrk., en ruhl 
med jern tappe og skogle for 3 mrk., en jern Høetyfve for 2 skl., it forwogn ree og 2 gl. hiul for 1 
mrk., it aar med bihl for 8 skl., it tørf jern 8 skl., en haandqvern med huus og segl 3 mrk., 2 nye 
ophugne axle for 8 skl., en røste ballig 1 mrk., 2 finne kitter 6 skl., en wef uden jern 6 mrk., en 
lunge rifve for 8 skl., it tomt fad for 8 skl., en øl halftønde 1 mrk., en sejs med bom og ringe for 1 
mrk., en mæssing kedel for 2 mrk., 4 sy bøtter 8 skl., en span for 4 skl., af en brun stiernet Hest med 
2 hvide plætter paa lænden 1 mrk. 4 skl.,   Summa 23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,:/: 
Saa sluttis dette skifte her ved, efter forskrefne meening, indtil Enken vorder aflagt, helst som 
Enken med sin laugwerge og de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring, ej hafde meere 
her till boet beste at angifve, ey heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer, end her udi 
forskrefvet staar, dette saa at verre tilganget og oasseret Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Bertel B:H: Hansen.  Niels N:J: Jørgensen. 
Esper Pofvelsen. Peder P:E: Imedsen. Hans Bertelsens eget skrefne 
Karemærke. Anders A:J:S: Jensen. 
 
Her om findes den endelige slutning og delin den 18 Septenber 1700. antegnet Pagniæ. 72. 
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Anno 1700 Den 19 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Hans Ollufsen, som boede, og døde paa dend  33 Jord 
Eyendoms gaard beliggende i Pillene udi Boelsker sogn. Imellem denne Sal: mands  efterlatte og 
igen lefvende børn. Som er 1. søn og 3 døttre. 
 
Sønnen ved navn  Olluf Hansen der sammesteds sin egen wærge 
Dend eldste daatter Seigne Hansdaatter i ægteskab med Mikel Jacobsen boende i Langede 
bye Boehlsker sogn. 
Dend anden daatter  Hanna Hansdaatter i ægteskab med Peder Jacobsen i Pedersker sogn. 
Dend yngste daatter Kirstine Hansdaatter nu paa 24de aar gl. for hende paatog sig, efter de 
vedkommendes begiering at wærge saa lenge dette skifte forrettis at svare, Jens Hensen boende paa 
lille Canichegaarden i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Laursen og Thruels Mortensen i bemelte Boelsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun gillet Hest for 8 Sld. En sort brun gillet Hest 7 Sld., en gl. brun Hest for 1 Sld., en gl. 
brun bliset ugillet Hest for 1 Sld., en røe brun Hoppe for 5 Sld.,  
Qveg. 
En røe skioldet Koe for 5 Sld., en røe braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe med røde plætter 
paa 4 Sld., en brun hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 4 Sld., en brun beltet Koe for 
5 Sld., en sort grimmet Koe for 5 Sld., en sort brun Koe for 3 Sld. 2 mrk., en rød beltet stud for 6 
Sld., endnu en rød beltet stud 5 Sld., it blaket studnød for 4 Sld., endnu it blak studnød for 2 Sld. 2 
mrk., it røe grimmet studnød 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Qvigenød 2 Sld., 
Kalfve som er føed udi indeverrende aar. 
En røed Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en sort hielmet Qvigeklf for 4 mrk., en røed braaget Qvigekalf 
4 mrk., en hvid Tyrkalf for  4 mrk., 
Faar og Lam. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., en fior gl. wærf for 3 mrk., 3 smaa Lam á 1 mrk. 4 skl  er 
3 mrk. 12 skl., en ung hvid galt for 2 mrk., en røe Ornegris for 1 mrk., en sort Ornegris for 12 skl.,  
Kaabberwahre. 
En gl. fiering kedel vog nu 8 skolpund á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., en 2 spanne kaabberkedel vog nu 7 
skolpund á 1 mrk er 7 mrk., en mæssing kedel for 1 Sld.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med smaae stier hammel tøm og halseeler er sat for penge 1 Sld. 1 mrk., en sleede med 
træ vidier for 1 mrk., en gl. ploug med gl forsliden jern for 2 mrk., en gl. ruhl med jern tappe og 
skogle for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., 2 gl. forskier for 8 skl., it gl. sengested i 
østerhuus for 2 mrk. 8 skl., en gl. salte olde i Melke cammeret for 2 mrk., en gl. straabonds tønde 
for 6 skl., en gl. øltønde foruden bon 4 skl., it gl. tønde stomme for 4 skl., it gl. deigne trug for 1 
mrk. 8 skl., en gl. mell røste ballig i steerhuuset sat for 8 skl., en gl. saae for 6 skl., en nye straa 
bonds tønde 1 mrk., 2 gl. haand qverne steene er sat for penge 2 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 
1 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en half støkøpse for 1 mrk. 4 skl., 2 jern tyfve á 4 skl er 8 
skl., 2 nye finne spanner á 5 skl er 10 skl., 2 gl. finne sybøtter á 3 skl er 6 skl., en lætte naur for 4 
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skl., en benhage for 1 skl., en gl. karm fading for 1 mrk., en gl. træ brake hammel 4 skl., en gl. 
huusstie for 8 skl., it gl. egebord i stuen med skuffe og foed for 6 mrk., it gk. Wraaeskab med en 
laas for 1 mrk. 8 skl., en gl. tæke aas for 8 skl.,  
Sæden angaaende da er her till gaarden saaed, som denne Sahl: Mand Hans Ollufsen self tilhørde 
1½ tønde Rug, deraf er strøe kornet till sterfboes middel at anføre, og er hver tønde Rug sat for 14 
mrk., er de 1½ tønde Rug 5 Sld. 1 mrk., 3 tønder Biug som er saaed, er og hver tønde for 10 mrk., er 
7 Sld. 2 mrk., 5 tønder haure sat hver tønde haure, som tillige med Biuget, ej andreleedes her till 
boes middel reignis end for strøe korn for 4 mrk., er 5 Sld., afgrøden af forskrefne strøe korn, tillige 
med Engens afgrøde, derom blef Sønnen Olluf Hansen denne Sal: Mands søn med sine svoger og 
systerens wærge, foreened, saaleedis, at Olluf Hansen, skall forskrefne Sædis afgrøde indhøste 
tillige med Engen og hand at beholde, der imod skall sønnen Olluf Hansen, svare og betale, ald 
dend landgielde og de resterende qvartal skatter med kirke og Præstetiende, sampt hvad herrits 
fougden og deignen for inde verrende aar 1700. tilkommer, ydis og betalis bør, og saaleedis at holde 
de vedkommende foruden skade. Udi hvilken betalning og det en afclarring med berignet er, de paa 
denne berørte 33 gaards grund nu værende 2de huuse som er Udhuuse, for dette forberørte aar 1700. 
bør som sædvaanlig till leye og dagsværk her, sampt anden udgift, betale og giver, som Olluf 
Hansen og skall oppebære, og Saa sig efter forskrefne meeningd indhold at rette og forholde, og 
som loven tilholder. 
Belangende denne forberørte 33 gaard med ald sin eyendom, skov, mark, agger, eng, hvis biugning 
og ald gaardens tilligende Eyendoms, herlighed og deslige med forskrefne 2de Udhuuse, og alt hvis 
der till med dette af alders tiid tilligget hafver. Hvilken gaard Olluf Hansen denne Sal: Mands søn 
efter nu her paa Steerfboet, imellem ham og begge hans søstermænd Mikell Jacobsen og Peder 
Jacobsen sampt søsteren Kirstine Hansdaatters wærge bemelte Jens Hansen, afhandlet Accorderit 
og med sønnen foldet hænder foreened saaleedis, at sønnen Olluf Hansen antager og beholder 
forskrefne 33 gaard med forberørte eyendom till sin egen eyendom, hvorfor Olluf Hansen skall 
betale till hver deraf noget ehr berettiget, som her efter formeldis, én hver sin andeel efter gaardens 
hele Summa som nu till sterfboes middel anføris, og Olluf Hansen derfor skall betale og gifve 
Penge 300 Sld., Og der foruden lofvede Olluf Hansen, at betale till forskrefne 3de sine systre som 
reignis for skiøde gafve 21 Sld., hvor af hver syster tilkommer 7 Sld., 
Her med de samptlige nu vare tilfreds og benøyede i allemaader, naar Olluf Hansen sig efter 
forberørte meening og indhold, retter og forholder og de vedkommende fornøyer og betaler, som 
her efter formelsis. 
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes anførte  
middell in allis  Till penge    422 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
 
denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende at som de af ringe wærdt, og denne Sal: Mand for nefne 
døttre hafver efter moderens død, sig imellem deelt deris Sahl: Moders Ifareklæder. Saa var nu 
bemelte svogere og wærge paa deris weigne, tilfreds med at sønnen Olluf Hansen nu beholder sin 
Sal: faders Ifareklæder. 
Dernest blef angifven efter skrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger nemlig. 
Kongl: Mayst amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrik Skor fordret efter sin fortegnelst som 
rester till ampt stuen for aar 1699. 7 Rd. 1 mrk. 10 skl., giør 10 Sld. 3 mrk. 10 skl., herfor udlagt, en 
røe beltet stud for 6 Sld., endnu en røe beltet stud for 5 Sld., til ofvers 6 skl.,  
Hans Abrahamsen udi Snogebek i Povelsker sogn fordred for fisk 1 mrk., udlagt en nye straabonds 
tønde for 1 mrk., :/: 
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Stads Capitanen i Svaniche Sig Morten Kofod datterit den 17 febr: 1679. men denne Sal: Mand 
Hans Ollufsens egen haand underskrefven, og till witterlighed med underskrifven af Hans Jensen 
og Landstings skrifveren Morten Jonsen, og Inden synder Herrite ting vedstaaed, aaret efter denne 
17 February 1680.og derpaa teignet ofverdragelse under Welb: Herr Obersten Wettberg og Ampt 
skrifveren Dechners haand, som melder, at Morten Koefoed berørte bref, paa sin arfvepart hafver 
bekommet, med widere samme brefs paaskrift og indhold lydende paa 200 Sld., hvor for er giort 
forsikring af denne Sahl: Mand Hans Ollufsen, udi denne Anmelte 33 gaard, og fordrede Morten 
Kofod deraf nu resterende rentte fra 17 February 1698: till 17 February 1699. er it aar 10 Sld., nok 
rendte fra 17 February 1699. till 17 Juny 1700. er 4er Maaneder giør 3 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., er saa 
Capitall og rentte 213 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., for dette pandtebrefs indholdende Capitall 200 Sld., med 
dend der af til dato forfaldene rentte som er 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., er her ved efter Pandtebrefves 
indhold og kraftt, giort indførsel udi forberørte denne 33 gaard i Bolsker sogn, for Capitall og rentte 
tilsammen penge 213 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., og blef nu berørtte Pandtebref, læst og paaskrefven, og 
till welbemelte Hr: Capitainen igien lefverit, 
Nog  fordret bemelte Capitainen Morten Koefoed efter sin fortegnelse for laandte penge 16 Sld., 
rentte deraf i 2 aar fra 17 Juny 1698. till 17 juny 1700. er 6 mrk. 2 skl., nog for betalte skat for 97: 9 
Sld., og forbetalt skat i amptstuen for 1698. 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., videre fordret boggield 20 Sld. Og 
2 mrk., er tilsammen fornefne fordring penge 56 Sld. 3 mrk. 15 skl., Her paa er med samptlig 
arfvingernis samtøke, og saa giort indførsel udi forberørte 33 gaard i Boelsker sogn for penge 52 
Sld. 3 mrk., it Eege bord i stuen 1 Sld. 2 mrk., en half stokøpse for 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 1 
mrk. 8 skl., ved skattens udleg 3 skl., it røe hielmet Qvigenød for 2 Sld.,:/: 
Mads Bohn Hermandsen i Nexøe fordred efter sin sedel og af regning penge 16 Sld. 1 mrk., udlagt 
en røe skioldet Koe for 5 Sld., it blaket studnød 4 Sld., 3 tønder biug for 7 Sld. 2 mrk., till ofvers 1 
mrk., :/: 
Mads Laursen i Nexøe fordret efter sin seddel og regnskab som nu resterer penge 13 Sld. 1 mrk. 4 
skl., udlagt 1½ tønde Rug strøe korn for 5 Sld. 1 mrk., 5 tønder Haure 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., en wæhr for 3 Sld., 2 qverne steen 2 mrk. 8 skl., en sort Ornegris for 12 skl., :/: 
Kirkewærgen Jens Pedersen fordret paaSct: Bohl kirkes wegne for en tønde tiende biug for Aa 
1699. penge 2 Sld. 3 mrk., udlagt en fierings kaabber kedel vog 8 skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 2 
mrk., en hvid Tyrkalf1 Sld., hos Mads Bohn Hermandsens udleg at hafve 1 mrk., :/: 
Anders Jacobsen i Boelsker sogn fordred for en tønde biug 3 Sld., udlagt en røe braaget Qviekalf 
for 4 mrk., en ploug med forslit jern 2 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en salte olde i melke 
cammered 2 mrk., en ung hvid Soe for 2 mrk., :/: 
Hans Morttensen i Nexøe fordret efter sin seddel for salt penge 1 mrk., udlagt en 2 rum fadding for 
1 mrk., :/: 
Niels Jensen i Boelsker sogn fordret laante penge 5 mrk., og smør for 1 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., 
udlagt en sort hielmet Qvigekalf for 4 mrk., it sengested i Østerhuus 2 mrk. 8 skl., en ruhl med jern 
tappe og skogle for 1 mrk. 8 skl., 2 harrer for 1 mrk., en sleede med træ vidier 1 mrk.,er 2 Sld. 2 
mrk., Clar :/: 
Markus Pedersen i Poulsker sogn fordret 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 Høestier for 8 skl., en gl. huus stie 
for 8 skl., en teke aas for 8 skl., :/: 
Jens Jensen i Snogebek fordret ved Hans Larsen 10 skl., udlagt 2 nye finne spanne 10 Sld., :/: 
Mortten Ibsen i Snogebek fordred ved sønnen Olluf Hansen 1 mrk. 8 skl., udlagt it wraaeskab i 
stuen med n laas for 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Laursen i Snogebek fordret penge 12 skl., udlagt en Jern Gryde Kraag for 12 skl., :/: 
Rasmus Køller i Boelsker sogn fordret 1 mrk., udlagt en røe Ornegris 1 mrk., :/: 
Till denne Sahl: Mands begrafvelse, er forstragt af Mads Laursen i Nexøe for penge 11 Sld. 3 mrk., 
af Mads Bohn Hermandsen i Nexøe for 12 Sld. 1 mrk., Rasmus Hansen Smed i Nexøe arbiedsløn 2 
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mrk. 10 skl., Smed Keren Walentin Hansen i Nexøe arbiedsløn 1 Sld. 2 mrk.,  Mikel Jacobsen i 
Boelsker sogn forstragt 7 Sld., Sogne Præsten Hr: Hans Mufsen Sonne bevilget 6 Sld., Deignen for 
Udfarten2 Sld., for 99 en skeppe biug og en paaske rettighed 2 Sld 2 mrk. 10 skl., Kloke ringens 
penge 2 mrk.,  Summa forskrefne Udfart og andet andrager 43 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Her for disse 43 Sld. 2 mrk. 4 skl., er udlagt en lysbrun Hest for 8 Sld., en gl. brun Hest for 1 Sld., 
en brun bliset Ugillet Hest for 1 Sld., en hvid Koe med røde plætter for 4 Sld., en brun hielmet Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 4 Sld., en brun beltet Koe 5 Sld., en sort grimmet Koe 5 Sld., 
5 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  12 Gieslinger á 4 skl er 3 mrk., it blaket studnød 2 Sld. 2 mrk., 
en røe grimmet studkalf siger studnød 2 Sld. 2 mrk., 3 smaa Lam á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., en 
hvid galt for 2 mrk., en mæssing kedel 1 Sld., en wogn med behør 1 Sld. 1 mrk., en straabonds 
tønde i Melke Cammeret 6 skl., en gl. saae for 6 skl., en lætte naur og en benhage 5 skl., en broke 
hammel for 4 skl., ved skattens udleeg 3 skl., :/: 
 Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilget Penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe 
braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefvet og til 
bogs føre, Saavelsom de ved kommendes efter retning at meddele, og slet papir med reysen penge 6 
Sld., udlagt en sort brun gillet Hest for 7 Sld., deraf er til ofvers 4 mrk.,:/: 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af fornefne sort brun Hest 4 mrk., en 
røste ballig i Steerhuuset for 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., :/: 
Jens Hansen paa lille Cannichegaarden i Boelsker sogn som er tilordnet at svare forberørte denne 
Sal: Mands daatter Kirstine Hansdaatter paa hendis weigne fordrede hendis andeel af fornefne 33 
gaard efter formelte hendis Sahl: Moder som angafvis at være penge 13 Sld. 3 mrk. 4 skl., efter 
derom paa anmelte gaards Samfrenders forretnings sluttede landstings dom datteret den 11 jully 
1660. af sal: Landsdommer Peder Olsen inden Borringholms landsting dømbt og afsagt, og videre 
paafølgende udreigning efter gaardens sætning som derefter er 393 Sld. 2 mrk., Heraf reignis rentte 
i 3 aar, aarligen 2 mrk. 12 skl er 2 Sld. 4 skl., er saa hofvetsum og rentte 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
hvilket denne Sahl: mand hendis fader Hans Ollufsen self hafde under wærgemaall, her for er giort 
indførsel i forde 33 gaard i Boelsker sogn for penge 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., Clar :/: 
Till sønnen Olluf Hansen og hans søster Hanna  Peder Jacobsen angafnis og at skall restere deris 
anparter af forberørte 33 gaard efter berørte deris S: Moder, efter som Mikell Jacobsen paa sin 
hustruis veigne, før faderens død skall verre fornøyet og betalt hendis anpart, Men som af dette 
anførte boes middel, ey nu meere ofver blifver end 18 Sld. 3 mrk., Saa kand de ej meere der for 
bekomme, Og blef nu her paa Sterfboet imellem samptlig arfvingenne aftalt og foreenet saaleedis, 
at formelte Summa imellem bemelte Olluf Hansen og Hanna   Peder Jacobsens lige skulle dehlis, 
og tilkommer en hver deraf 9 Sld. 1½ skl., som anføris for sønnen Olluf Hansen at tilkomme 9 
Sld. 1½ skl., her for er giort indførsel i forberørte 33 gaard i Bohlsker sogn for 9 Sld. 1½ skl.,  
Hanna  Peder Jacobsens tilkommer efter forskrefven indførte meening penge 9 Sld. 1½ skl., 
Her for er giort indførsel i fornefne 33 gaard i Bohlsker sogn for 9 Sld. 1½ skl., Clar :/: 
Saaleedis andrager forskrefne Gield og Prætensioner till  
Lige Summa som boes middel penge    422 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Ved foreening imellem samptlig denne Sal: Mands arfvinger, angaaende hvis Sengeklæder som nu 
her i boet forefandtis. 
Da som de udgifte børn en deel medgift førhen bekommet hafver, saa blef derfor anrørte i boet 
værende sengeklæder nu deelt i 2 lige partter, hvor af sønnen Olluf Hansen bekom dend eene part, 
og af en sengedynne som var til ofvers, hand at betale til sin søster Kirstine Hansdaatter penge 4 
mrk., :/:  Dend anden part af sengeklæderne, tilkom systeren Kirstine Hansdaatter, som er en blaae 
ranned underdynne, en hvid ullen ofverdynne, en hvid ullen hofvetdynne, en blaa rannet hofvet 
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pude uden lin vor, en gl. bolster pude, it blaargarns lagen og saa hos broderen Olluf Hansen af en 
sengedynne at hafve 4 mrk., Saa og en fyrre kiste med en hengelaas som hende efter Moderen er 
bevilget, forskrefne 6 Sld., tienesteløn hendis fordring 3 mrk. 8 skl., og anrørtte sengeklæder og 
kiste skall Kirstine Hansdaatter self hafve i sin opagtning og formaning, saa at wærgen derfor er fri 
at svare. Og som nu skiftet er till ende, og de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring ey 
hafde meere her til boes middel at angifve, og ey fleere med videre Gields fordring har angifvet, 
end forskrefvet staar. Saa blef broderen Olluf Hansen efter lovens tilhold, nu anordnet at wærge for 
berørte sin søster Kirstine Hansdaatter og hand at komme hendis beste som loven tilholder, hvor 
ved saa Jens Hansen efr foreløfvet forskrefne antegnelse. Der ved dette skifte nu er sluttet, Dette at 
være tilganget og Passeret, des till vidnisbiurd under vorre hender og signeter,  
Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Olluf Hansen egen haand.   Mikel M:J:S: Jacobsen. Egen hand. 
Peder P:J:S: Jacobsen. Eget skrefne navn. Jens Hansen egen hand. 
Truels Mortensen egen haand.  Hans Laursen egen haand. 
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Anno 1700 Den 1 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Afgangne Anna Sal: Peder Anders, som boede, og døde hos sin 
søn Per Persen paa ded Øster Gillisboe i Clemmedsker sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efter 
lefvende børn. Som er 4. sønner. Hvoraf  
 
Dend eldste søn er Esper Hansdaatter udenlands. 
Dend anden søn er  Hans Persen og Udenlands  
Dend tredje søn er Lauris Pedersen og Udenlands  
Dend yngste søn er  formelte Peder Pedersen, som er tilordnet at wærge forberørte sine brødre. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Laurids 
Hansen og Esper Espersen i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit 
følgende. 
 
En laasfast gl- førre kiste for 4 mrk., en gl. fyrre kiste uden laas 1 mrk., 2 gl. lappede ullene 
sengedynner á 8 skl er 1 mrk., var it nyt blaargarns lagen som i betalning er gifven for denne S: 
Qvindis ligkiste at give, en gl. spin rok for 4 skl., en gl. agedynne for  it en gl. træ tragter og en kitte 
og en bøtte for 6 skl., en gl. mæssing kedel for 3 mrk., 
Denne Sal: Qvindis Ifareklæder som var gamle, er en deel till begrafvelsen medgaaen, og resten 
bekom Laurnis Pedersens hustru Giertrud Hermandsdaatter, og berørte sønnen Per Persen till 
dehling. 
Dend stue lengde som staar paa Gildes Valden sagde bemelte Per Persen, at Peder Hansen hafver 
ofverdraget denne Sahl: Qvinde imod 6 Sld., som hende tilkom i denne 26 gaard berørte Peder 
Hansen beboer udi Clemmedsker sogn, hvor efter berørte stue lengde her till boes beste anføris for 
penge 6 Sld.,  
Summa forskrefne boens middell andrager   8 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Bemelte Peder Pedersen og Laurs Pers hustru, som var tilstede blef af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere till dette boes beste at anføre, hvor till de svarede at de ike viste meere at 
angifve, end forskrefvet staar. 
Hvornest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, eller Prætensioner, og der 
till er givet udleg som følger. 
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg for liig begiengelse lod fordre 3 mrk., udlagt en gl. førre 
kiste med laas for 4 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre for  forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse 2 mrk., 
udlagt af fornefne kiste 1 mrk., 2 gl. sengedynner 1 mrk., :/: 
Sønnen Per Persen fordret for forstrekning till begrafvelsen, for deelerne till liig kisten 6 mrk., 
smør for 12 skl., er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt en gl. spinde rok for 4 skl., en gl. agedynne 12 skl., 
en træ tragter, en bøtte og en kitte for 6 skl., for resten 5 mrk. 6 skl., er giort indførsel i fornefne stue 
lengde. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 mrk., af en mæssing kædel 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning ialdt 2 mrk., bevilget, af en mæssing kedel 2 
mrk., :/: Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., Indførdt i Stuelengden for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge          4 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
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Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge           3 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne 4 brødre, som er deraf hver broderlaad               3 mrk. 14½ skl.,  
Hvorfor en hver broder er giort indførsel i fornefne stuelengde, forskrefne saa at verre tilganget 
Testerer Hans Jensen.   Henrik Brugman. Per P:P:S: Persen. 
 Laurs L:H:S: Hansen. 
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Anno 1700 Den 9 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Olluf Rasmusen Salig hustru Anna Andersdaatter, som boede, 
og døde paa dend 19 Jord Eiendoms gaard beliggende paa Klint Westermarie sogn. 
. Imellem denne Sal: Qvindes efter lefvende Mand bemelte Olluf Rasmusen paa dend eene side, og 
paa dend anden side, denne Sahl: Qvindis samptlige Børn, som er med første for hinde afdøde 
Mand Olluf Hansen auflede, og nu igien lefvende 3 sønner hvor af.  
 
Dend eldste søn er Anders Ollufsen boende i Nylaursker sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er  Peder Ollufsen her sammesteds ung carll og sin egen wærge.   
Dend yngste søn er  Lars Ollufsen, og her paa bemelte 19 gaard ung carll og sin egen wærge,  
og med berørte nu efterlefvende Mand auflet som nu lefver 2 sønner og en daatter, hvoraf  
dend eldste søn er Niels Ollufsen 19 aar gl. sin egen wærge  
dend yngste søn er Rasmus Ollufsen 13 aar gl. 
daatteren Giertrud Ollufsdaatter paa 20 aar gl. 
for dem er faderen Olluf Rasmusen self wærge, og forelagt Laurs Andersen som Moderbroder, 
boende i Skinnedebye i Clemmedsker sogn. 
hvor ved dette skifte efter lovens maade at hafve tilsiuns. 
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen  
og Niels Ibsen i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit følgende. Nemlig. 
Saa blef først følgende. 
Heste og Hopper. 
En lysbrun stiernet Hest gilling for 9 Sld., en Maaget og bliset Hest gilling for 7 Sld., en guhl Hest 
gilling for 4 Sld., en brun stiernet Hoppe for 8 Sld., it ungt brunt Hors Øeg for 4 Sld., en gl. blaket 
Hest gilling for 2 Sld., en gl. brun svag røgget Hoppe for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en sort grimmet Koe 6 Sld., endnu en sort grimmet Koe med en knudle paa 
siden for 5 Sld., en brun røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleget 
Koe for 6 Sld., en røe hiælenett Koe for 6 Sld., en brun hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung 
hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., hos Jens Ollufsen i Kiæregaarden i 
Westermarie sogn, er en røe grimmet Koe paa leye, hvilken er nu  ansat for penge 5 Sld., her af 
rester till alle helgendag nestkommende leye 2 mrk., en sort hielmet Koe som er paa leye hos 
Rasmus Mortensen i Blemme i Nylaursker sogn, er nu ansat for penge 5 Sld., heraf rester leye till 
alle Helgendag 2 mrk., nog er wurderet her i boet, it brun hielmet Tyrnød for 7 mrk., en sort røgget 
Tyr kalf 4 mrk., en røe røgget Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en bleg røgget Tyrkalf for 3 mrk., en røe 
røgget Tyrkalf for 1 Sld. 8 skl., en brun Tiurkalf for 1 Sld., en brun røgget Tyrkalf for 1 Sld., en 
brun røgget Qvigekalf 1 Sld., en brun grimmet Qviekalf 4 mrk., 2 sorte stude begge for 5 Sld., en 
røe braaget stud for 5 Sld., en sort grimmet stud er sat for 6 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., en 
brun grimmet stud for 5 Sld. 2 mrk., en røed stud for 6 Sld., en røe røgget stud 4 Sld. 2 mrk., en 
brun stud for 4 Sld., 2 røe røggede studnød á 14 mrk er 7 Sld., it kolsort studnød for 4 Sld., it røe 
herrit studnød for 3 Sld, en røed Qvige for 4 Sld., en brun braagetQvie for 3 Sld. 2 mrk., en sort 
grimmet Qvige 4 Sld., en dito for 4 Sld.,en røe herret Qvige for 2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 
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Samptlige arfvingerne nu self foregaf at være her till Sterfboets beste at anføre 8 Faar skøket sat for 
3 mrk. 8 skl er 7 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., 
Svin. 2 hvide Soesvin á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., en ung røe sandet Soe for 2 mrk., 3 galtsvin á 
3 er 2 Sld. 1 mrk., it ungt sort galt svin 2 mrk., 2 galt grise á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Wahre. 
En gl. brøger kedel i muur paa en tøndestor, er med samptlige arfvingernes samptøke for 7 Sld., en 
half tønde kedel i muur, er iligemaade sat for 8 Sld., en gl. fierings kedel og er vegtig till penge 3 
Sld., en gryde af malm er vegtig till penge 4 Sld., en brendevins pande med hat og 2 pibber er paa 
en godfieringstor, er vegtig till penge 8 Sld.,  
Høkerhuuset. 
I søndre seng, en linnen underdynne for 3 Sld., en gl. bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 3 mrk., en pude med waar og strik for 3 mrk., 2 bruegarns lagen støket 3 mrk er 1 Sld. 
2 mrk., Dend Nørre seng en linnen underdynne er sat for 3 Sld., en gl. ullen ofverdynne for 3 mrk., 
en sort rannet ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en liden bolster pude 1 mrk. 8 skl., it hampe 
blaargarns lagen for 2 mrk., en benkedynne nye wefvet 4 mands sæde for 3 mrk., en benkedynne 3 
mands sæde nye wefvet 1 Sld., it wefvet hiønde pa røedbun og stiernet og skind waar under for 10 
skl., it spohlskadet sengklæde 1 mrk.,  
I Stuen. 
En wæfvet benkedynne 3 mands sæde for 3 mrk., en nye wefvet benkedynne for bordenden 3 
mands sæde er sat for 1 Sld., paa syndre benk en nye wefvet benkedynne 6 mands sæde uden fyll 
for 3 mrk.,  
I Wester Huus. 
En ullen underdynne 3 mrk., en ullen ofverdynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne for 2 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk.,  
I Gaarden. 
En høe reeder wogn med stier, hammel og træsuller for 6 mrk., en wogn med Høestier for 2 Sld., en 
hammell halseeler og tøm for 2 mrk., en ploug med jern, hiuul bøsse  løbere og ringe for 2 Sld., en 
gl. dito 1 Sld. 2 mrk., en træ tinnet harrer 1 mrk., en dito for 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it aar 
uden bihl for 10 skl.,  en sleede med jern vidier for 4 mrk., en gl. sleede med træ vidier for 1 mrk.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 26 unge Gies á 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
I Steerhuset. 
It Ølkar paa en tønde stor som er gl. for 1 mrk., en stand tønde for 1 mrk., saltere bønde for 12 skl., 
en øllhalf tønde 1 mrk., en straaebonds tønde for 4 skl., en saae med tørren for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
It eegeskab med en fyrre gaulf og en laas forre 2 Sld. 2 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en ølfiering 
for 1 mrk., en half tønde for 4 skl., en fyrre kiste i stuen med laas og maarne hengsler for 6 mrk., en 
gl. førre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it gl. eege wraaeskab med 2 laase og hengsler 3 
mrk., it askebord med aaben foed og 2 skuffer er sat for 2 Sld. 2 mrk., 5 sy bøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 
skl., 2 spanner á 6 skl., 2 lyng rifver á 1 mrk er 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., 2 seyser med bom og 
ringe á 2 mrk er 4 mrk., en stolpe naur for 12 skl., en jern tyfve for 1 mrk., en dito for 12 skl., en 
liden stok øpse 2 mrk., en liden krak øpse 1 mrk. 8 skl., en gl. baandknif for 4 skl.,  
Videre befandtes dette Sterfboet till beste,16 unge og gamle støker med Bir, hvorom samptlige 
arfvingerne med faderen blef foreened saaleedis, at alle formelte stoke med Bir anføris for penge 12 
Sld., :/: efter skifteforretning, som er oprettet denne 30 January Aar 1688  efter Sahl: Hans Ollufsen, 
Sal: Olluf Hansen i Westermarei sogns dom tilkommer dette Sterfboe udi Pinneløkegaarden i 
bemelte Westermarie sogn, for Olluf Rasmusens hustru anpart penge 5 Sld. 3 mrk. 15 skl., nok for 
skiftehold 4 mrk., item dend halfve brøder Laad, som Niels Ollufsen tilkommer og Olluf Rasmusen 
angaf at hefve fornøyet 2 Sld. 3 mrk. 5 skl.,:/: Belangende dend sæd, som udi indeværende aar, her 
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till denne 19 gaard er saaed, saa blef derom imellem partterne foreenet, saaleedis, at strøe kornet 
som er saaed, er till Sterfboet middell at anføre som er 1½ tønde Rug tønden er sat for 3 Sld. 2 mrk., 
er 5 Sld. 1 mrk., 4 tønder Biug  á tønden 9 mrk  efter jordebogs taxten er 9 Sld., 10 tønder Haure 
som iligemaade efter jordebogs taxten er sat for tønden 4 mrk. er 10 Sld., :/: 
Forskrefne strøe kornet afgrøde tillige med engen, derom blef nu paa Sterfboet afhandlet imellem 
partterne, at Olluf Rasmusen ald sædens afgrøde self indhøster og beholder, og Olluf Rasmusen der 
imod at svare og betale alt hvis skal, landgielde, tiende og rettighed, som af denne for berørte 19 
gaard, ydes og betalds bør, for indeværende aar 1700. hvor ved med arfvingerne af Olluf Rasmusen 
holdes skadesløs,  
saa blef forskrefne till Sterfboes anførte middell sammen reignet som andrager till 
penge 335 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Endnu befindes dette Sterfboe at tilføre denne omrørte 19de  gaard, hvilken af 8te mand er taxeret 
efter derom deris taxtis indhold, som ved slutningen er Datteris dend 30 Jylly Aar 1691. hvor af 
sees gaarden i alt er taxeret for 200 Sld., af hvilken Summa, endnu resterer, som Plluf Rasmusen 
svarer till sine systere nemlig Anna Rasmusdaatters søn Anders Persen nu i Haslf, item Olluf 
Rasmus søster Karne Rasmusdaatter, saa og systeren Ellene Rasmusdaatter, sampt og Olluf 
Rasmusens half broder Peder Rasmusen nu i Knudsker sogn, saa og en half søster Anna Rasmus 
daatter som tilkommer efter nu anfifvende paa Sterfboet tilkommer, som Olluf Rasmusen tilsvarer 
efter ret og billighed 40 Sld., hvilket dradis fra anrørttes gaardens Taxt, blifver saa igien som dette 
Sterfboe nu till nøtte angifves og anføres som er penge 160 Sld., og naar Olluf Rasmusen betaler 
forskrefne nu angifvende resterende 40 Sld., med hvis én hver hans og hans Sal: hustrus samptlig 
børn tilkommer og nu efter berørte dend Sal: Moder arfver, som her efter formeldes, saa tilhørrer 
denne 19 gaard i westermarie sogn, Olluf Rasmusen at beholde Qvit og fri, helst som befindes at it  
Kiøb, og skiødebref, af Jens Ollufsen paa 1, gaard i Westermarie sogn udgifvet, datteret den 8 
Marty 1699. og inden Wester Herrits ting vesstaaet dend 9 marty berørte aar 1699. af Olluf 
Rasmusen sædet der efter er berettiget, efter des videre udvisning som blef læst og paaskrefven. 
Summa andrager saa ald dette boets middell jorde 
Gods og løsøre o alt till penge    495 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder eller gangklæder, som vare af ringe værdi, derom blef samptlig 
børnen saa foreenet, at som deris syster Giertrud Ollufsdaatter er eene pigebarn efter Moderen, 
saa blef hende hindes Sal: Moders gang klæder tilsammen bevilget at beholde, og der udi begierte 
ey brøderne, at nyde nogen deel eller laad i ringeste maader. 
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er dertill giort udleeg som følger. 
Willum Jacobsen i Rønne lod fordre som vedgikes efter regenskab 22 Sld., udlagt 2 sorte stude 
begge sat for 17 Sld., 5 tønder Haure for 5 Sld.,:/: 
Olluf Rasmusen er tilordnet at værge for sin syster Anna Rasmusdaatter, som tilkommer løsøre arf 
penge 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt it brun hielmet Tyrnød for 7 mrk., en røe røgget Qvigekalf for 3 
mrk. 8 skl., en straabonds tønde i Steerhuuset for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Af de førmelte resterende 40 Sld., resterer till alle vedkommende rentte till dato som tilsammen 
opdrager penge 7 Sld. 11 skl., hvor af Olluf Rasmusen een hver sin andeel fornøyer, som deraf nget 
tilkommer, af deris andeel i anrørte 19 gaard i Westermarie sogn, udlagt en Maaget og bliset Hest 
gilling for 7 Sld., it wefvet hiønde paa røed bun og skin Maar under for 10 skl., ved Anna 
Rasmusdaatters udleeg at hafve 1 skl., :/: 
Imod denne Sal: Qvindes udfart eller begrafvelsis  bekostning blef Olluf Rasmusen bevilget her af 
boet udleeg, og derudi med bereignet hvis deignen for sin umage med liig begiengelsen tilkommer 
efter bevilgning penge 50 Sld., udlagt en lysbrun stiernet Hest gilling for 9 Sld., en guhl bliset Hest 
gilling 4 Sld., en brun stiernet Hoppe for 8 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en sort grimmed Koe 6 Sld., 
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en røe hielmet Koe for 6 Sld., en røe braaget stud for 5 Sld., en brøger kedel i muur paa en tønde 
stoer for 7 Sld., til ofvers 1 Sld., 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 5 Sld., udlagt en brun grimmet stud for 5 Sld. 2 mrk., her 
af till ofvers 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte dette skiftebreb at 
skrifve og till bogs føre, med slet papir till skifets fornødenhed, og den vedkommemdes efter 
retning at meddeele i alt bevilget 9 Sld., udlant en brendeviins pande med hat og piber paa en 
fiering stoer er sat for 8 Sld., en brun grimmet Qvige kalf for 4 mrk., bekom 8 Sld., penge  
Stemplet papir till denne forretning for 1 Sld. 2 mrk., udlagt 6 gl.Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 
mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget penge 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en bleg 
røget Tyrkalf for 3 mrk., en brun røgget Qvigekalf 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge              98 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deehling penge             397 Sld.             5 skl.,  
Hvor af faderen Olluf Rasmusen tilkommer dend halfvepart som er penge 198 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forschrefne denne Sallige Qvindes 
Samptlige børn som er 5 sønner og en daatter, og som samptlige sønner 
Med faderen Olluf Rasmusens sambtøke, af fri villie og egit got hiærte  
laug indgik, bevilget og samtøket, og tog berørte deris søster i fuld laad 
hver broder laad                   33 Sld.           5½ skl.,  
og systerens laad ligesaa efter som forschrefvet staar                 33 Sld.            5½ skl.,   
for Faderens Olluf Rasmusens anpart som er 198 Sld. 2 mrk. 2½ skl., er udlagt af forskrefne  19 
gaard i Westermarie sogn, af dend till dette boe beholden Summa, at hafve dend halfve part som er 
penge 80 Sld., it ungt brunt Horsøeg 4 Sld., en gl. blaket Hest gilling for 2 Sld., en gl. brun svag 
røgget Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., en brun røgget Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en bleget Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en sort røgget Tyrkalf for 4 mrk., en røe hielmet stud for 6 Sld., 2 røe røggede studnød á 14 
mrk er 7 Sld., en sort grimmet Qvie for 4 Sld., en dito for 4 Sld., en røe herrit Qvie 2 Sld. 1 mrk., 8 
Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., ved udfarten 1 Sld., 2 hvide Soesvin á 3 
mrk. 8 skl er 7 mrk., en gl. fierings kedel er vegtig till penge 3 Sld., en gryde af malm er vegtig till 
penge 4 Sld., I Westerhuus, en ullen underdynne for 3 mrk., en ullen ofverdynne 1 Sld., en ullen hof 
dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en Høe reede wogn med stier, hammel og træsuller 
for 6 mrk., en wogn med Høester 8 mrk., en hammell, halseeler og tøm for 2 mrk., en ploug med 
jern, hiull bøsse løbere og ringe 8 mrk., en dito for 6 mrk.,  en træ tinnet harer 1 mrk., en dito for 8 
skl., it aar med bihl for 1 mrk., en dito uden bihl for 10 skl., en sleede med jern vidier 4 mrk., en 
sleede med træ vidier for1 mrk., 20 unge Gies á 4 skl er 5 mrk., I Steerhuuset, it ølkar paa en tønde 
for 1 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en salere tønde 12 skl., en øl halftønde 1 mrk., en saae med 2 
ørren 1 mrk., I Krubhuuset, it eegeskab med en fyre gaulf og en laas for 2 Sld. 2 mrk., en stand 
tønde for 1 mrk., en ølfiering for 1 mrk., en halftønde for 4 skl., en fyrrekiste i stuen med laas og 
maarne hengsler for 6 mrk., I Stuen, it eege wraaeskab med 2 laase og hengsler for 3 mrk., it 
askebord med aaben foed og skuffe 10 mrk., 5 sybøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 spanne a 6 skl er 
12 skl., udi Pinneløkegaarden i Westermarie sogn 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., Bi stokne tilsammen at 
hafve som er penge 12 Sld., en baaneknif for 4 skl., till ofvers 14 skl., :/: 
og som dagen nu er forløben, saa skall med denne forretning I morgen videre foretagis og efter di at 
Olluf Rasmusen med samptlige sine med arfvinger, ei efter skifteforwalterens anfordring, hafde 
meere her till boes middell at angifve, end forskrefved staar, og ey heller sig flere med videre 
Gields fordringer, hvor saa dette skifte derved saa vidt sluttis, forskrefne saa at verre tilganget og 
Passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Olle Rasmusen  
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Anders A:O:S: Olsen.eget skrefne navn.  Peder Olsen.  
 Lars Olsen. 
Niels Olsen. Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen. 
 
Nest paa følgende den 10 jully berørte Aar 1700. Er atter med denne forretning 
Foretagen, og udlagt for  
 
Dend eldste søn  Anders Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad dend 
19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., en half tønde 
kaabber kedel i Muuren, er med samptlig arfvingernes samtøke taxeret for 8 Sld., en røed stud for 6 
Sld., en benkedynne nye wefvet 4er mands sæde i herberghuuset for 3 mrk., en førre kiste uden laas 
og hengsler for 1 mrk., af pinneløke gaarden at hafve penge 4 mrk., en brun Tyrkalf for 4 mrk., it 
galt svin for 3 mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk., en lyng rifve for 1 mrk., it spolskadets 
sengklæde 4 mrk., en jern tyfve for 1 mrk.,:/:  
 
Dend anden søn er  Peder Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad 
dend 19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., en sort 
grimmet Koe med en knude paa siden for 5 Sld., en brun røgger Tyrkalf for 4 mrk., af Pinneløke 
gaarden at hafve penge 1 Sld., hos Jens Ollufsen i Kirregaarden i Westermarie sogn, en røe grimmet 
Koe paa leye nu taxeret for 5 Sld., leye der af till neste Allehelgendag som er 2 mrk., it galt svin for 
3 mrk., en seye med bom og ringe for 2 mrk., en lyng rifve for 1 mrk., en benkedynne i huuset 3 
mands sæde for 4 mrk., en sort grimmet stud er sat for 6 Sld., till ofvers heraf 5 mrk., :/: 
Dend 3de søn  Lars Ollufsen, anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad dend 19 
gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., af 
Pinneløkegaarden at hafve 1 Sld., hos Rasmus Mortensen i Blemt paa leye, en sort hielmet Koe nu 
sat for penge 5 Sld., leye deraf resterende till Alleheigendag nest kommende penge 2 mrk., en røe 
røgget stud for 4 Sld. 2 mrk., it galt svin for 3 mrk., i nørre seng i Østerhuuset, en linnen 
underdynne 3 Sld., en gl. ullen ofverdynne 3 mrk., en sort rannet ullen hofdynne for 1 mrk. 8 skl., 
en liden bolster pude for 1 mrk. 8 skl., it hampe blaaegarns lagen for 2 mrk., af strøe biuget at hafve 
penge 3 Sld.,:/: 
dend 4de søn  Niels Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad dend 19 
gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., af Pinneløke 
gaarden at hafve 1 Sld., en brun stud for 4 Sld., it røe herret studnød 3 Sld., en ung røe sandet Soe 
for 2 mrk., en wefved benkedynne 3 mands sæde 3 mrk., it tørf jern for 1 mrk., en liden stokøpse for 
2 mrk., en stolpe naur for 12 skl., en jern tyfve for 12 skl., en liden krakøpse for 8 skl., 1½ tønde 
stoer Rug er taxeret for 5 Sld. 1 mrk., af strøe Biuget at hafve penge 4 Sld., :/: 
Dend yngste søn er  Rasmus Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad 
dend 19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., en 
kolsort studnød for 4 Sld., en brun braaget Qvige 3 Sld. 2 mrk., af strøe biuget at hafve 2 Sld., en 
nye wefvet benkedynne for bord enden 3 mands sæde for 1 Sld., af Pinneløkegaarden 1 Sld., af en 
brun grimmet stud ved skifteforwalterens udleeg 8 skl., af en brun røgget Qvigekalf ved wurderings 
mændenis udleg 1 mrk., en røe røgget Tyrklf for 4 mrk. 8 skl., it vugt sort galt svin for 2 mrk., af 
Haure sæden er her til udlagt at hafves 5 Sld., af en sort grimmet Stud hos Broderen Peder Ollufsen 
1 Sld. 8 skl., nok af samme stud 8 skl., :/: 
Daatteren Giertrud Ollufsdaatter anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad 
dend 19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., af 
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Pinneløkegaarden 1 Sld., en ung sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røed Qvie for 4 Sld., I 
Søndre seng i Østerhuus, en lnnen underdynne 3 Sld., en gl. bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en 
linnen hofvet dynne 3 mrk., en pude med waar og strik for 3 mrk., 2 bruegarns lagen 1 Sld. 2 mrk., 
2 galt grise for 2 mrk. 8 skl., paa syndre benk en nye wefvet benkedynne 6 mands sæde uden fyll 
for 3 mrk., af en brun grimmet stud ved skifteforwalterens udleeg 1 mrk. 8 skl., :/: 
Belangende dend yngste søn Rasmus Ollufsen og Systeren Giertrud Ollufsdaatters forskrefne 
arfvis anparter, saa blef nu her paa Sterfboet afhandlet, at de hos Faderen Olluf Rasmusen bestaar 
foruden rentte, indtill de vorder saa myndige, at de self efter lovens maade, kand deris anpart 
annamme, Helst om alle de andre børn, erre self deris egne wærger, og saa myndige at de deris 
anparter self kand annamme, hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være tilganget og Passeret 
Testerer Hans Jensen. Henrik Brugman. Olluf Rasmusen. 
Anders A:O:S: Ollufsen egen haand.     
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Anno 1700 Den 15 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Olluf Jensen som boede, og døde paa dend 12 gaard Boelsker 
sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte  Hustru Margrete Hansdaatter for hende blef efter 
hendis begiering til laug wærge anordnet Anders Jensen i Dalslund i Østermarie sogn. Paa eene, og 
paa anden side, it sammennn auflede lidet Drengebarn, navnlig. 
 
Jens Olsen lidet ofver half  aar gl. for ham er till wærge anordnet, fader broderen Peder Jensen i 
Steenesebye i Boelsker sogn. 
I stæden for Peder Jensen, er farbroderen Hans Jørgensen dette wærgemaal betrod, og forelagt 
Peder Jensen at have indseende at mynlingen ike skal lide skade under eget tilsvar efter som hand 
sig besværger ike at kand børne goedset self modtage. Den 15 Okt. 1700. 
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Laursen  og Truels Mortensen i bemelte Boelsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe bleget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet og braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden røe 
brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., it Røe bleget studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røet hvid grimmet Qvigenød 
for 3 Sld., it røe stiernet Qvigenød 7 mrk., en røe braget studkalf som er føed i indeværende aar, er 
sat for 1 Sld., en røe røgget studkalf af berørte alder for 1 Sld.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 7 smaae Lam á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 12 skl.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun gl. Hest gilling for 4 Sld., en røe bliset Hoppe 6 Sld., it blak brunt Horsføll for 1 Sld., 
en hvid Soe med 4 smaae grise for 3 mrk., en sort beltet Soe 1 mrk. 8 skl.,  
Røed plettet galt gris 1 mrk., en hvid galt gris for 1 mrk.,  
En gl. wogn med 2 gl. høestier, en gl. hammell tøm og halseeler 7 mrk., en kaabber kedell paa 1½ 
span stoer, weyer 8 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk., en gl. ploug med it forslit skiær for 1 
mrk., it gl. aar med forslit bihl for 8 skl., 2 straabonds tønder i steer huuset á 8 skl er 1 mrk., en salte 
ballig for 12 skl., en røste ballig for 4 skl., en straabonds tønde paa loftet for 8 skl., it deigne for 1 
mrk.,  
I Krobhuuset. 
It gl. fyrre skrin med en gl. laas for 2 mrk., it lidet laasfast fyrrer skrin i stuen for 1 mrk. 8 skl., en 
gl. seis med bom og ringe for 1 mrk., en liungs rifve for 8 skl., en jern tyfve for 8 skl., it tørf jern for 
8 skl., en gl. vas med jern for 2 mrk.,  
Claus Pofvelsen Hiort i Boelsker sogn vedstod her till boet skyldig at være 2 mrk. 8 skl.,  
Jacob Eriksen i Boelsker sogn har vedgaaet her till boet skyldig at være 6 mrk.,  
Dernest blef Sterfboes middel /: efter Enken med sin laugwærge, saa og barnes wærge efter 
skifteforwalterens anfordring, benegtet, at ey videre var at anføre, dette Sterfboe till bæste, end 
forskrefvet staar :/  
Sammen regnet som andrager til penge 55 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Belangende hvis her till denne 12 gaard er udi indeverrende aar saaed, da angaf Enken, at der er udi 
forleden efter høst, saaed 2 skepper Rug og i vaars 6 skepper Biug og 3 tønder Haure, det beholder 
Enken efter aftale her paa Sterfboet /: Hvorimod Enken imod det med sin afgrøde tillige med 
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helften Engens afgrøde :/ lofvede nu her paa Sterfboet, at ville afreede dend halfvepart af gaardens 
skat, Landgilde og tiende sampt ald rettighed som bør ydes for dette aar 1700. og Claus Pofvelsen 
Hiort som nu boer og saa paa berørte 12 gaard, tillige med Enken skall afreede dend anden 
halfvepart, og de begge at holde alle vedkommende uden skade i allemaader. 
Saa blef angifven og taxeret, denne Sal: Mands Ifareklæder som er følgende, en brun wadmels kioll 
6 mrk., en sort gl. fifskaftes kiol for 3 mrk., en røed fifskaftes fohrskiorte med tin knapper for 5 
mrk., det øfrige af linnet beholdte Enken, till at paaklæde barnet med at forslide, Summa andrager 
forskrefne Ifareklæder till penge 14 mrk., Som forskrefne sønnen i fremtiden till gode holdis. 
Dernest blef angifven efter skrefne dette Sterfboets bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der till giort udleeg som følger. 
Enken angaf at verre skyldig till Mads Bohn Hermandsen i Nexøe penge 1 Sld., udlagt en røe 
braaget studkalf for 1 Sld., :/: 
Kirke wærgen Jens Pedersen fordred paa stc:Boelsker kirkes wegne for Anno 1699. Stoelestads 
penge 8 skl., udlagt hos Claus Pofvelsen Hiort 8 skl., :/: 
Hans Laursen i Boelsker sogn fordrede som vedgikes 2 mrk., udlagt en røe røgget studnød for 4 
mrk., til ofvers 2 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart, blef Enken bevilget udleg for 10 Sld., udlagt en røe hielmet og 
braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort brun Hest gilling 4 Sld., en gl. wef med jern 2 mrk., :/: 
Hans Larsen i Boehlsker sogn fordret paa Peder Nielsens weigne ibdm: Skadegield en mrk.,  
Enken angaf at Peder Nielsen var noget meere skyldig her till boet, og derfor er henvist till loug og 
rett.:/: skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld., udlagt it blak brun Horsføll for 4 mrk., 
bekom 3 mrk., penge. :/: Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at 
forfatte, dette skiftebref at skrifve og till bogs føre 3 Sld., udlagt it røtt hvidt grimmet Qvienød 
taxeret for 3 Sld., bekom penge 10 mrk., :/: stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt en 
hvid Soe med 4 smaae grise 3 mrk., :/: wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., 
udlagt ved Hans Laursens fordring disse 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 16 Sld. 3 mrk.   8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   38 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfvepart som er penge  19 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Og sønnen Jens Ollufsen dend anden halfvepart som og er  19 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
For Enkens anpart som er 19 Sld. 1 mrk. 6 skl., er udlagt, en liden røe brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., it 
røe bleget studnød 3 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe for 6 Sld., 3 Faar a 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 3 
Lam á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., en sort beltet Soe 1 mrk. 8 skl., en røe plettet galtgris 1 mrk., 
en wogn med Høestier, tøm, hammel og halseeler for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
Sønnen Jens Ollufsen som Fader Broderen Peder Jensen i Steenisbye i Boehlsker sogn er wærge 
for, tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader 19 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for er udlagt, en røe 
bleget Koe for 5 Sld. 2 mrk., it røe stiernet Qvigenød 1 Sld. 3 mrk., 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 4er 
Lam á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en hvid galtgris for 1 mrk. 8 skl., en kaabber keddel paa 1½ 
span stor weyer 8 skaalpund á 20 skl er 2 Sld. 2 mrk., I Krobhuuset, it fyrre skrin med en gl. laas for 
2 mrk., it laasfast fyrreskrin i stuen for 1 mrk. 8 skl., en seys med bom og ringe for 1 mrk., hos 
Moderens laad at hafve penge 14 skl., en gl. ploug med it forslit skær 1 mrk., it aar med bihl for 8 
Sld., I Steerhuuset, 2 straaebonds tønder for 1 mrk., en salte ballig 12 skl., en røste ballig 4 skl., en 
straabonds tønde paa loftet for 8 skl., it deigne trug for 1 mrk., én lung rifve for 8 skl., en jern tyfve 
for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., hos Claus Pofvelsen Hiort fordris 2 mrk., hos Jacob Eriksen i 
Boelsker sogn at fordre, som hand her til boet er skyldig 6 mrk., er 19 Sld. 1 mrk. 6 skl.,Clar.:/: 
Og der foruden sin Sal: Faders Ifareklæder som før ermeldt, som opdrager till penge 14 mrk., :/: 
Till det sidste blef endnu Enken med sin laug wærge, saa og barnes wærge Peder Jensen til spurdt, 
om de hafde meere till dette boets middel at angifve, eller og om Sterfboet var meere till nogen 
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skyldig, hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, hvor ved saa 
dette skifte sluttes. Dette saa at være tilganget og Passeret, des till vidnes biurd under vorre hænder 
og Zigneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.     Henrik Brugman. 
Anders A:J: Jensen eget skrefne navn. Peder P:J: Jenseneget skrefne navn. 
Hans Laursen egen haand og Troels Maartensen. 
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Anno 1700 Den 16 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Gunder Bendtsøn som boede, og døde i Aarsdalle udi Ibsker 
sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlefvende Hustru Kirstine Steffensdaatter for hende blef 
efter hendis begiering til laug wærge anordnet hendis Daattermand Mads Jacobsen boende 
sammesteds, paa eene og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte hustru   auflede børn 
som og børnebørn som er første, 
 
Dend eldste daatter Karne Gundersdaatter, som ved døden er afgangen og for dem døde i 
Aarsdalle, efter hende igien lefver 2 sønner, hvor af  
 Dend eldste søn er Hans Pedersen 8 aar gl.  
 Dend anden søn er Jens Pedersen paa 6 aar gl. 
 For dem er er nu wærge anordnet nemlig for Hans Pedersen tilordnet fader broderen 
Jep Hansen boende i Svaniche, for dend yngste søn Jens Pedersen er tilordnet at wærge Fader 
broderen Lars Hansen skomager boende udi Aarsdalle. 
Saa og denne Sahl: Mands Yngste Daatter Maria Gundersdaatter i Ægteskab med bemelte 
Mads Jacobsen. 
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Mikel Hop 
og Jens Pedersen i Ibsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Denne Sal: Mands i Aarsdalle før i boede huus og Waarning, er til sammen 9 stolperum huus, deraf 
er stuelengden 7 stolperum, hvor udi er stuen 2 stolperum med 3 gl. winduer og en tagsteens gl. 
kakelofven og en dør med klike og jern hengsler, og gl. tille ofver, for stuen it stolperum med gl. 
flage ofver, resten 4er stolperum er ladehuus med en hodde norden till, de 2 stolperum er it gl. 
ofverhuus norden for stuelengen med en gl. bagerofven udi, det til sammen med gaardsplads norden 
ved stuelengen med it Enkelt steengiærde, er sat for penge 15 Sld.,  
Efter it kiøbebref datteret dend 3 November 1685. og inden øster herrits ting vedstaaet dend 9 
November berørte Aar 1685. udgifvet og bekræftet af Peder Ibsen, da boende udi Østermarie sogn, 
og er hans arfvis jord, berettiget efter sineSahl: forældre.  
Befindes denne Sal: Mand Gunder Bendsen og nu Sterfboet at vere berettiget it tønde Land 
Huarejord som nu dette Sterfboets arfvinger, berettet at verre opgødnet till Biug jord nu saaed med 
lidet wicher, og lidet Haufre, beliggende ofven boes dalle, imellem Petter Pettersen og Mortten 
Laursen Jord, og grenser op med dend østerende till alletegn med videre samme brefs indhold, som 
nu ble flest og Paaskrefven nu sat for penge 16 Sld.,  
Efter  it Kiøb, udgifvet af Skipper Peder Andersen udi Svaniche Dateret dend 18 Marty anno 1695, 
og samme dag inden Øster herrits ting vedstaaed, befindes denne Sal: Mand og Sterfboer, at verre 
berettiget, it half tønde land biugjord, beliggende udi, Aarsdalle gierde, grendter sig med dend 
wester ende til ale weyen, og med dend nørre side op till Olluf Jens jord, med dend østerende op till 
Hans Ladsens og med dend søndre side, ligger Hans Juell og Mikel Hansens jord efter berørte 
skiftebrefs indhold, som blef læst og paaskrefven og formelder at hafve kaastet, som nu der ved er 
forblefven 16 Sld.,  
Efter  it pandtebref udgifvet af Hans Gundersen, daværrende udi Svaniche, Datteret dend 22 
February 1690. og inden Øster herrets ting vedstaaet dend 24 February berørte aar 1690. Befindes 
denne Sal: Mand og Sterfboet at verre af ham paa egne og sine sødskendes i pandsat, halfanden 
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tønde land Haufre jord, beliggende paa Gunnerbøken i Aarsdalle for penge 12 skl., og er berørte 
Haufre jord efter anmelte bref indhold, imod ren punden till 6 Rug, som samme bref med videre 
formelder, nu læst og paaskrefven udi, berørte jord er saaet 1 skeppe Rug som er sat for 1 Sld. 2 
mrk., it half tønde Biug sæd er sat for 3 mrk., 2½ skeppe Haure sæd er og sat for 3 mrk., it gl. 
medskab med jernhengsler paa iforstuen 3 mrk., it lidet røstekar for 1 mrk., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 
skl., en lynneburger half tønde for 6 Sld., en gl. mæssing lysestager 8 skl., 2 smaae gl. tinfade begge 
for 3 mrk.,  
Arfvingerne angaf at Mortten Clausen i Pardis i Ibsker sogn er skyldig for en Soe penge 1 Sld., 3 
Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl.,  
Af denne Sal: Mands Ifareklæder, fandtes ey meere som var wærdt at wurdere, end en gl. sort 
wadmels kiol som er sat for 1 mrk., nog Faarne og Lammene for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge  68 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlig arfvingerne, saa mange som nu til Stede var, den de hafde 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede ej videre at værre, end angifvet er og 
forskrefvet staar, hvor ved saa denne skiftes registering sluttis. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleg som 
følger. Nemlig. 
Mortten Laursen i Aarsdalle, efter gifven Memori all paa her Amptskrefver og Ridefouget Sig: 
Hans Henrich Schaars weigne, fordret som rester till Amptstuen til 1 may 94. foruden som tings 
vinde er for 10 mrk. 12 skl., for 95. med omkostning 2 mrk. 4 skl., bereignet1. Rd er 2 Sld. 4 mrk. 
12 skl., for 1698 og 1699. aarlignet 3 mrk. 12 skl., er med 1 mrk., aarlig omkostning er 9 mrk. 8 
skl., er tilsammen 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er giort indførsel i forskrefne taxerede huuse med 
behør for disse 6 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Wwlb: Hr: Vice Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel og afreigning penge 6 Sld. 2 
mrk. 6 skl., indført i det half tøndeland biug jord fra Peder Andersen i Svaniche her til Sterfboet 
skiøt disse 6 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og afreigning som vedgikes af arfvingerne i aldt 
penge 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt det støke jord fra Peder Ibsen i Østermarie sogn for 16 Sld., for 
resten som er 6 Sld. 3 mrk. 11 skl., er giort indførsel i fornefne støke biug jord fra Peder Andersen i 
Svaniche. 
Hans Zandersen Dik i Svaniche fordred som resten paa arbiedsløn, naar en Gaas for 14 skl., og en 
skeppe Haure for 12 skl., er fradragen, blifver hans fordring igien penge 1 mrk. 11 skl., udlagt af en 
half tønde Biug sæd for 3 mrk., disse 1 mrk. 11 skl.,  
Peder Andersen i Svaniche fordred efter sin seddel for 2 Gis á 1 mrk. 12 skl. Udlagt af fornefne 
biugsæd att hafve 1 mrk. 5 skl., af huuset hos Enken 7 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordret efter sin sedel penge 2 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt af det støke jord 
Peder Andersen at hafve de 2 Sld. 1 mrk. 15 skl., for resten som er 1 mrk. 6 skl., er giort indførsel i 
huuset. 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominicy for begrafvelsen og  lod fordre 6 mrk., for jord skyld 1 mrk. er 7 
mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en lysestage for 8 skl., hos Enken i 
huusene at hafve de 8 skl.,  
Sognedeignen Jørgen Danielsen Steenbek, fordrer efter foreening og bevilgning, for sin tienneste 
ofver denne Sal: mands liig 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Knud Axelsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 9 skl., indført i Huusene for disse 9 skl.,  
Jens Jensen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 mrk. 12 skl., hos Mortten Clausen i Paredis 
at fordre 1 mrk., indført i huusene for 12 skl.,  
Hans Dik Eskieldsen fordret efter sin seddel for arbiedsløn som rester penge 3 mrk. 1 skl., indført i 
huusene for 2 mrk. 14 skl., hos Erik Larsen 3 skl.,  
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Johan Dik i Svaniche lod fordre for salt og homle 4 mrk., indført i huusene 4 mrk.,  
Mortten Koefoed i Svaniche lod fordre penge 1 mrk. 8 skl., indført i huusene for 1 mrk. 8 skl.,  
Claus Thisen i Svaniche lod fordre penge 1 mrk. 8 skl., indført i huusene for 1 mrk. 8 skl.,  
Hermand Kofod i Svaniche lod fordre penge 1 mrk. 4 skl., indført i huusene for 1 mrk. 4 skl.,  
Jens Pedersen i Ibsker sogn i Rabeche gaarden lod fordre penge 1 Sld., indført i huunene for 4 mrk.,  
Niels Pedersen i Svaniche for de som skulle reste paa en hat og øll penge 3 mrk., udlagt hos Morten 
Clausen i Paradis at have 3 mrk.,  
Kirkewærgen Jens Hansen paa Ibskirkes weigne klokepenge 1 mrk., udlagt it røstecar for 1 mrk.,  
Jørgen Hansen i Svaniche fordred efter sin seddel 12 skl., indført i huuset for 12 skl.,  
Mads Jacobsen fordred, som hand sin Sahl: hustru fader Gunder Bendsøn forstrekning hafver og 
forsikret udi Gummebarken penge 4 Sld., nog fordred Mads Jacobsen for forstrekning till denne 
Sal: Mands begrafvelse opdrager till penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., for disse 7 Sld. 2 mrk. 8 skl., er 
giort indførsel i det pandtebref paa Gummebarken som er udgifvet af Hans Gummesen som før 
ermelt for 7 Sld. 2 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl.,  
Erik Larsen i Ibsker sogn fordred 1 mrk. 3 skl., udlagt en sort wadmels kioel for 1 mrk., en lynne 
burger salt tønde for 6 skl., til ofvers 3 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 6 mrk., indført i Gummebarken disse 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilget 3 Sld., indført i fornefne 
pandtebref paa Gummebarken for penge 3 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. thinfade for 3 mrk., it Lam for 1 
mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage, hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it Faar for 
3 mrk., :/: 
Imod denne Sal: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget resten af Sterfboes 
middel som er penge 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt en skeppe Rugsæd for 1 Sld. 2 mrk.,  3½ skeppe 
Haure sæd for 3 mrk., it madskab for 3 mrk., for resten som er 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., er giort indførsel 
for udi skrefne huus i Aarsdalle. 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner 68 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Saa at indfri er arfvingerne imellem at deele, og efter som arfvingerne uke hafde meere till dette 
boes middell at angifve, og ej flere sig videre Gields fordringer angaf. Saa sluttes dette skifte der 
ved, og at saa er tilganget og Passeret som forskrefvet staar des till vidnisbiurd under vore hænder 
og zigneter, skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra.    Hans Jensen.       Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne som laugwærge Mads M:J:S: Jacobsen eget skrefne navn. 
Mads M:J:S: Jacobsen. Mikell Hop. Jens J:H: Hansen eget skrefne navn  
Saaledes i voris nervergelse Passeret og tilgaaet Testerer,  
Hans Laursen egen haand. Esper Hansen. 
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Anno 1700 Den 19 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Olluf Jensøn som boede, og døde paa dend 24 Jord Eiendom 
gaard beliggende udi  i Olsker sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlefvende børn som er 3 sønner 
og 2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Niels Ollufsen er sine egne wærger og nu er udenlands. 
Dend anden søn er Jørgen Ollufsen og udenlands, for dem i deris fraværelse, er Faderbroderen 
Laurs Jensen her sammesteds tilordnet at wærge. 
Dend ungste søn er Jens Ollufsen og sin egen wærge . 
Dend eldste daatter er Ellene Ollufsdaatter  25 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Ollufsdaatter 14 aar gl., for dem er Hans Køller i Clemmedsker 
sogn, deris nær slegt tilordnet at wærge. 
 
Og var herved paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Laursen og Peder  Aristsen i bemelte Olsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
Sengeklæder. 
En linnen sengedynne 1 Sld., en dito for 3 mrk., en linnen hofvetdynne 1 mrk., en linnen pude for 1 
mrk., en graae wadmels kioel for 3 mrk., en løen spind pæls for 2 mrk., it par skoe for 2 mrk., en gl. 
græs seys med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl.,  
Peder Hansen Hiulmager boende i Rønne er her till boet skyldig paa en bøsse penge 14 skl.,  
Efter Welb: Hr: Vice landsdommer Ancher Müller afsagde domb datteret dend 1 juny aar 1698. 
befindes denne Sahl: Mand Olluf Jensen at tilkommer af forberørte 24 gaard i Olsker sogn, første 
efter sin Sal: Moder penge 21 Sld. 2 mrk. 6 skl., og efter hans Sal: fader Jens Ollufsen at hafve og 2 
Sld. 3 mrk. 7½ skl., er tilsammen penge 44 Sld. 1 mrk. 13½ skl.,  
Lauris Jensen Wæfver i Olsker sogn foregaf her till boet at verre skyldig for 2 Faar og it Lam penge 
1 Sld. 3 mrk.,  
Saa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 50 Sld. 2 mrk. 15½ skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte de vedkommende, saa mange som nu tilstede var, om de hafde meere 
her till boes middel at angifve. Hvor till de svarede, ey videre at være end angifvet er og forskrefvet 
staar, hvor ved saa dette skiftes Registering sluttes. 
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætension, hvor till er giort udleeg som 
her efter følger. 
Efter dend fattige leylighed som denne Sahl: Mand, der lenge hafver værret Enkemand hafde. 
Saa hefver broderen Laurids Jensen Wefver ladet hans Sahl: Broders Olluf Jensens liig begrafve, og 
derpaa efter nu fremlagde forbrignelse, hafver bekaastet penge 16 Sld., Udlagt, en graae wadmels 
kioel for 3 mrk., en løen spind pæls for 2 mrk., for resten 14 Sld. 3 mrk., er giort indførsel 
forskrefne anpart hafte umage med procehsen der er derfven paa de med 24 gaard i Olsker sogn , 
efter Dommens indhold paa samptlige arfvingernis weigne efter derom giorde foreening med denne 
SL Mand bevilget 7 mrk., indført for de 7 mrk., at beholde de anførte 7 mrk., som Laurids Jensen 
for 2 Faar og it Lam her till boet er skyldig penge nemlig 7 mrk.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordret efter denne Sal: Mands egen haand, som 
opdrager 5 Sld. 10 skl., indført i forskrefne 24 gaard i Olsker sogn for 5 Sld. 10 skl.,  
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Olluf Larsen i Allinge fordrede laante penge 1 mrk. 2 skl., udlagt en græs seye med bom og ringe 1 
mrk. 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
Kirkewærgen Anders Larsen i Olsker sogn fordred kirke penge som rester till dato 1 mrk. 8 skl., 
Kloke ringens penge 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., udlagt it par skoe for 2 mrk., af fornefne gaard 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld., udlagt en linnen sengedynne 4 mrk.,  
Skifteskrifveren i alt 2 Sld., Stemplet papir 3 mrk., Wurderings mændene 2 mrk., for disse 13 mrk., 
indført i gaarden. 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner  
till penge      28 Sld.              4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til dehling   22 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Hvilket deelis imellem forskrefne 3 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad penge 5 Sld. 2 mrk. 2 
¼ skl., og en søsterlaad er penge 2 Sld. 3 mrk. 1 1/8 skl., 
Dend eldste søn er Niels Ollufsen deris anparter, som er for hver 5 Sld. 2 mrk 2 skl., er tilsammen  
11 Sld. 4 skl., er giort indførsel udi for omrørte 24 gaard i Olsker sogn. 
Dend yngste søn Jens Ollufsens anpart som er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., er giort indførsel i fornefne 24 
gaard i Olsker sogn. 
Dend eldste daatter er Ellene Ollufsdaatter  tilkommer 11 mrk. 1 skl., derfor udlagt en linnen 
sengedynne for 3 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en linnen pude for 1 mrk., af Peder 
Hansen Hiulmager i Rønne, som hand er skyldig 14 skl., af en græs seis at have de 2 skl., for resten 
som er 5 mrk. 1 skl., er giort indførsel i forskrefne 24 gaard i Olsker sogn. 
For dend yngste daatter er Karne Ollufsdaatter anpart som er 11 mrk. 1 skl., er giort indførsel 
udi forskrefne 24 gaard i Olsker sogn.  
Og som de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring, eki hafde meere her till boets middel 
at angifve, og ej heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer. Saa efter di ey noget her ved 
Sterfboet, widere er at Observere, saa sluttes dette skifte, ved forskrefne forretning, hvilket till 
stadfæstelse at som forskrefvet staar, tilganget og Passeret er under vorer hænder og zegneter. 
Skiftestedet Aa Die Et Loco Ut Supra.  Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Lars Jensen.  Anders A:L:S: Laursen. 
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Anno 1700 Den 2 Augusty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering 
sampt Schifte og Liqvidation efter Salig  Mads Ollufsøn som boede, og døde i it Udhuus pa 
Splids gaards grund i Clemmedsker sogn. Imellem dend Sal: Mands efterlatte hustru Kirsten 
Laursdaatter, for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet, Morten Jacobsen 
og deris sammen auflede børn som er 2 sønner og 1 daatter, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Olluf  Madsen tiener hos Albert Hartwig paa Wellingsgaard i Nyker sogn, sin 
egen wærge. 
Dend anden søn  Hans Madsen paa 17 aar gl. tiener hos Peder Hansen paa Blykøbbergaard i 
Nyker sogn. 
Daatteren Bendte Madsdaatter 24 aar gl. tiener hos Morten Jacobsen, for hende og broderen, 
er dend eldste broder till wærge anordnet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Laurs 
Hansen og Esper Espersen i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som 
her efter følger. Nemlig. 
 
En blak hielmet gl. Koe, som Mortten Jacobsen efter Enkens angifvende, tillige med daatteren som 
vat tilstede og vedstoed, at Mortten Jacobsen hafde i pandt for 5 Sld., og ansaa wurderings 
mændene samme Koe, som fandtes at verre kuldet og suubes den, Koen ey meere at være wærdt. En 
half skeppe Biug som er saaed er sat for 1 Sld.,  
Hans Eriksen Skovridder boende paa Splidgaard kræfver hvis leye for 1700. 6 mrk., af fornefne 
hvis. Efter anfordring hafde Enken ike meere gods eller Gield at angifve. Dette saa at verre Passeret 
Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Mortten M:J:S: Jacobsen. 

Esper E:E:S: Espersen.   Lars L:H:S: Hansen.  
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Anno 1700 Den 12 May, Da er os Rettens Betienter Nemlig HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, hans fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, forhen blefven tilkiende gifvet, at veledle og welbiurdig Hr: 
Lands Dommer Mathias Rahsti inden borringholms landsting, hafde dom afsagt, udi dend sag, 
imellem Henning Andersen og Olluf Larsen af Povelsker sogn. Dom hafver sagt Ødber Hansen 
boende paa dend 15 gaards der sammesteds, ved hvilken dom bemelte Ødber Hansen findes at verre 
for begangne byfverie, med meere Dommens indhold hendømbtlatt Straffel og forskikes till 
Bremmerholm i Jern sin Lifstiid. Hvor om berørte land tingsdom og slutning formelder saaleedis.  
Dom afsagt inden Borringholms Landsting, onsdag den 21 Aprill 1700. ofver Ødber Hansen, som 
boede paa dend 15 gaard i Poulsker sogn, og lyder efter som Henning Andersen og Olluf Larsen af 
Povelsker sogn, hafver verret aarsagede, at lade randsage efter noget gods, som dend var frastaalen, 
og hos Ødber Hansen i berørte Povelsker sogn er funden, men slagningen funden udi hans foeder, 
og hand ike der kand slagningen skeede, har villet ladet søge i sit huus efter, men satte sig till værn, 
og har villet wærge sig med en knif,og de staane koster i dølsmaall i sit huus forvarit. Ødber 
Hansen hafver end foruden brødt seiglet, som de staalne koster ham førdte med sig till tinget, var 
udi, og at seken forbydt og om wexslet, og lang andre koster der udi igien,jeg finder end og, af de 
førde vidne, alt Henning Andersens huus har verret brudt, da kand slagningen skeede, som af Acten 
og de førde vidnisbiurd udførligere findis, end her foruden hafver Ødber Hansens fader, Hans 
Ødbersen indgifvet for mig it klagemaal ofver denne sin søn, at hand vilde stuket hammen ihill 
med en degen, hvis Ødber Hansens moder, som tog sønnen ved armen, det ike hafde forhindret, 
hvilket dend gamle mands klagemaall som i Agten findes, videre udwiiser; Ødber Hansen er end 
der foruden, for sin grodve forseelse, imod sine ældre,  Dømbt efter lovens 6te bogs 5 Capitell 2 
Articull at gaae paa Bremmerholmb med meere vidtløftighed, dend drefne Procehs af sig self 
indeholder, efter saa dombe skaffenhed og de klare beviisninger jeg af sagen udfinder, kand jeg 
Ødber Hansen imod sine grofve mishandlinger, ike for straffri kiende, men hafver brudt huus og 
udstaalen disse forskrefne madvare og andet tyfveri. Som hos hammen foruden funden er, nemlig, 
en serk, en forklede, som Olluf Larsen hafver sig vedkiendt, og beviislig givet med samme slags 
lerrit, som af Dannemænd paa enget,er grandsket og beseet, at samme lerrit og dend bortstaalne 
serk, forklede, var ud af it støke som for retten blef fremvist. 
Saa hand Ødber Hansen, ike allemeste hafver begaaed tyfveri, mens end og tilforn er Dømbt till 
Bremmerholm, efter dend i rettelagde hiemtings dombs videre udviisning, kand jeg ike fri kiende 
Ødber Hansen, mens kiender dend afsagde dom, som af herrisfougden og hans med dombs mænd 
dend 9 Marty 1700. er afsøgt, død og magtesløs, og efter sagens beskaffenhed og louglig førde 
vidnisbiurd, saa at hand ike skall anrette større ulæmpe, som hans safsøgere, naboer og gienboer og 
andre gaat folk frøgter for. Dommer jeg Ødber Hansen at straffes og forskikes till Bremmerholm i 
Jern sin Lifstiid. Andre saadanne forhærdede mennesker til afskye, saa bør hand og betale till 
sagsøgerne igield og bvigield, og hans boes laad naar dend beviislige gield og anden bekaastning er 
fratagen, till hans Kongl: May: at verre hiemfalden dis til vidnisbiurd under mit zegneter Actum 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Morten Jens: Klas. 
Hvor saa vi bemelte rettens betienter, efter foregaaende advarsell, tillysning og berammelse, i dag 
hafver mødt, paa forskrefne 15tende gaard i Povelsker sogn, der Ødber Hansen hafde sin boepæhl, 
der eftersøgt og efterspurdt, hvis middel Ødber Hansen med sin hustru tilhørde, hvor med 
paafølgenge Liqvidation kand foretagis. Ved hvilken forretning løsøregodset at taxere, till 
wurderings mænd blef opmeldet 2de Dannemænd Lodvig Simmesen og Rasmus Hansen boende i 
bemelte Pofvelsker sogn, hvor da, er angifven, forefunden og Passeret,som her efter følger, nemlig. 
Qveeg.  En sort røgget Koe er taxeret for penge 5 Sld., en sort Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., en klaket 
Koe for 4 Sld., 
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Heste og Hopper. 
En sort skimlet gl. Hest 2 mrk., en gl. brun Hoppe 3 mrk., en gl. sort Hest for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 5 sorte og 2 hvide Faar. Hvor af er it hvidt Faar med it Lam, og it af de andre Faar har 
it Lam, det tilsammen, efter som én deel er nu noget magre og en deel er unge fior Lam, er sat for 5 
Sld.,   Rug sæden som er saaed her ved gaarden, en tønde og 3 skepper Rug, efter gl. maall att 
reigne, er sat for penge 8 Sld., en gl. ploug knif som er nesten forslit er sat for 12 skl., it gl. 
plougskier forslidt 6 skl., en gl. kiste med laas og hengsler for 1 mrk., gl. ploug ringe for 12 skl., en 
forslit ploug løbere for 4 skl., en ploug viddi for 4 skl., en gl. hammell med seeler for 4 skl., en gl. 
førrekiste for 8 skl., en gl. tømmermands kiste 8 skl., en lyng rifve for 8 skl., it gl. forslit tørf jern 
for 2 skl., en gl. sejs med bom og ringe for 6 skl., en gl. sejs uden bom for 12 skl., siger 2 skl., en gl. 
wogn uden stier 1 mrk. 8 skl., it gl. hiul for 4 skl., it lidet steen bord blad for 2 mrk., en gl. mæssing 
kedell for 2 mrk., it hugge jern for 2 skl., en gl. jern tyfve for 4 skl., en gl. hengsel for 2 skl., en 
gl.baarne knif for 4 skl., 2 gl. hestesko for 2 skl., en gl. hiul bos og 2 hiul ringe 3 skl., it gl. jern 
tyfve stomp for 1 skl., en gl. kierne for 2 skl., en straabonds tønde 4 skl., en røste ballig for 10 skl., 
en gl. kiste i Krubhuuset for 6 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette Sterfboets middel till penge  33 Sld., 
Skifteforwalteren fordred af samptlig ved kommende Sagsøgerne, nemlig Henning Andersen Og 
Olluf Laursen sampt Ødber Hansens Hustru. Om de hafde meere till dette boes middel at  
anviise eller tilstaaende Gield. Hvor till de svarede ney, ey videre at verre end forskrefvet staar, 
undtagen fornefne 15 gaard, hvor ved saa dette boes Registering sluttis, forskrefne  af os saa at 
verre taxeret Testerer. Lodvig L:S:S: Simmersen. R:H: Rasmus Hansen. 
Hernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor, ved sin fuldmegtig Hans Hiort, 
lod indlefvere sin Prætension og fordring, angaaende en Obligation, som Ødber Hansens Fader, 
Hans Ødbersen till Hans Ollufsen i Rønne har udgifvet, og hand igien har ofverdraget, till forige 
amptskrifver Augustus Dekner til hans Kongl: May: hiem falden, er med paadragende rentte og 
renttis rentte, sampt og af forberørte 15 gaard forfalden og resterende restance, opdragende till 
penge 106 Rd. 4 mrk. giør 175 Sld., efter derom fortegnelsens indhold saa lydende. 
Restance, paa hvis som hans Kongl: May: hafver at fordre, paa dend 15 Selfeyensgaard udi 
Pofvelsker sogn, som Ødber Hansen paaboede, er saa som følger. 
1.Efter ergangne Dom till Synder Herrits ting dend 20 jully 1697. rester paa en af Ødber Hansens 
fader Hans Ødbersen udgifne Obligation og pandte forskrifning paa forde 15 gaard. Af dato 23 
Oktober 1686. som till Augustus Dekner er ofver Transpoteret, og nu hans Kongl: May: tilfalden, 
dens beløb, er efter fornefne Dom, med sin renttis rentte, till dend 20 july aa 1697. som Ødber 
Hansen har paataget sig at svare 45 Rd. 3 mrk. 13 skl., her afreignis it aars rentte, for dend 21 jully 
1697. og till 21 jully 1698. 5 procento 2 Rd. 1 mrk. 11 1/12 skl., er saa Capital og rentte 47 Rd. 5 
mrk. 8 1/12 skl., heraf reignis it aars rentte, fra dend 21 jully 1698. og till 21 jully 1699. 2 Rd. 2 
mrk. 6 skl., beløber Capital og Rentte 50 Rd. 1 mrk. 14 skl., heraf reignis rentte fra dend 21 jully 
1699. og till 11 may 1700. som bereignis till 9 maaneder 1 Rd. 5 mrk. 5 skl.,  
Summa Capitall og rentte og renttis rentte 52 Rd. 1 mrk. 3 skl.,  
2. rester Ødber Hansen Jordebogs Restancer, efter Ergangne restands Dom till 1. May 1699. som 
hand self paadrage 43 Rd. 8 skl., for 1699. 13 Rd. 2 mrk. 9 skl., er i alt 108 Rd. 4 mrk. 4 skl., 
3. Her foruden rester paa denne 15 selfeyergaard, som hans Fader Hans Ødbersen har paadraget i 
Augustes Dekners tiid, for Anno 1686, 87, 88, og 1689. som er efter ergangne Dom 20 jully 97.  24  
Rd. 3 mrk. 12 skl., Summa 133 Rixd. 2 mrk. Actum Rønne dend 12 may 1700, Her paa afgaar, som 
Ødber Hansen paa buende tiider, hafver betaldt paa hans faders Obligation 25 Sld., er 16 Rd. 4 
mrk., rester saa Ødber Hansen self i alt med Pandtebrefvet og anden restands 92 Rixd. 4 skl., og 
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Hans Ødbersen 24 Rixd. 3 mrk. 12 skl., er 116 Rd. 4 mrk., siger it hundrede og sexten rixD. Fire 
mark. HHskor.       
Henning Andersen og Olluf Larsen i Pofvelsker sogn, fordrer omkostning, anvendt pa tyfven Ødber 
Hansen udi 7 ugger, med hans forclaring om fortæringen, uggenligt 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 
Procehsens bekostning med videre 10 Sld., andrager penge 15 Sld. 1 mrk.,  
Henning Andersen og Olluf Larsen fordred for obvagtning ved forde gods, imidlertiid tyfven Ødber 
Hansen har verret anholden 3 mrk., derfor udlagt, en gl. wogn uden stier for 1 mrk. 8 skl. It dl. Tørf 
jern 2 skl., it gl. hiull for 4 skl., it hug jern for 2 mrk., en gl. jern tyfve for 4 skl., en gl. hengsel for 2 
skl., en bonne knif for 4 skl., 2 gl. Heste sko for 2 skl., en hiulbøsse og 2 hiulringe for 3 skl., en jern 
tyfve stomp for 1 skl.,  
Byefougden i Rønne Sr: Daniell Barh, fordret for fengselet Ødber Hansen hafver udi berørte 7 
ugger i Rønne, verret forvart udi,vognedtlig efterkomer 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
Byens Tienner i Rønne som sin opvartning med tyfven Ødber Hansen ikun 7 ugger, daglig 4 skl., 
andrager till penge 3 Sld. 4 skl., 
Kirke wergen i Pofvelsker sogn Lodvig Simmensen fordret paa sct, Pouls kirkis wegne, som rester 
for Anno 1697. en skeppe Rug af Kirkens tiende efter gl. maall beregnet for penge 2 mrk. 8 skl., er 
Anno 1698. rester og af berørte kirke, tiende 3/5 tønde Rug, derfor penge 9 mrk. 12 skl., item for 
Aa 1699. 3/5 tønde Rug for penge 2 Sld. 3 skl., er penge 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., her for er till kirken 
udlagt, en sort skimlet gl. Hest for 2 mrk., en gl. sort Hest for 3 mrk., en brun gl. Hoppe for 3 mrk., 
en gl. mæssing kedel 2 mrk., en gl. kiste med laas og hengsler for 1 mrk., af Faarene at hafve de 2 
mrk. 6 skl., it lidet steenbord bled for 2 mrk., en hammell med seeler for 4 skl., en gl. førrekiste for 
8 skl., en tømmermands kiste for 8 skl., en gl. kierne for 2 skl., en tom tønde for 4 skl., en blaket 
Koe for 4 Sld., legger saa fra sig betale af korn till restancer som her efter formeldes 2 Sld. 1 mrk. 
12 skl.,  
Sogne præsten i Pofvelsker sogn Mads Svane fordrer resterende tiende, nemlig for Aa 1687. 3 mrk. 
8 skl., for Aa penge – 1699 rester en tønde tiende Rug, en skeppe Biug og Gies, item en 
Paaskerettighed, ansat tilsammen for 7 Sld. 1 mrk., 
Sognedegnen Mogens Madsen i Pofvelser fordrer som rester for Aa 1698. og 1699. af hans 
tilkommende rettighed, penge 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Herris fougden Jacob Lorrensen fordrer for Anno 1698 og 1699. resterende 2 skepper Biug ansat 
for 5 mrk.,  
Niels Frost i Rønne fordret efter sin seddel penge 3 mrk. 12 skl.,  
Niels Nielsen i Pofvelsker sogn, fordret efter ergangne Dom Datterit dend 21 November 1699. for 
nogen tørfskiær,som ulouglag er befunden, med omkostning andragende till penge 13 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen aatte mihle frem og tilbage paa sin egen Hest, 2 Sld., 
udlagt af Faarene disse 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning, først at forfatte, dette at skrifve og till bogs 
føre, Papir self till alt at forfatte, med reysen till boepæhlen blef tillagt 3 Sld., og udlagt, en forslit 
Plougknif og skiær 1 mrk. 2 skl., gl. ploug ringe for 12 skl., ploug løbere og vidier for 8 skl., af 
Faarene at hafve de 2 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en lyng rifve for 8 skl., 2 gl. 
seyser for 8 skl., en røste ballig for 10 skl., en gl. kiste for 6 skl.,  
Forskrefne saa at verre passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Dette hafver jeg paa min hosbunds Hr: Amptskrifver og Ridefouget, Edele Hans Henrik Skors 
wegne, nerlofr verrende Test: Hans Hiort. 
 

Nest paafølgende 12 Augusty berørte Aar 1700. Efter at till os, af  
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Kongl:May: Ampt skrifver og Ridefouget, Edle Hans Henrik Skaar, hans fuldmegtig bemelte 
Hans Hiort, er blefven indlefveret, welbemelte, weledle og Welb: Hr: Lands Dommer Mathias 
Resschis inden Borringholms Landsting afsagde Dom, ittuistede ugenschab, angaaende, imellem 
welbemelte Herr Amptskrifveren, og berørte Ødber Hansen, sampt hans fader Hans Ødbersen, om 
en gields betalning og  nest bestaaende af forberørte Hans Ødbersens udgifne Pandtebref, hvis 
Landstings Dombs sluttning afsagt dend 21 jully 1700. formelder saaleedes nemlig, Efter som 
Herrids fougden Jacob Lorrensen, ey alene i sin dom, indført fire qviterings sedler, Hans Ødbersen 
som paa sit udgifne Pandtebref till afkortning d. 1. Daterit dend 17 february 1688. dens 2. dend 12 
Marty dernest efter samme aar, dend 3de. Dend 24 february og dend 4de dend 24 jully 1689. og ey 
hafver anseet, at de erre tilforn, nemlig 1692. got giorde Hans Ødbersen paa retten og hafver stollen 
af de Committerede, som da Augustus Dekners midler og Gield hafver Liqviderit, at Hans Ødbersen 
efter dend Designation efter endelig afregning, blef skyldig 35 Rixd. 1 mrk. 2 skl., till Marty 
maanets udgang 1692. efter hvilken Decission Hans Ødbersen bør at avare og betale. Og som jeg 
formemmer af tvende Qviteringer, at Hans Ødbersens søn Ødber Hansen, hafver her paa betalt till 
amptskrifveren Hans Henrik Skaar 5 Sld., dend 13 September 96. og 20 Sld., dend 29 September 
1697. Hvilke naar de blifver fratagen, blifver Capitalen igien 54 Sld. 5 skl., Som amptskrifveren 
med for aarsagede omkostning bør afbetalis; Og herreds fougdens Jacob Lorrensens tvende i dend 
eene sag afsagde domme, gandske underkiendes, død og magtesløs at verre des till vidnisbiurd 
under mit zignet. Actum Ap Die Et Loco Ut Supra L:S: Not: Mortten Jens Klov 
Videre befindes udi fornefne Lands tings Dombs Act: indført, omrørte 15 gaard I Pofvelsker sogn  
dend 14 September 1698. af fiire mænd at verre taxeret hvilken taxt og Setning, indeholder samme 
gaard at opdrage till penge 90 Sld. 2 mrk. 13 1/5 skl., 
Efter derom samme taxtis Speciale forclarring, som saaledes er lydende, Anno 1698. dend 14 
september hafver vi viderskrefne fiire mænd, formand Thommis Folkman. Og Peder Andersen af 
Povelsker sogn, Hans Nielsen og Peder Hansen af Boelsker sogn, efter voris opkræfvelsis indhold, 
Passerit inden Synder Herritsting dend 6 September nest forleeden, været paa dend 15 self 
eyergaard i Pofvelsker sogn som Hans Ødbersen til foen paaboede, og nu bebors af hans søn Ødber 
Hansen, da hefver vi taxerit og wurderei for bemelte 15 gaards huuse, Grunden med tilligende 
hærlighed og eyendom og Specialiter beseet og betalt sammen befunden, saa som følger; 
Stuelengen befindis i alt at verre 9 Stolperum, deraf beretter Ødber Hansen at hafve self bekaastet 
de toe westerste stolperum, resten er saa 7 stolperum, af hvilke stuen er 2 stolperum, med meget gl. 
og raadet tilde, 3 gl. vinduer og 2 dørre, sampt en gl. kakelofven og tilsammen er sat for 5 Sld., 
Østen for stuen it stolperum med nogle gl. flage til tilde sat for 2 mrk. 8 skl., Westen stuen it 
stolperum og er en forstue, med gl. flage tilde ofver, er sat ligesaa for 2 mrk. 8 skl., Steeger Huuset 
westen for 5 stolperum med bager ofven, med nogle gl. stengetræer og tørfofver, er sat til sammen 
for 2 Sld, 2 mrk., en gl. liden toelenge østen till i gaarden 4 stolperum er sat i alt ofver hofvedet for 
1 Sld. 2 mrk.,  Summa saa udsens huus 9 Sld. 1 mrk., Sæds jorden udi Marchen 6 tønder land Rug 
jord, sat tønden for 1 Sld., er 6 Sld., 5 tønder land jord á 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Haure jord paa 
leergan, brønsel ageren 4 tønder land, lanageren 2 tønder, stor ageren 7 tønder, westen for en ager, 
en tønde en skeppe land, østen for Jørgen Jørgensgaard, en agger sønden for  Kirke wergen, it 
tønde land, norden for kirkewergen en agger en tønde, nog en agger 2 skepper land en agger der 
østen for 1 tønde en skeppe land, dør vidire 6 tønder land e bed ageren 2 tønde land, summa haufver 
jord 25 tønder 4 skepper land á 1 Sld er 25 Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl., Engisbond, østen langemyr en 
dam 5 les, kar engen 2 les, spendet og krakengen it les, tinne engen ½ les, en liden eng synden op 
till dend lille Haure ager ½ les, krak engen 2 les. Haandklædet ½ les, hul engen og hagen for 3 
læs,vigges engen it les, en rimpr dug, westen for Lauris Nielsens Haure agger 1½ les, beke engen it 
les, er tilsammen in allis 17 læs engis w: 1 Sld er 17 Sld., gaardsens herlighed med brønd og 
brønsted, kaalhaufve og træ haufve sampt Østen hafven en gvolgdridt, og der ofven for en alleløke, 
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og alt hvis som reignis og for Gaardsens herlighed, tilsammen sat for 25 Sld., er saa ald gaardens 
sætning tilsammen Summa Summarum penge 90 Sld. 2 mrk. 3 1/5 skl., 
At vi saaleedis vores forretning, paa rettens maader hafver fuldbyrdt til stadfestelse under voris 
enge skrefne og naufne eller Zegneter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Saa hafver vi os 
foretagen denne forretning at bringe till ende. Hvor saa befindes, Welbemelte Amptskrifveren først 
at tilkomme, efter ermelte Lands tings Dom, paa forskrefne udgifne PandtebrefsCapitall penge 54 
Sld. 5 skl., nog tilkommer Hr: Amptskrifveren forhen indførte restance som Ødber Hansen rester af 
denne 15 gaard i Pofvelsker sogn till 1 may 1699: fyrgetiuge og tri Rixd. 8 skl., er penge 64 Sld. 2 
mrk. 8 skl., item for ano 1699. tretten Rixd. 2 mrk. 9 skl., er 20 Sld. 9 skl., nog som Ødber Hansen 
1686. 87. 88 og 89. udi forige amprskrifver Augustus Dekners tiid, efter ergangne Dom af 20 jully 
1697. tyfve og fiir Rixd. 3 mrk. 12 skl., er 36 Sld. 3 mrk. 12 skl., endnu tilføris som herr 
amptskrifveren ved en anden indlefveret Memoiall fordrer, som rester af fornefne 15 gaard i 
Pofvelsker sogn først qvartals Contribuitioner for oktober qvartall 1699. 4 mrk. 5 skl., item 
formeldelst berørte 15 gaard udi indeverrende  aar 1700. ser udørkel vindtagen forhen i 
registeringen anførte Rugsæd:/ det heelle aar 1700. Contributioner som er 2 Rixd 5 mrk. 4 skl., 
samme aars Landgielde som er 4 lispund 9 skaalpund ½ fieringpund smør 4 Rixd. 5 mrk. 8 skl., en 
tønde Rug og opbud it fierring car 1 Rixd. 3 mrk. 4½ skl., en skeppe 2 fierringcar, 10 tingcar ½ pot 
biug 1mrk. 14 skl., 3 tønder en skeppe 2 kar 1 otingcar en pot haufre 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., Jordebogs 
penge 5 mrk., egte og knegte penge  2 Rixd. 1 mrk. 11 skl., en gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les veed 
5 mrk. 10 skl., er tretten rixd. 2 mrk. 8½ skl., Giør 20 Sld. 8½ skl., Saaleedes blifver 
amptskrifverens udlegges, først løsøre, saavidt det tilstreker som er en sort Koe Taxeret for 5 Sld. 2 
mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld., af en blaket Koe hos kirke wærgerne i Pofvelsker sogn Lodvig 
Simmersens udleeg at hafve 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., dend Rugsæd som her ved denne 15 gaard er 
saaed i Pofvelsker sogn, som er en tønde og 3 skepper efter gl. maall at regne er taxeret for penge 8 
Sld., andrager forskrefne løsøre till Summa Penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., videre till forskrefne 
restancis afbetalning udleggis, forberørte 15 gaard med sin eyendom efter dend taxt som der paa af  
De fiire mænd den 14 September Anno 1698. sat er, som her udi Specialiter forhen findes indført, 
for penge 90 Sld. 2 mrk. 3 1/5 skl.,  
Summa løsøre Jordegods som paa denne restants Hans Kongl: May: till udleeg bekommer 111 Sld. 
1 mrk. 15 1/5 skl., Siger ithundrede og ellefve Sld. 1 mrk. 15 1/5 skl., blifver endda, hvor til ingen 
midler her i boet findes at udlegge firesindstiuge og ni Sld. 3 mrk. 4 skl., siger 89 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvor till ingen betalning findes, foruden dette, blef af andre Creditorer fordret, som før ermelt, hvor 
till og indtet af boets middell findis af udlegge penge 44 Sld. 3 mrk. 14 skl., Derved denne 
forretning i forskrefne mader er sluttet :/: 
Saa at ingen boeslaad, till hans Kongl: May: efter welbemelte welb: Hr: Lands Dommers Doms 
tilhold af dette Ødber Hansens boe og middel er at bekomme :/ hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret efter efter som forskrefvet staar. Dis till vidnisbyrd under vore hender og zegneter. Actum 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman.    Loco Sigill. 
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Anna 1700. Den 9 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, smamt Scfifte 
og Liqviditation efter Thommas Laursens Sahl: Hustru Margrte Hansdaatter, som med 
bemelte sin mand boede og døde i it Udhuus, beliggende paa dend 17 gaards grund i Aaker sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindes bemelte mand paa eene og paa anden side deris sammen lefvende og 
auflede børn, som er 3 sønner og 4 døttre, hvor af. 
Dend eldste søn Laurs Tommesen 14 aar gl. 
Dend anden søn  er Hans Tommesen paa 7de aar gl.  
Dend yngste søn Jens Tommesen paa 5de aar gl.  
Dend eldste daatter er Karne Thommisdaatter 19 aar gl.. 
Dend anden daatter er Elisabet Thommisdaatter 12 aar gl.. 
Dend tredje daatter Margrete Thommisdaatter 10 aar gl.. 
Dend yngste daatter Giertrud Thommisdaatter 15 ugger gl. 
For dem er faderen self wærge efter loven og forelagt Lasse Pedersen børnens forwandte boende 
i Aaker sogn at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Peder 
Hansen og Mons Ibsen i bemelte Aasker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
En gl. brun Mæhr med it lidet brunt Horsføll for 1 Sld. 2 mrk., en sort bliset enøget Hest af værdie 6 
Sld., som faderen berettet, at sønnen Lars Thommasen skall hafve først fortiendt med tienesteløn en 
liden ung Mæhr og siden tilbytt sig for berørte Hest, 2 gl. hiul med nogle ringe paa 1 mrk., en gl. 
harer for 4 skl., en gl. kierne for 4 skl., en ballig for 4 skl., en gl. fiering for 2 skl., en liden haand 
qvern for 2 mrk., it lidet fyrrer bord i stuen for 1 mrk., en gl. fyrer kiste med gl. laas for 2 mrk.,  
Summa Boets middell Andrager    3 Sld. 14 skl., 
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder var gandske ringe, og derfor ike blef wurderet, men børnen bekom 
dem till at klæde sig udi, og dend eldste daatter som opagter dette spædebarn, bekom deraf it skiørt 
af grøn wadmell. 
Saa blef angifven efterskrefne Gield. 
Anders Hansen Smed i Aakirkebye fordrer for forstrekning till denne Sahl: Qvindis begrafvelse 
penge 7 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Pedersen i Aakirkebye fordrer iligemaade 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk.,  Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 mrk., bekom 1 mrk. 8 
skl., :/:  Stemplet papir till denne forretning for 1 mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene for deres 
umage begge 1 mrk., :/: 
Efter anfordring hafde de vedkommende ike meere at angifve, entten boet at verre till beste, eller 
videre fordrende Gield ike heller fantis nogen som her ydermeere fordrede. 
Og som Gielden saaleedis som forskrefvet staar, ofvergaar dette boes anførte middel, saa bekommer 
Thommas Laursens ej noget imod sin Sahl: Qvindes udfart, ey heller er noget arfvingerne imellem 
at deele, derved saa dette skifte sluttis, dette saa at werre Passeret Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Thommas T:L: Laursens navn. Lasse L:P: Pedersen. 
Peder Hansen egen haand.  Mouns Ibsen egen haand.  
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Denne slutning hen hørrer til den anfanged forretning, den 18 juny 1700. som findes 
antegnet Pagniæ. 62. 
 
Anna 1700. Den 18 September, Da for os Rettens Betiente af Sal:  Jep Jensen, som boede og 
døde, paa dend forhen ommelte 33 gaard i Østermarie sogn, hans efterlatte Enkis fader og 
Laugwærge Bertel Hansen, der samme steeds er blefven angifven, at berørte Sahl: Mands Enke 
Elsebeth Bertelsdaatter, efter sin Sahl: Mands død, med hammen forhen auflet hafver, føed it 
Drengebarn dend 4er September nest forleeden og ved Daaben navngifven Jep Ibsen. 
Saa hafver vi os foretagen dend skifteforhandling efter Sal: Jep Jensen, er anfanget dend 18 juny 
berørte aar 1700. og det der udi samptlige denne Sal: Mands børn tilfaldene og Seqvestrerit 
løsøregods, dem imellem deelt, som tilsammen er 4 sønner og 5 døttre, og tilkommer dem i alt till 
arf, efter bemelte deris sallig fader    23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Hvoraf en broderlaad tilkommer      3 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Og en systerlaad er       1 Sld. 3 mrk.   6 skl.,  
Og derfor en hver her efter er tillagt følgende nemlig,  
Dend eldste denne Salige mands med første hustru auflede søn Jens Ibsen, som Jens Nielsen i 
Ibsker sogn er wærge for till kommer 14 mrk. 12 skl., hvor for till ham er udlagt, it røe bliset ugillet 
fior gl. Hest for 2 Sld. 2 mrk., it forwogn ree og 2 gl. hiull for 1 mrk., en øll halftønde for 1 mrk., en 
haand qvern med huus og jern seigl for 3 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Dend eldste dend Sahl: mands med førdte for ham afdøde hustru auflede daatter Anna Ibsdaatter, 
som Jep Mounsen i Østerlaursker sogn er wærge for,tilkommer 7 mrk. 6 skl., hvor for till hende ehr 
udlagt, en wæf foruden jern for 1 Sld. 2 mrk., en røste ballig for 1 mrk., 2 finne kitter for 6 skl.,  
Dend yngste daatter Bohl Ibsdaatter, som Esper Jensen i Staalle huuset i Ibsker sogn er wærge 
for, nu boende i Østermarie sogn. till kommer 7 mrk. 6 skl., hvor for er udlagt, 2 unge galt svin for 
3 mrk., en mæssing kædel for 2 mrk., en sejs med bom og ringe 1 mrk., 2 nye ophugne axsel for 8 
skl., it tørf jern for 8 skl., en lyng rifve for 8 skl., till ofvers 2 skl.,  
Dend eldste denne Sal: Mands, med denne nu efterlefvende hustru auflede søn Hans Ibsen som 
Peder Immedsen i Listed er wærge for, tilkommer 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., hvorfor er udlagt, af en 
soed bliset Hoppe med it Røe bliset Hest føll, taxeret for 6 Sld., deraf her till udlagt de 3 Sld. 2 
mrk., hos moderen af en brun stiernet Hest med 2 hvide pletter paa lenden de 12 skl.,  
Dend anden søn Mouns Ibsen, som Niels Jørgensen i Østermarie sogn er wærge for, tilkommer 
14 mrk. 12 skl., derfor tillagt, af en sort bliset Hoppe med it slet røe bliset Hest føll, er her till udlagt 
10 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle for 3 mrk., en gl. Faas for 1 mrk., hos Enken af en brun 
stiernet Hest med 2 hvide pletter paa lænden 8 skl., en span for 4 skl., 
Dend yngste og sidsteføede søn Jep Ibsen som fornefne Moderfaderen Bertell Hansen, nu er 
tilordnet at wærge for, tilkommer 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., hvor for till ham, er udlagt en blak bliset 
Koe taxeret for 18 mrk., heraf er till ofvers 3 mrk. 4 skl.,  
Dend eldste daatter Kirsten Ibsdaatter, som Peder Andersen i Listed er wærge for tilkommer 7 
mrk. 6 skl., derfor udlagt hos dend yngste hendis broder, af en blak bliset Koe at hafve de 3 mrk. 4 
skl., 2 gl. gies for 2 mrk., 2 Gieslinger á 6 skl er 12 skl., it Soesvin for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 2 
skl.,  
Dend anden daatter Seigne Ibsdaatter, som Jens Laursen paa Krogen i Østermarker sogn er 
wærge for, tilkommer 7 mrk. 6 skl., derfor till hende er udlagt, af en brun Hest med en hvid badfoed 
at hafve 4 mrk., 2 Gieslinge á 6 skl er 12 skl., it ungt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 8 
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skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., en jern høetyfve for 4 skl., hos Bohl Ibsdaatters lod at hafve de 2 
skl.,  
Dend yngste daatter Karne Ibsdaatter, som moder broderen Hans Bertelsen i Listed er wærge 
for, tilkommer i arf, efter sin Sahl: Fader 7 mrk. 6 skl., der for er udlagt, af en brun Hest med en 
hvid bagfod at hafve 4 mrk., 2 Gieslinge á 6 skl er 12 skl., it ungt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., it tomt 
fad for 8 skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., hos broderen Jens Ibsen 4 skl., hos systeren Kirsten 
Ibsdaatters laad 2 skl., Clar. 
Derved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa er tilganget og af os rettens betienter udlagt, till 
vidnis byrd under vore hænder. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra  Hans Jensen. 
Henrik Brugman.  
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Anna 1700. Den 4 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering  
samt Schifte og Liqviditation efter Salige Jon Bossen Schomager, som boede og døde paa det 
13de fri Waarnede, beliggende udi Nøker sogn, nu Ober Constabell Rasmus Clemmedsen tilhørrende 
i Rønne. Og det Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Marne Pedersdaatter, for hende 
blef till laugwerge, efter hendis begiering anordnet Mogens Hansen sammesteds, saa og dend Sal: 
mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 3 sønner og 5 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste søn Boe Joensen her sammesteds sin egen werge. 
Dend anden søn  er Peder Joensen nu udenlands, for ham er bemelte broderen tilordnet, at 
wærge.  
Dend yngste søn er Jens Joensen paa 11 aar gl. for ham er og bemelte broderen tilordnet at 
wærge. 
Dend eldste daatter er Marne Joensdaatter i ægteskab med Jens Ollufsen paa Wellingsgaards 
grund. 
Dend anden daatter er Kirstine Joensdaatter 24 aar gl. for hende er till wærge anordnet Povell 
Rasmusen. 
Dend tredje daatter Walborrig Joensdaatter 23 aar gl. for hende er till wærge anordnet bemelte 
søstermand Jens Ollufsen  
Dend 4de daatter Birgite Joensdaatter paa 20de aar gl. for hende till wærge anordnet Daniel 
Pedersen i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste daatter Ellene Joensdaatter 16 aar gl. for hende er till werge anordnet fornefne 
Systermand Jens Olsen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet  Hans 
Madsen og Hans Ibsen ibdn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En blak beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld., endnu en sort Koe for 5 Sld.,  
Gies. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en røed Hoppe for 6 Sld., 
en blak brun Hoppe for 5 Sld.,  
Boehaufve. 
En vogn med 2 gl. stier er sat for 3 Sld., en gl. ploug med jern hiul ploug løber og knif er sat for 1 
Sld., 2 gl. harrer for 14 skl., it gl. aar med forslit bill for 10 skl., en haand Qvern med huus og jern 
seigl for 1 Sld. 1 mrk., en gl. tønde for 6 skl., it gl. tønde stomme for 4 skl., en gl. kiste uden laas og 
hengsler for 8 skl.,  Sæden i Laderne er sat saaleedis, Rugen er sat 1½ tønde, tønden for 8 mrk., er 3 
Sld., Biuget sat for 2 tønder á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., Haure ehr sat for 3 tønder á 2 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  it lidet les Høe for 1 Sld. 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Sterfboes middell till Penge      41 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, var ey wærdt at sette paa Penge, for dessen ringheds skyld Enken 
med sin laugwærge, blef af skifteforwalteren, saavelsom de tilstede værrende børn og wærger 
tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, at de ey viste 
meere at angifve, endnu angifvet er og forskrefvet staar. 
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Ellers som Sønnen Boe Joensen nu er og hid indtill har verret her i boet i fællig med sin Sahl: 
Fader, og indført sin hustru i fællig med sine forældre, og formelst sin Sal: Faders tiltagne alder og 
svaghed, ike har kunde viget fra sine forældreis boe. Saa hafver hand sig noget tillgode lagt, imod 
dend løn som hand ellers ved sit arbeyd, og auflingens forretning kunde hafve fortiendt 2 Kiør og en 
i 3de aar gl. Qvie, en Hest og en Hoppe, hvilket nu Moderen bemelte sin søn tilstog, og sagde Boe 
Joensen at verre till eyendom tilhørrende, og hafde moderen og de hiemme værende børn, ike nu 
noget der paa at anke, hvorfor saa forskrefne Øeg og Qveg Boe Joensen er berettiget, at det ike dette 
Sterfboes middel noget vedkommer, foruden det hafver og Boe Joensen med sin hustru 
Sidzele Christensdaatter her i boet indført som hende tilførde, 2 Kiør og en Hoppe og noget 
andet boe hafve, som de self hafde at bruge. Der foruden hafver Boe Joensen hvis afgrøede som 
hand i dette aar paa sin anpart imod 2 trediepart – land Gielden for berørte 13 Wornede skall svare 
till for anno 1700. hvilket her saaleedis de vedkommende till efter retning er indført.  
Saa blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort udleg. 
Till dette aars 1700 afgift forberørte 13 waarnede tilkommer Enken at betale till Ampt stuen og 
Hosbonden efter udreigning, med en qvartalskat ibereignet, en trediepart som er 5 Sld. 1 mrk. 10 
skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld., 2 gl. Gies 2 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Till Kirkens tiende Præstetiende, herrids fougden og deignen till kommer Enken at betale én 
trediedeell rettighed for aar 1700. som opdrager till 4 mrk. 11 skl., udlagt en ploug med jern hiull. 
Ploug løbere og lenke 4 mrk., en ung Gaas 12 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Barbra Shl: Christopher Hansens her i Rønne, forfred efter afreigning som vedgikes Penge 9 
Sld. 4 skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld., af en blaket Koe 1 Sld., en blak brun Hoppe for 5 Sld., til 
ofvers 7 mrk. 12 skl., :/: 
Hans Smed i Rønne, tilkommer som Enken angaf, for forstrekning til udfartten 7 mrk. 8 skl., udlagt 
af fornefne blak brun Hoppe at hafve disse 7 mrk. 8 skl., :/: 
Item Rasmus Rasmusen i Rønne til Tommes iligemaade 3 mrk. 12 skl., udlagt 2 tønder Haure for 4 
mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Kirstine Svends som nu er i ægteskab med Mortten Morttensen i Rønne tilkommer iligemaade 1 
mrk. 8 skl., udlagt it aar med bihl for 10 skl., en kiste uden laas og hengsler for 8 skl., en gl. tønde 
for 6 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilget udleg for Penge 
10 Sld., udlagt en wogn for 3 Sld., en haand qvern med huus 5 mrk., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 
mrk., hos Rasmus Rasmusen 4 skl., ved Barbra Christophers udleeg 4 skl., it tønde stomme 4 skl., 
ved landgielden 4 skl.,  
Skifteforwalteren for dette umage med skiftet bevilget 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 
Sld. 1 mrk., bekom 2 Sld., penge. Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk er 4 mrk., for disse 4 Sld. 2 mrk., udlagt 
en blak beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk.,  
Sogne Præsten Herr Sven Nielsen tilkommer Enkens angifvende for denne Sal: Mands liig tienneste 
6 mrk. udlagt it les Høe for 5 mrk., 2 harrer for 14 skl., ved landgielden 2 skl., :/: 
Iligemaade tilkommer Deignen Jørgen Andersen for liigtieneste 2 mrk., udlagt en tønde Haure for 2 
mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 35 Sld. 1 mrk.  5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge             6 Sld.            13 skl.,  
Hvoraf moderen tilkommer dend halfvepart som er Penge             3 Sld.            6½ skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem forskrefne denne Sal: Mands 
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Børn, som tilsammen er 3 sønner og 5 døttre, er deraf en broderlaad                       2 mrk.    4 skl.,  
Og en systerlaad er                            1 mrk.    2 skl., 
Hvor for Moderen og børmmnen én hver tilkommer udlæg og betalning, udi en røed Hoppe og for 
de 13 skl., er udlagt en Gaas som var ung for 12 skl., og hos Enken ved Landgieldens udleg 1 skl.,  
Videre gield og prætensioner er ike nu efter anfordring af skifteforwalteren, paa Sterfboet, angifven, 
derved saa dette skifte sluttes. Dette saa at verre Passeret Testerer.    Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens J:O:S: Olsen. Boe B:J:S: Joensen. 
Pofvel Rasmusen.   Paa Enkens weigne som laugwærge Mouns M:H:S: Hansen. 
Hans Ibs. Hans H:M:S: Madsen. 
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Anna 1700. Den 26 Oktober, er efter Advarsel till de Vedkommende holden Registering, og 
wurdering samt Scfifte og Deeling efter Hans Jacobsens Sahl: Hustru Gunnild  Hans 
daatter, som boede og døde paa dend 23 eyendoms gaard beliggende udi Østerlaursker sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende mand bemelte Hans Jacobsen, paa eene og paa anden 
side hans med berørte sin Sal: Hustru auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre hvoraf. 
 
Dend eldste søn Jacob Hansen 18 aar gl. 
Dend anden søn  er Hans Hansen paa 13 aar gl.  
Dend yngste søn Esper Hansen paa 5de aar gl.  
Dend eldste daatter er Kirstine Hansdaatter 19 aar gl.. 
Dend yngste daatter Elisabeth Hansdaatter 9 aar gl. 
For dem er faderen Hans Jacobsen self wærge efter loven, og forelagt denne Sal: Qvindes broder  
Laurids Hansen under Leensbierg her ibdn. at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Peder Morttensen her i Østerlaursker  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe skioldet Koe for 5 Sld., en brun Koe for 5 Sld., en røed hielmet Koe for 5 Sld., en blaket Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., en røe bleeget Koe for 4 Sld. En hvid bleeget Koe for 3 Sld., en liden bleeg blaker 
Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung røe braaget Koe for 3 Sld. 2 mrk., en brun skioldet Koe for 3 Sld. 2 
mrk., it ungt brunt studnød for 2 Sld1 mrk., it røe herret studnød 2 Sld. 1 mrk., it røt studnød for 2 
Sld. 1 mrk., it brunt hielmet Qvigenød 2 Sld. 2 mrk.,  
Kalfve føed i aar. 
En røe halset studkalf for 6 mrk., 2 hvide studkalfve støket 4 mrk er 2 Sld., en brun studkalf for 1 
Sld., en røe herret Qvigekalf for 4 mrk.,  
Faar og Lam. 12 støker gl. Faar stk. sadt for 3 mrk. er 9 Sld.,  
Svin. En graae Soe for 1 Sld., en mørk graae galt for 3 mrk. 8 skl., en lys graae galt for 3 mrk. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen, Giesene 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., og Gaasen 20 skl. 
Kaabber. 
En brendevins pande med hat og pibber og tønden, kaaberet er vegtig till 11 Sld., en malm gryde 
paa en kitte stor, er vigtig till 1 Sld. 1 mrk., siger 1 Sld. 2 mrk., en gl. mæssing kedel paa en span 
stoer for 1 Sld., it pande jern for 3 mrk., en jern træfoed for 2 mrk.,  
Sengeklæder i Herberghuuset. 
I dend nrwester seng, en olmerdugs blage rannet ofver dynne for 3 Sld., en linnen under dynne for 1 
Sld. 2 mrk., 2 gl. bolster hofvetdynne á 1 mrk er 2 mrk., 2 puder med vor á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk. it 
brugarns lagen for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., I dend sydøster seng. En blaae 
rannet gl. wadmels ofverdynne for 3 mrk., en gl. ullen underdynne for 1 mrk., it lesnet sengklæde 
for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en pude uden linvor for 8 skl.,  
I Krobhuuset. 
En hvid ullen ofverdynne for 4 mrk., en blaae  rannet underdynne for 4 mrk., en blaae rannet 
hofdynne for 12 skl., en pude uden lin vor for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder i stuen. 
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En gl. wefvet benkedynne 4er mands sæde for 3 mrk., en gl. dragsømbs benkedynne 4 mands sæde 
for 3 mrk., en lesnet agedynne med guhl randet underfoer for 3 mrk., it lesnet hiønde for 1 mrk. 8 
skl., endnu it syed hiønde for 1 mrk. 4 skl., en liden syed benkedynne for bordenden for 2 mrk. 8 
skl., nog i stuen, it steen bord med lugt foed og dreyede stolper for 5 Sld., it aske skrifve blad for 1 
Sld., it wraae skab med 2 laasfaste dørre og it aaben rum midt udi, er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
I Herberghuuset. 
En maller fyre kiste med laas for 2 Sld. 2 mrk., en mallet sengested for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
wraaeskab med en laas for 4 mrk., I Krobhuuset, it sengested for 1 mrk. 8 skl., en karm wogn med 
træhiul, leer fæhle halseeler og hammel med reeb for 5 Sld., en arbieds wogn med stier hammell og 
halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med jern ringe, juhl og behørig træ ware for 1 Sld. 2 mrk., en 
ruhl med jern tappe ringe for 3 mrk., 2 harre med træ tinner á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it aar med 
bihl 1 mrk., 2 wogn ree med jern vidier og 2 gl. hiull for 1 Sld. 1 mrk., it Ølkar paa 2 tønder tum 4 
mrk., en stand tønde for 1 mrk., en øltønde for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk., 4 sybøtter á 4 
skl er 1 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun bliset Hest for 12 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., en røe bliset Hest for 6 Sld., en røe 
bliset Hest for 10 Sld., en soedet fior gl. Foele for 4 Sld., en ung fior gl. Mæhr fot 4 Sld., en gl. sort 
Hoppe for 6 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre till penge     179 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
End viidere er dette Sterfboe till bæste at anføre, som Hans Jacobsen till sin fader Jacob 
Rottensteen hafver betalt, og bemelte faderen nu vedstod saa ret at være, at hand paa denne 23 
gaard i Østerlaursker sogns kiøb eller pandtning, hafver af sin søn berørte Hans Jacobsen 
oppebaaret penge 80 Sld., Hvorfor Jacob Rottensteen nu foesikrer, at berørte Summa skall i denne 
23 gaard blifver bestaaende, indtill de der afbetaldt worder. 
Kirstine Sal: Peder Monsen boende i Knudsker sogn, mødte her paa Sterfboet, og fremlagde it 
pandtebref udgifvet dend 14 January 1692. som formelder, at Hans Jacobsen Obligerer sig till 
bemelte Peder Monsen eller hans arfvinger at skall reedelig betal, og har for hofvet Summen 82 Sld. 
3 mrk. 8 skl., forsikret udi denne niende gaard i Knudsker sogn, som Hans Jacobsen da Pandte 
brefvet udgafvis self beboede, og der efter er samme Pandtebref paa det skifte efter bemelte S: 
Peder Mounsen dend 7 jully 1697. udi skiftet indført, og hans arfvingerne imellem deelt som skifte 
brefvet videre udviser. Men som Hans Jacobsen formeldelst  nermere adgang af Jep Pedersen i 
Aaker sogn, sine Penge og forbedring af dend berørte 9de gaard, af Peder Holgersen der samme 
steds nu boende, af Peder Holgersen hafver annamit, og hand Peder Holgersen sig med videre 
hafver forbunden, dette Obenmelte pandtebref Summa, till Sahl: Peder Mounsens arfvinger at 
Contentere, og ded endnu til dato ey er efter kommet, saa har Hans Jacobsen imod tilsvar,anmeldte 
sin Obligation for Summen beholden i berørte 9de gaard i Knudsker sogn bestaaende, hvor for Hans 
Jacobsen nu lofvet saa snart mueligt er, ar til holde Peder Holgersen efter sit lofte, at afløse Hans 
Jacobsens formeldte udgifne Pandtebref og Summen betale at rigtighed paa begge sider skee kand, 
og Hans Jacobsen des imellem at holde Sal: Peder Mouns Enke og arfvingerne, efter Obligation og 
Pandtbrefves indhold, for uden skade i allemaader; Rentten angaaende, da vedstod Kirsten Sal: 
Peder Mounsens, at den aldeelis til 12 January nest kommende 1701. er betalt, saa at Hans Jacobsen 
ey rester meere rentte at betale, end it halft aar som er 2 Sld. 4 skl., hvor med saavidt berørte rente 
er fyldelst giort, naar forskrefne af Hans Jacobsen eller Peder Holgersen efterkommis, og blef 
samme bref nu læst og paaskrefven; Dend sæd og afgrøden som Hans Jacobsen i dette indeverrende 
aar for sin part af forberørte gaards aufling har indhøstet, der om blef nu aftaldt, at Hans Jacobsen 
dend tilsammen beholder, og der imod afreeder hvis skat, landgielde og tiende, som for samme aar 
1700. bør ydes, og hvis endda videre kunde ofver skyde, er bevilget Hans Jacobsen at beholde, till 
sin Agen og Fellets børnenis frem føede, hvor for der af ei videre er dette boe till beste at anføre. 
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Summa andrager forschrefne Sterfboets middell in allis 
Till penge      259 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvornest blef angifven efter skrefne denne Sahl: Qvindes Ifare eller gang klæder som er, nemlig. 
En sort klædis kaabe med grøn rast under fohrit for 6 Sld., it sort fifskaftes skiørt for 1 Sld. 2 mrk., 
en sort silke pollemeek hufve for 5 mrk., en sort fifskaftes trøye for 4 mrk., en grøn floerits ofver lif 
med 19 Sølf mallier udi er tilsammen, sat for 8 mrk., Summa andrager forskrefne Ifareklæder till 
penge 11 Sld. 3 mrk., Som dehlis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes 3 sønner og 2 døttre, er 
deraf en broderlaad 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., og en systerlaad 1 Sld., 1 mrk. 14 skl.,  
For dend eldste søn Jacob Hansens anpart, er udlagt forskrefne, en sort klædis kaabe for 6 Sld.,  
her af till ofvers 3 Sld. 4 skl.,:/; 
Dend anden søn Hans Hansens anpart som er 11 mrk. 12 skl., derfor udlagt af forberørte sorte 
klædis kaabe, at hafve disse 11 mrk. 12 skl., :/: 
Dend yngste søn Esper Hansen for sin anpart 11 mrk. 12 skl., derfor udlagt it sort fifskaftes 
skiørdt for 6 mrk., af en sort klædis kaabe med grønt Rast under forret at hafve 8 skl., en sort 
fifskaftes trøye for 4 mrk., af it grønt florits snørlif med 19 Sølf mallier udi at hafve de 20 skl., :/: 
For dend eldste daatter Kirstine Hansdaatter tilkommer 5 mrk. 14 skl., udlagt it grønt florrets 
snørflif for 8 mrk., til ofvers 2 mrk. 2 skl.,  
Dend yngste daatter Elisabeth Hansdaatter tilkommer 5 mrk. 14 skl., tillagt, en sort silke 
pollemeets hufve for 5 mrk., af it grønt snørlif med forde Sølf mallier udi at hafve 14 skl., Clar :/: 
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og der till giort udleeg som 
følger; 
Først anføris forskrefne till Kirstine Sahl: Peder Mounsens og hendis børn, resterende rendte for it 
halftt aar, som er penge 2 Sld. 4 skl., udlagt it røt studnød for 9 mrk., til ofvers 12 skl.,  
Efter en laadseddel af ded skiftebref, ganget efter S: Anders Gundersen paa Vibegaarden i 
Knudsker sogn Daterit dend 27 aprill anno 1688. befindes Hans Jacobsen at werre tilordnet, for 
dend SaL: Mands daatter Kirstine Andersdaatter at wærge, og tilkommer hende i arf efter bemelte 
sin Sal: fader 11 mrk. 8 skl., og imod sine brødris bevilgede Foele 3 Sld., er 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., og 
som de udlagde vahre inden tinge er opbunden, bestaar Summen foruden rentte till dato, her for er 
udlagt 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 wogn ree med jern vidier og 2 gl. hiull for 1 Sld. 1 mrk., it 
lysgraae galt svin for 3 mrk. 8 skl., og som Hans Jacobsen nu tilkommer wærgemaall for sine egne 
børn, er ham dette wærgemaall forløfvet, og igien tilordnet systermanden Jens Madsen boende i 
Knudsker sogn, som samme wærgemaall efter loven hafver at forestaae. 
Niels Frost i Rønne fordrer efter sin seddel penge 8 Sld., som Hans Jacobsen allerne har godsagt, 
paa sin fader Jacob Rottensteens weigne at betale, og der foruden melder om 2 af merkte Lam, som 
her boet er ham tillgode gaaende, hvilke anfordrerende Gield de 8 Sld., Hans Jacobsen henstilled til 
sin faders boe, saa at Niels Frost skall blifve uden skade af betaldt; 
Hans Jacobsen angaf at werre skyldig till Præstens Salarium for liig tienesten penge 4 Sld., udlagt 
en røe bleget Koe for 4 Sld.,:/: 
Sogne Deignen Olluf Andersen Rønne, tilkommer og rester for liigtienesten 6 mrk., udlagt en røed 
halset studkalf for 6 mrk., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Hans Jacobsen bevilget udleg 
for penge 30 Sld., udlagt, en brun bliset Hest gilling for 12 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., en 
røe bliset Hest for 10 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 4 Sld., udlagt en røe skioldet Koe for 5 Sld., til ofvers 4 
mrk., :/:   Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt penge 5 Sld., udlagt en brun 
Koe for 5 Sld., :/: stemplet papir til denne forretning for 6 mrk., af en røe skioldet Koe at hafvis 4 
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mrk., en jern træ foed for 2 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. er 4 
mrk., udlagt en gl. mæssing kædel paa en span stoer taxerit for 4 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge  54 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling    penge              204 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvor af faderen Hans Jacobsen tilkommer dend halfve part som er P: 102 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Dend øfrige halfve part, deelis imellem forskrefne denne Sahl: 
Qvindes efterlefvende 3 sønner og 2 døttre, er deraf en 
Broderlaad penge               25 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Og en søsterlaad penge             12 Sld. 3 mrk. 3½skl  
Hans Jacobsen var ei begierende noget sær udleeg for sin anpart at skee, og som hand er self wærge  
For bemelte sine børn, saa giøres ike fornøden till hver barn især at give udleg, men for best eragtet, 
at faderen Hans Jacobsen én hver sin andeel at svare, efter formelte udreigning efter registeringens 
indhold. Saa vel som hvis børnen efter forskrefne tillæg tilkommer af deris Sahl: Moders 
Ifareklæder. Till det sidste blef faderen Hans Jacobsen og Moderbroderen Lars Hansen, saa vel 
som fader broderen Bendix Jacobsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de vidste meere till boes 
middel at angifve. Hvor till de svarede at de ej vidste meere at angifve, end angifvet er og 
forskrefvet staar. Ike eller angaf sig fleere med videre Gields fordringer end indført er, hvor ved saa 
dette skifte sluttis, dette saa at verre tilganget og Passeret. Testerer. Hans Jensen.
 Henrik Brugman. 
Hans H:J:S: Jacobsen eget skrefne navn. Lars L:H: Hansen eget skrefne navn.  
Bendix B:J:S: Jacobsen.    Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen.egen haand. 
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Anna 1700. Den 27 Oktober, War vy underskrefne paa Henrich Jespersens boepæhl som er it 
Udhuus liggende paa det 9de Wornede gaards grund i Østerlaursker sogn at holde skifte efter hans 
afdøde hustru Kirstine Simmersdaatter, som har efterlat sig barn,  
en søn ved navn Simon Henriksen nu 8te dage gl., 
én daatter Karne Henriksdaatter, som faderen efter loven er wærge for. 
Saa hafde faderen det bemelte spædbarn ofver lefveret till Anders Jensens hustru sammesteds, som 
er Moderens syster, og for opforstring gifvet it blaat wadmels skiørt og it blaat fifskaftes ofverlif. 
Jacob Laursen i Møllegaarden bekaastet denne bemelte Sahl: Qvindes begrafvelse og derfor 
betaling af en brun bliset Mæhr, var middel fore fandtes ike, og hvis videre bort skyldige Gield som 
nu Henrik Jespersen er skyldig,lofvet hand self efter haanden at betale, hvilket saa at verre Passeret 
Testerer.  Hans Jensen. Henrik Brugman.  
Henrik H:J:S: Jespersen eget skrefne navn.  Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen. 
 
 
 

bornholmerting.dk 189



 1

 
Anna 1700. Den 3 November, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt paafølgende Scfifte og Deeling efter Erlig og Welagte Mans nu Salige Hos Gud Niels 
Terkelsen, fordum wærende Corporall till Hest, som boede og døde paa dend 26 Jordeyendoms 
gaard beliggende udi Nøcher sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Kiereste  Mette 
Nielsdaatter,  for hende paatog sig at laug wærge, hindes broder Hæderlige og wellærde Hr: Sven 
Nielsen Sognepræst sammesteds, paa eene og paa anden side,denne Sal: Mands samptlige børn  
Som er med første for ham afdøde hustru, Kirstine Olluf Koefoedsdaatter, auflede en søn og 2 
døttre, hvoraf. 
Sønnen er Olluf Nielsen boende i Hasle. 
Dend eldste daatter  er Margrete Nielsdaatter i ægteskab med Hans Bendsen i Clemmedsker 
sogn. 
Dend anden daatter er Karne Nielsdaatter i ægteskab med Jørgen Svendsen boende i Aabye udi 
Nyker sogn. 
Og med dend mellemste dend Sahl: Mands hustru Barta Christensdaatter auflede 2 sønner og 2 
døttre hvoraf. 
Dend eldste søn er Terkel Nielsen nu paa 15tende aar gl. for hammen er nu til wærge anordnet, 
hans half søstermand Hans Bendsen i Clemmedsker sogn. 
Dend anden søn er Christen Nielsen nu paa 10de aar gl. for hammen er nu till wærge anordnet 
half broderen Olluf Nielsen boende i Hasle. 
Dend eldste daatter Dorthea Nielsdaatter nu paa 14 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
Jørgen Svendsen, half systerens mand boende i Aaebye i Nøker sogn. 
Dend yngste daatter er Karne Nielsdaatter paa 12 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
fenrich Mortten Mounsen i Nøker sogn. 
Og hafver denne Sahl: Mand med denne efterlefvende hustru auflet 2 sønner 3 døttre, hvoraf. 
Dend eldste søn Niels Nielsen nu paa 8 aar gl. for ham er till wærge anordnet Hans Hansen 
Corporall boende i Nøker sogn. 
Dend yngste søn er Peder Nielsen 6 aar gl. for ham er till wærge amordnet Claus Terkelsen hans 
faderbroder, boende i Aaebye udi Nøker sogn. 
Dend eldste daatter er Bartta Nielsdaatter paa 4de aar gl. for hende er till wærge anordnet Niels 
Hansen boende i Rydsker sogn. 
Dend anden daatter er Kirstine Nielsdaatter paa 2 aar gl. for hende er till wærge anordnet Terkel 
Hansen boende i Knudsker sogn. 
Dend yngste daatter Margrete Nielsdaatter paa 10 ugger gl. for hende er nu til wærge anordnet, 
som sig og det godwillig antog Stads Capit: Gregers Christensen i Aakirkebye. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet  Hans 
Madsen og Hans Ibsen  i bemelte Nyker  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe bleget Koe ehr taxeret for penge 5 Sld., en sort hielmet liden Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en 
sort hielmet liden Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld., en liden blaker Koe for 4 Sld. 1 
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mrk., en blak hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  en røe beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe 
for 4 Sld., it lidet sort studnød for 2 Sld., it sort Qvienød for 9 mrk., en blaket stud for 4 Sld. 2 mrk., 
en sort studkalf for 1 Sld., en røe hielmet studkalf for 4 mrk., 2 røde Qvigekalfve støket for 4 mrk er 
2 Sld., en sort Qvige kalf for 1 Sld., en blaket Qvige kalf for 1 Sld., en sort beltet Qvige kalf for 3 
mrk., en liden blaket Qvige kalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun gillet Hest er sat for 11 Sld., en røe stiernet ugillet Hest for 8 Sld., en brun stiernet 
Hoppe for 8 Sld., en sort brun Hoppe er sat for 7 Sld., en sort brun Hest for 9 Sld., en guhl Hest for 
6 Sld., en liden brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it guhl bliset ung fior gl. Horsføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 16 gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 4 Lam som er kligt á 2 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En graae beltet Koe for 1 Sld., en hvid Soegris for 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en Gaasse for 1 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. brendevins pande med hat og pibber er vegtig till penge 10 Sld., en gl. brøger kiedel ungefehr 
en tønde stoer, er vigtig till penge 6 Sld., en kaabber kiedel paa knap 2 spanne stoer med en grefve 
udi og er gl. vegtig till 2 Sld., en malm gryde paa en kitte stoer, er vegtig till penge 1 Sld.,  
Sengeklæder i Herberg huuset. 
I en seng ind for døren, en blaae rannet bolster ofverdynne for 3 Sld., en blaae rannet bolster pude 
uden lin vaar for 3 mrk., en gl. blaae rannet bolster underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofvet 
dynne for 3 mrk., en blaae rannet fifskaftet hofvet dynne for 2 mrk., I dend syndre seng. En blaae 
rannet bolster ofver ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae rannet underdynne for 4 Sld., en 
dantsiger vaar hofvet pude for 1 Sld., en blaae rannet bolster pude for 3 mrk., en hvid linnen hofvet 
dynne for 2 mrk., I Nørre seng. En blaae rannet ofver dynne af olmerdug for 1 Sld. 2 mrk., en 
linnen underdynne for 3 mrk., en liden pude uden vaar for 12 skl., en linnen hofvet pude for 1 mrk. 
8 skl., endnu en linnen hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en liden 
pude for 8 skl., nog i bemelte hvis, it askebord med foed og skuffe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en stoer 
jern beslagen egekiste for 8 Sld., it fyrre sengested for 2 mrk., it dito for 2 mrk., nog en dito for 1 
Sld.,  
Bencheklæder. 
It flamsk hiønde med under for 1 Sld., it flamsk hiønde med røt klæde under for 1 Sld. 1 mrk., it 
dito for 1 Sld. 1 mrk., it gl. syed hiønde for 1 mrk., en bag stoel for 1 mrk. 8 skl., en dito for 1 mrk. 
8 skl., it hindertøy med behør for 2 Sld.,  
I Drengehuuset,  
I  Nørre seng, en linnen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it gl. 
blaargarns lagen for 5 mrk., endnu it blaargarns lagen for 12 skl., it Dito for 12 skl., I søndre seng 
ibdn. En ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen hofdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofdynne 
1 mrk. 12 skl., en linnen underdynne 4 mrk.,  
I Hugge Huuset. 
En jernet hammell med tøm og halseeler for 2 mrk. 8 skl., en træ brake hammel for 12 skl., en  træ 
brake hammel med 2 haarseeler for 6 skl., en arbeyds wogn med stier og behørige dræt for 4 Sld., 
en gl. dito uden stie for 2 Sld., 2 Høestier for 1 mrk. 8 skl., en ploug med behør for 6 mrk., en ruhl 
med tappe og skogle er sat for 4 mrk., en gl. sleede for 1 mrk., it aar med bihl for 12 skl., 2 gl. 
harrer for 1 mrk., en gl. karm wogn med hammel er sat for 5 Sld., en slee med slee kar for 1 Sld. 2 
mrk., en skov sleede med dret for 1 mrk. 8 skl., en huus stie for 1 mrk., en liden dito for 8 skl., en 
ekeaas for 10 skl., en slibe sten 1 mrk. 8 skl., en stokøpse for 1 mrk. 12 skl., en stokøpse for 1 mrk. 
12 skl., 2 jern kihler for 10 skl., en jern haand stanggiver sat for 2 mrk. 8 skl., en gl. korn seys for 1 
mrk. 8 skl., en græs seys for 2 mrk. 8 skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl.,  it gl. boufne sauf for 1 
mrk., en stolpe naur for 12 skl., en dømling naur for 8 skl., en skar øpse for 1 mrk. 4 skl., en bonne 
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knif for 8 skl., en torn skiær for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., it stor hug jern for 4 skl., it skiølp for 2 
skl., it gl. hug jern for 2 skl., en bend hage for 4 skl., it gl. stiksauf for 2 skl., it hartøy for 1 mrk.,  
Paa Wester tillet. 
En hakelse kiste med staal og en gl. knif for 1 mrk. 8 skl., it par gl. wognstier for 8 skl., it par gl. 
sleede stier for 8 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., 3 foedtræ med ringe for 12 skl., 22 støker  
Bord veed, der tilhørende køll og ataf till en baad for 2 Sld.,  
I Meelhuuset. 
It stor Meelkar for 5 mrk., endnu it Meelkar for 2 mrk., it deigne trug for 2 mrk., en straaebonds 
tønde for 4 skl., en dito for 6 skl., it lidet car at træde meell udi for 10 skl., it lidet deigne trug for 8 
skl., it saltetrug med benk 12 skl., en skeelde for 6 skl., en gl. meelfiering for 4 skl., en gl. øltønde 
for 10 skl., en gl.brendeviins tønde for 4 skl., en gl. Ørk af eeg paa wester tillie er sat for 5 mrk., en 
gl. tønde med en slump fiær udi for 1 mrk., en tom tønde for 4 skl., en half tønde for 4 skl., nog en 
gl. tønde med en slump fier udi for 1 mrk. 8 skl., endnu en tønde med en slump stoer fiær udi for 1 
mrk. 8 skl., en gl. trælings tønde er sat for 1 mrk. 8 skl.,  
I it Cammer i Steerhuuset. 
En lyseform for 1 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en dito for 4 skl., en slagter benk for 4 skl., en ballig 
for 4 skl., en haar sigt for 12 skl., it Ølkar i Steerhuuset for 3 mrk., endnu it dito for 8 mrk., en smør 
haar for 6 skl., it pande jern for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., en half tønde for 6 skl., en kierne for 
1 mrk. 8 skl., en sinnerps qvern for 2 mrk., it gryn saald for 8 skl., it drøfte trug for 4 skl.,  
I Krubhuuset. 
En hvid ullen ofver dynne for 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet underdynne for 2 mrk.,  en hvid linnen 
hofdynne for 1 mrk., en hvid linnen sengedynne for 1 mrk., it gl. wefved sengklæde for 5 mrk., en 
linnet hofvet dynne for 1 mrk., 
I Spise Cammered. 
En bagstohl med halm sæde udi er sat for 8 skl., en eege kiste for 1 Sld., it lidet fyrre skab med 3 
dørre og en laas for 2 mrk., it Ølfad for 2 mrk., en ølhalftønde for 1 mrk., en stan tønde for 1 mrk., 
Paa Krobhuus tillet. 
En gl. tønde for 4 skl., it melketrug for 4 skl., en gl. halftønde 2 skl., en bistok for 6 skl., endnu 2 
melketrug for 8 skl., 2 melke trug for 4 skl., en sy for 4 skl.,  
Summa andrager dette forschrefne antørte boets registerede middell till 
 penge 229 Sld. 3 mrk.,  
Og som dagen nu er forløben, saa sluttes her saaleedes, med hvis udi daug, vi her paa berørte 
Sterfboe forrettet hafver, hvilket at som forstrefvet staar, i voris nerværelse er tilganget og Passeret, 
des till bekreftelse og vidbisbiurd, under vore hender og zigneter. Actum skiftesteden dend bemelte 
3 November Anno 1700.  Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne som laugwærge Svend Nielsen. Olle Nielsen. 
 Hans Bendtsen. Jørgen J:S: Svendsen.       Morten Mounsen.  
Hans Hansen. Claus Terkelsen.    Gregers Christensen,  Hans Ibsen.
  Hans H:M:S: Madsen. 
 
Nest Paa følgende 4 November berørte Aar 1700. Er atter med denne forretning, 
Udi de vedkommendis nerværelse, foretaget og Passeret følgende, nog blef taxeret it steenbord i 
stuen, med en lugt foed og dreyede stolper under er sat for 4 Sld., it fyrre skab med 2 laasfaste dørre 
og it aaben rum midt udi for 2 Sld. 2 mrk., it langt fyrrebord med en kaars foed for 1 mrk. 8 skl., it 
lidet askebord i stuen for 2 mrk., en slagbenk norden till i stuen for 1 mrk. 8 skl., 4 træ bagstohl 
med læder ofver træk á 2 mrk er 2 Sld., en laasfast fyrre kiste ved sengen i stuen for 1 Sld. 2 mrk., 
en laasfast egekiste norden till i stuen for 1 Sld. 3 mrk., en nye wefvet benkedynne for bordenden 3 
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allen lang 2 Sld., en nye wefvet 8te allen lang benkedynne under winduerne i stuen for 3 Sld. 2 mrk., 
en flamsk Agedynne med røt klæde under for 1 Sld. 2 mrk., en syed benkedynne 3 allen lang med 
skind vor under for 1 Sld. 1 mrk., en nye wefvet gl. benkedynne 4 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., en 
nye wefvet agedynne med rannet waar under for 3 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde med gl røt klede 
under for 2 mrk., it syed hiønde med løet skind under for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med skind 
under for 2 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
It heelt flat tinfad for 2 mrk. 8 skl., it sønder flad tinfad for 1 mrk. 4 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., 2 
smaae heele tinfade begge 3 mrk., 5 smaae tin tallerken som er heele á 10 skl er 3 mrk. 2 skl., 7 
sønder og spruken tintallerken á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., en liden breed mæssing brugelig lysestager 
for 1 mrk., en gl. mæssing lysestage for 14 skl.,  
Dend ind auflede sæd med sin afgrøde er efter seet, og befandtes saaleedes, Rugen er liggendis i tre 
stolperum til bielkerne som siufins voger er sat for at verre 4 tønder i Biuget iligemaade i 3 
stolperum til bielkerne er sat for 6 tønder 2 smaae les Høe, hvilket børnens samptlige werger 
formelte og bevilget Enken at beholde, imod det at Enken deraf betale Landgielde, tiende og ald 
Gaardens afgift,ved hvad navn det angivs kand, for indeverrende aar 1700. saa at deraf ej kand 
komme af boet noget videre till beste, end forskrefvet staar. Rug er her till denne 26 gaard ike 
endnu saaed, og derfor er derom ike videre at føre. Videre befantis it Sølf zigneter, som den Sahl: 
Mand Niels Terkelsens navn frisadt taxeret for penge 2 mrk., findes en roes baad med 4er  aarre, 
tofter, segl roer og mast er deraf Claus Terkelsen i Aaebye i Nøker sogn, tilhørende dend halfvepart, 
og dette Sterfboe dend anden halfvepart, og er dend heele baad med behør sat for 4 Sld., deraf her 
till boet anføris 2 Sld., 3 gl. manser sille garn, støket er sat for penge 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk.,  
Lin Klæder. 
It brue garns lagen med 2½ bond udi for 2 Sld., it brue garns haandklæde med knipling for 3 mrk. 8 
skl., it brue garns lagen med 2 breder udi for 1 Sld. 1 mrk., endnu it bruegarns lagen med 2 breeder 
udi for 6 mrk., it par bruegarns pude vaar med strik á 4 mrk er 2 Sld., endnu it par pude vaar med 
strik á 3½ mek er 1 Sld. 3 mrk.,a 3½ allen lange 9 mrk., en gl. dreyels borddug med 2 breder udi, á 
5 allen lang 4 mrk., en bruegarns borddug 3½ alen lang med 2 border for 1 Sld. 2 mrk.,  
Sølf. 
It sølf bæger paa en pæhlstor lighed, med de bogstaver paa sat I:W:MID 1655 er nu vegtig 15 laad, 
laadet sat for 3 mrk., er 11 Sld. 1 mrk., en sølf skaalle uden nogen bogstaber, med 2 øren paa sat, 
vog 11 laad á 3 mrk er 9 Sld. 1 mrk., en flad skaftet sølfskee med de bogstaber paa sat IAS: K: H.D. 
vog 3 ¾ laad á 3 mrk er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sølf skee med it breedt skaft med de bogstaber paa 
sat N:T:S: B:C:D: 1651 vog 2½ laad á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en dito samme vægt og navn 
for 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en sølfskee med it flat skaft og det aarstall paa sat 1683 vog tre laad á 3 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., en sølf skee med en vindrue knap paa, og er merket med K:M: vog 3½ laad á 3 mrk 
er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en sølfskee vog 2 ¼ lod á 3 mrk med de bogstaber paa OLLE KOFOEDS 
1620. er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., it lidet sølf bæger med de bogstaber paa sat 
O:K:S:M:D:N:T:S:B:C:D:IA:A;S:D: paa en pæhles stoelighed item 2 sølf skeer med flade skafter 
med de bogstaber N:T:S: 1683. vog tilsammen 12 lod siger tolf lod, hvilket bæger og tvende skeer, 
denne Sahl: Mand hafver denne sin nu efterlefvende hustru till fæstens gafve forærit, som samptlig 
børnens wærger, nu Enken efter lovens anledning, samtøket at beholde. 
Paa Olluf Mortensens gaard i Rønne er dette Steerfboe tilhørende 5 stolperum huus, som nu erre gl., 
med en deel gl. tegel paa begge sider, som Hans Rasmusen nu i boer, og efter arfvingernis wærgers 
indbyrdes sætning, nu dette boes middel en sort med jords maall, huuset staar pp og til behør og 
fællis brønd penge 40 Sld.,  
Arfvinger wærger tillige med Enken og hendis laugwærge angaf, at dette Sterfboe er tilhørrende 
aatte stolperum huuse med straaetag og behørige kaalhaufge og fælles brønd og gaard plads som 
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Anders Lautsen Drejer wefver nu i boer Synder i Rønne, hvilket arfvingerne self indbyrdis nu satte 
for penge 50 Sld., 
Huus leyen angaaende da hafver Anders Drejer wefver betaldt leyen till nest kommende Paaske 
1701. og bemelte Hans Rasmusen hafver og iligemaade betalt leye, af forberørte leye waaning paa 
Olluf Mortensens gaard till nest kommende Paaske 1701. Saa at ingen leye deraf till berørte Paaske 
resterer eller nu till boes middell er at anføre, affornefne tvende Waaninger. 
Efter det skiftebref ganget efter denne Sal: Mand Niels Terkelsens mellemste hustru Barbra 
Christens daatter, som for ham er afdød og holdet dend 18 Marty aar 1691. befindes Barbra 
Christens daatter at tilkomme nemlig, jorde penge efter hendis Sal: Fader Christen Pedersen af 
denne 69de jord eyendoms gaard, hendis Broder Holtforstern Hans Christensen endnu beboer efter 
derom en tolf Samfrenders dombs formelding penge 48 Sld. 2 mrk. 5 skl., endnu tilkommer hinde 
som bestaar af en Vandmølle till forberørte 69de gaard beliggende paa og en deel smeede reedskab, 
som bemelte Hans Christensen efter formelte skiftebrefs anleedning tilsvarer penge 20 Sld., rentten 
angaaende, da paastoed Enken med sin laugwærge og samptlig børnens wærger, og formelte at 
Holtforstern Hans Christensen ike kunde verre fri for renttis gifvelse, af forberørte Summa, siden 
dend tid skiftebrefven holdt, efter hans syster Niels Terkelsens hustru afgangne Barta Christens 
daatter, saa og siden det dend tiid hendis børn er tilfalden hvor af der forre af Summa fuld rentte 
reignis og til dette Sterfboes middel anføris, som er udi 9½ aar penge 32 Sld. 1 mrk. 7 skl., nog 
tilkommer dette Sterfboe udi it kaalhaufve rum ved Jep Hansens gaard i Rønne, som denne Sl: 
Mand Niels Terkelsen efter bemelte Jep Hansens hustru i Rønne, paa skiftet arfvet hafver, og findes 
indført i det skiftebref, ganget efter Sahl: Niels Terkelsens mellemste hustru Barta Christensdaatter 
penge 4 Sld.,  
Widere befindes efter forberørte skiftebref ganget efter Barta Christensdaatter at Barta Christens 
daatter tilkommer sin andeel af dend 30 gaard kaldes Dyngegaarden udi Clemmedsker sogn, som 
siden forde skiftebref efter Barta Christensdaatter er holdt, skall verre saaldt, og deraf dette boe 
tilkommer, som berørte Sal: Qvindes børn er deelagtig udi penge 10 Sld., 
Thruels Hansen i Hasle er skyldig her till boet, for bekommen træ wahre som arfvingerne nu angaf 
penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig, Enken med sin laugwerge og samptlig wærgerne, om de hafde 
meere till dette boes middel at angifve, hvor til de svarede dem ike meere videre var, end angifvet er 
og forskrefvet staar. Vedtagen denne 26 gaard i nøker sogn, og de Ifareklæder som her efter 
formeldis, Saa er da forschrefne anførte Sterfboes middell 
Sammen reignet, som andrager till penge  516 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne denne S: Mands Ifareklæder som er med mundering følgende it 
par flindt Pistoller med hølster og 2 gulle Kerseys indkapper er sat for 4 Sld. 2 mrk., en graae 
wadmels kiol med en røe krafve om halsen og mæssing knapper vi for 1 Sld. 2 mrk., en graae 
fifskaftes kiol med mæssing knapper udi er sat for 1 Sld., en fælds bereed skinds fore skiorte med 
smaae hvide sølf ekte kaluner paa ærmerne, og lerrit under foerit og der udi 19 smaae sølf knapper 
foer skiorten er sat for 4 mrk., og hver knap 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en graae klædis kiol med 
graat bay under og graae Cameels haars knapper udi som ike er vendt, er sat for 5 Sld., en brun 
fifskaftes kiol med blaat fifskaf under og foer og cameel haars knapper udi for 8 Sld., en sort vendt 
klædis trøye med røt filt under foer og sortte haarknapper udi for 1 Sld., it par sorte klædis bopser 
med lærrit under som er vendt for 3 Sld. 8 skl., it par gl. kram hoser med rannede krafver for 1 mrk., 
en mæssing kaarde noget forgyldtpaa kæstet er sat for 1 Sld. 3 mrk., it guhl læder geheng er sat for 
3 mrk., en half Stucat med en jernfæste og en spanske klinge udi for 1 Sld., it brunt skin geheng 
med uægte kniplinger paa og mæssing sollie udi for 1 Sld. 2 mrk., it spansk rør med en jern knap 
for 1 mrk. 8 skl., en laxeret haand kiep er sat for 1 mrk. 4 skl., en ridepisk er sat for 2 mrk., en læder 
køllert for 4 Sld., en ride sadell af sort læder og sadel jord og stibøyle og af røet kerseis Schaberate 
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er sat for 10 mrk., it bidsel med stenger er sat for 1 Sld., en flindte bøsse for 2 Sld., en graae forret 
hufve er sat for 2 mrk., it par felt berred skin bopser med lærret under og nogle faluner paa for 1 
Sld. 2 mrk., Summa andrager forskrefne denne Sahl: Mands Ifareklæder og Mundering till 
 penge 48 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder. 
Dernest blef optegnet denne S: Mands Mellemste hustru Barta Christensdaatters 
Ifareklæder, somhans med hende auflede børn tilkommer, og er nu af følgende bleskaffenhed 
nemlig.  En sort pollemettis klædning en half kiol og it sort pollemeetis skiørt nu sat for 10 Sld., 
endnu it sort pollemeetis skiørt og en ditto half kiol begge sat for 4 Sld., it gl. grønt florits snørlif 
med 8 par sølf maller udi og en sølf lenke med en naall paa dend eene ende og qvades paa dend 
anden ende, det til sammen 2 ¼ alen langt og sat in allis 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., en sort silke grof grøns 
hufve med baan paa for 2 Sld., Summa disse Ifareklæder er 21 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Forskiælle saa paa dend sætning, som findes anførdt udi det forberørte skiftebref, efter Sal: Barta 
Christensdaatter penge 12 Sld. 8 skl., Saaledis da denne Sal: Mands Ifareklæder og Mundering, 
imellem samptlige denne Sahl: Mands børn som er 5 sønner og 7 døttre, er der af en broderlaad 5 
Sld. 2 mrk. 14 10/17 skl., og en systerlaad er penge 2 Sld. 3 mrk. 7 5/17 skl.,  
For sønnen Olluf Nielsen anpart, af sin Sahl: Faders Ifareklæder og Mundering som er 5 Sld. 2 
mrk. 14 skl., er udlagt, en flindtebøsse for 2 Sld., en graaeforrit hufve for 2 mrk.,it par flet berred 
skind bopser med lerrit under og Galuner paa for 1 Sld. 2 mrk., en mæssing kaarde noget forgyldt 
paa fæstet for 7 mrk., her af till ofvers 2 skl., :/: 
Dend anden  søn Terkel Nielsen , som Hans Bendsen i Clemmedsker sogn er wærge for, 
tilkommer, af sin Sahl: Faders Ifareklæder og Mundering som er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., derfor  
udlagt, it par flindt Pistoller med holster og 2 gulle Kerseys kapper er sat for 4 Sld. 2 mrk., en half 
Stucat med jern fæste og en spansk klinge udi er sat for 1 Sld., it par gl. kram hoser med rannede 
krafver for 1 mrk., till ofvers 2 skl., :/: 
Dend 3die søn Niels Nielsen som Hans Hansen i Nøker sogn er wærge for, tilkommer af sin Sahl: 
Faders Ifareklæder og Mundering 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., der for er udlagt, en ride sadell af sort læder 
og sadel jord og stibøyle og af røet kerseis Schaberate er sat for 10 mrk., it bidsel med stenger er sat 
for 1 Sld., en fælds bereed skinds fore skiorte med smaae hvide sølf ekte kaluner paa ærmerne, og 
lerrit under foerit og der udi 19 smaae sølf knapper foer skiorten er sat for 4 mrk, og hver knap for 8 
skl er 3 Sld 1 mrk. 8 skl., legger fra sig 4 mrk. 10 skl., :/: 
Dend 4de søn Christen Nielsen som Olluf Nielsen i Hasle wærger for, tilkommer af sin Sahl: 
Faders Ifareklæder og Mundering 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., hvor for er udlagt, en brun fifskaftes kioll, 
med blommet fifskaft underforrits og mæssing knapper udi for 5 Sld. 2 mrk., en Laxerit haand kiæp 
med en bræ knap paa 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., till ofvers 6 skl.,  
Dend yngste søn Peder Nielsen som Claus Terkelsen i Aaeby er wærge for, tilkommer 5 Sld. 2 
mrk. 14 skl., derfor udlagt, en graae klædis kiol med graat bay under og graae Cameels haars 
knapper udi som ike er vendt, er sat for 5 Sld., hos Hans Hansen Myndlings udleg at hafve 2 mrk. 
14 skl., :/: 
Dend eldste daatter Margrete Nielsdaatter i ægteskab med Hans Bendsen i Clemmedsker 
sogn, tilkommer 11 mrk. 7 skl., hvorfor er udlagt en læder køllert for 4 Sld., til ofvers 4 mrk. 9skl.,  
Dend anden datter Karne Nielsdaatter i ægteskab med Jørgen Svendsen i Aaebye, tilkommer 
af sin Sal: Faders Ifareklæder 11 mrk. 7 skl., udlagt, en graae wadmels reyse kioll med en røe krafve 
om halsen og mæssing knapper udi 6 mrk., hos Hans Bend udleg af Køllerten at hafve 4 mrk. 9 skl., 
hos Hans Hans Myndlings udleg at hafve de 14 skl., :/: 
Dend tredje daatter Doretea Nielsdaatter, som Jørgen Svendsen er wærge for, tilkommer 11 
mrk. 7 skl., udlagt en graafifskaftes kioll med mæssing knapper for 4 mrk., en sort vendt klædis 
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trøye med røt filt under foer og sorte haar knapper udi for 4 mrk., it par sorte klædis bopser med 
lærret under foerit som er vendt for 3 mrk. 8 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Dend fierde daatter Karne Nielsdaatter som Morten Mounsen er wærge for tilkommer 11 mrk. 7 
skl., udlagt af en sort klædis kioll at hafve 2 Sld., en ride pisk for 2 mrk., it spanskrør med en jern 
knap paa 1 mrk., er 3 mrk. 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Dend femtte daatter Barta Nielsdaatter som Niels Hansen i Rydsker sogn er wærge for, 
tilkommer 11 mrk. 7 skl., udlagt af en sort klædis kioll at hafve de 2 Sld., hos sin broder Niels 
Hansens udleg 2 mrk. 9 skl., disse 2 mrk. 9 skl., ike agtes, men erre udlagt ved efter følgende laad:/ 
It bunt skind geheng med uægte knipling paa og mæssing solle for 1 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 9 
skl.,  
Dend 6te daatter Kirstine Nielsdaatter, som Terkel Hansen i Knudsker sogn er wærge for, 
tilkommer 11 mrk. 7 skl., udlagt af en sort klædis kiol at hafve 2 Sld., hos sin broder Niels Hansens 
udleg 2 mrk. 9 skl.,  hos broderen Hans Hansen at hafve 14 skl., :/:  
Dend yngste daatter Margrete Nielsdaatter, som Gregres Christensen i Aakirkebye er wærge 
for, tilkommer af sin Sal: faders Ifareklæder og Mundering 2 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt af en sort 
klædiskioll at hafve 2 Sld., it guhl læder heng med mæssing søllie for 3 mrk., hos Olluf Nielsen de 7 
skl., Clar:/: 
Saa blef da angifven efterschrefne boes schyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udleeg som her efter følger. 
Corporall Laurits Nielsen ved rytter Companier boende udi Westermarie sogn, som denne 26 
gaards afgift for sin tieneste er Assignerit, fordret som rester for Oktober qvartal skatter 1699. 5 
mrk., item alle 4de qvataler for 1700. á 5 mrk er 5 Sld., Jordebogs penge for 1699. 2 Sld. 3 mrk. 13 
skl., for en Hoppe linfrøe 3 mrk., giør 9 Sld. 3 mrk. 13 skl., udlagt en gl. brendevins pande med hat 
og Pibber er sat for 10 Sld., till ofvers 3 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken af sine med arfvingers 
wærger samptøgt udleg for penge 50 Sld., udlagt en brøger kedel ungefehr paa en tønde stor for 6 
Sld., en sort hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en liden blaket Koe 4 Sld. 1 mrk., en sort brun Hestegilling 
fot 11 Sld., en røe stiernet ugillet Hest for 8 Sld., en sort brun Hoppe for 7 Sld., en røe bleget Koe 
for 5 Sld., en arbieds wogn med stier og behørig dræt 4 Sld., 2 harrer for 1 mrk.,:/: 
Her for uden blef Enken bevilget sin sengsklæder og hendis kiste for uden skifte eller wurdering.:/: 
Sogne Præsten Hr: Svend Nielsen for denne Sal: Mands liig Prædeken og videre umage, bevilgede 
Enkenog samptlige arfvingerne ham at nyde udleg for penge 12 Sld., udlagt 16 støker gl. Faar á 3 
mrk er 12 Sld.,  
Sogne Deignen Jørgen Andersen for liig tieneste bevilgede samptlige arfvingerne ham at nyde her 
udleg for penge 3 Sld., udlagt 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk., it flamsk hiønde med skind under i 
Herberghuuset for 4 mrk., en blaket Qvigekalf for 4 mrk.,  
Formeldelst dagen nu er forlønen, sluttes med hvis i dag forrettet er, at denne forretning i morgen 
igien, viidere kand till ende bringes, hvilket at saa i daug er tilganget og Passeret Testerer  
Skiftesteden dend 4 November. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Claus Terkelsen. Svend Nielsen. Mortten Mounsen.    Olle Nielsen. 
Hans Bendsen. Jørgen J:S: Svendsen.  Terkel Hansen. 
Gregers Christensen.  Hans H:M:S: Madsen.  Hans H:I:S: Ibsen. 

Hans Hansen. 
Paa følgende 5 November anrørte Aar 1700. er atter udi forschrefne de vedkommendis 
nerværelse, med denne forretning, end videre foretagen, og Passeret som her efter følger nemlig. 
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Niels Jonsen Smed boende i Rønne, fordret for denne Sahl: Mands liig beslag arbiedsløn 6 Sld. 8 
skl., udlagt en sort hielmet liden Koe for 4 Sld. 2 mrk., I herberg huuset i dend seng indfor dørren, 
en blaae rannet bolster under dynne for 1 Sld. 2 mrk., en dømlinge naur for 8 skl., :/: 
Giert Jacobsen Von Kempen Farfver, boende i Rønne fordret efter sin seddel og afreigning in allis 
penge 22 Sld. 3 mrk., udlagt en blaket studnød for 4 Sld. 2 mrk., en karm wogn med hammel for 5 
Sld., i søndre seng i herberghuuset, en blaae rannet bolster ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., en ditto 
under dynne 4 Sld., en dantir vors hofvet pude for 1 Sld., en blaae rannet bolster pude for 3 mrk., en 
hvid linnen hofvet dynne for 2 mrk., en liden brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Pettersen Skrædder boende i Rønne, fordret efter afreigning som Enken vedgik penge 6 Sld. 4 
skl., udlagt en liden røe beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., it askebord med skuffe i huuset for 1 Sld. 2 
mrk., it stor hug jern for 4 skl., :/: 
Olluf Pettersen Skreder boende i Rønne fordrer efter sin seddel penge 1 Sld. 1 mrk., udlagt it flamsk 
hiønde med røet klæde under i herberghuuset for 5 mrk.,:/: 
Barbaro Sal: Christopher Hansens i Rønne fordret efter afreigning penge 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
udlagt, i herberghuuset i dend seng indfor dørren, en blaae rannet bolster ofver dynne for 3 Sld., en 
blaae rannet bolster pude uden lin vaar 3 mrk., till ofvers 4 skl., :/: 
Mourits Markman i Rønne fordret efter sin seddels indhold, lydende at dend 12 December 1688. er 
efter regenskab skyldig blefven 6 mrk. 2 skl., da bekom danske leeder for 2 mrk. 13 skl., og der paa 
afskrifver, at hafve bekommet 2 les elle for 3 mrk., skulle saa reste 5 mrk. 15 skl., Enken med sin 
laugwærge og samptlige wærgerne, denne fordring benektet, og formente at Marchman well self 
samme fordring førhen kunde hafve søgt af denne Sal: Mand i hans lefvende lifve, og vidste ej nget 
til ham skyldig at verre, og ey vill derfor stæde udleeg, er derfor henvist till loug og ret. :/: 
Efter det skiftebref ganget efter denne Sal: Mands Mellemste Hustru Barta 
Christensdaatter dateret dend 18 Marty Aar 1691. tilkommer hindes efterlefvende 2 sønner og 2 
døttre, af det anførte løsøregods i alt penge 203 Sld. 2 mrk. 3½ skl., hvor af en hver søn tilkommer 
67 Sld. 3 mrk. 6½ skl., og hver daatter 33 Sld. 3 mrk. 11 ¼ skl., Nog tilkommer demmen samptlige 
deres Sal: Moders Ifareklæder som opdrager in allis penge 33 Sld. 3 mrk., er der af efter samme 
skiftebrefs indhold, st der ehr bevilget at hver og hver daatter, deraf tilkommer ligelaad, som er paa 
anpart penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., Saa efter som Faderen hafver haft berørte børn hos sig hiid 
indtill og for siufnet dem imedens med klæde og føede, der at børnene sammetiid moderen døde, 
var af ringe alder er Summen her till her i boet, der imod forblefven uden rente, og imod saadan 
opforstring er formeldelst arfvingernis paastand, till dette sterfboes middel beregnet rentte af dend 
andeel for de penge, som bemelte disse børns Moder tilkom, I sin Sahl: Faders gaard, med viidere 
som før er meldt, Ifareklæderne saa mange som nu her i Sterfboet findes, er efterseet, og hvis de 
som fandtes vare nu wærde, af wurderingd mændene sat, som for anfindes indført Fenrich Mortten 
Mounsen, som nu er tilordnet at wærge for dend yngste daatter Karne Nielsdaatter nu angaf, at hand 
hafver straxs, da moderen ved døden afgik, til sig taget samme barn efter moderens begir, og 
imedens forsunet hende med klæde og føede, og hvis hende nødtørftig behøfvet, sampt med 
skolegang, som hendis Sal: Moder af ham og hans hustru udi sit yderste hafver verret begierende og 
formentte Mortten Mounsen at hende imod det hendes sødskende har verret hiemme hos Faderen, 
maatte noget tilligges, som hand hende ifremtiden tillige med hendes arfvepart vill tilsvare, og 
Prætenderit derfor her af boet udleeg for penge 10 Sld., samptlig de vedkommende blef af 
skifteforwalteren tilspurdt om de forskrefne Mortten Mounsen paastand, vilde samtyke; 
Claus Terkelsen som er faderens broder tilstæde Mortten Mounsen udleg for berørte 10 Sld., helst 
som det var berørte myndling Sal: Moders begiering, som forhen er anførdt, hvilket og samptlige de 
vedkommende saaleedes stendig var at Mortten Mounsen bekommer udleeg till myndlingen Karne 
Nielsdaatter for omrørtten 10 Sld., og skall forblifve som forskrefvet staar, hende till gode, Hvorfor 
saa anføres, it hver barns anpardt og tilkomme, og der till giort udleeg som følger. 
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Dend eldste søn Terkel Nielsen, som half systermanden Hans Bendsen er wærge for, tilkommer 
efter formelte sin  Sal: Moder af løsøre godset, og sin S: Moders Jordepenge 67 Sld. 3 mrk. 6½ skl., 
nog af sin Sal: Moders Ifareklæder, efter fornefne indførte meening penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., er 
76 Sld. 1 mrk. 2½ skl., Her paa till betalning udlegges, anpart af de Ifareklæder som nu forefindes, 
som andrager paa denne lod 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., hvorfor er udlagt, it sort pollemets skiørt og en 
dito half kiol for 4 Sld., en sort silke grof grøns hufve for 2 Sld., deraf 5 mrk. 10 skl., till ofvers 2 
mrk. 6 skl., af hufven som her efter udleggis, for resten 70 Sld. 3 mrk. 8½ skl., er udlagt af dend 69 
gaard som Holstforstern Hans Christensen beboer med de 20 Sld., af Vandmøllen og nogen smeede 
regnskab, er her till udlagt at hafves 22 Sld. 3 mrk. 7 skl., af den leye waaning paa Olluf Mortensens 
gaard i Rønne, 5 stolperum huus med tagsteen paa, Hans Rasmusen nu iboer, er her till udlagt en 
fierdepart som er 10 Sld., af dend leye vaaning 8 stolperum med straaetag sønden i Rønne, som 
Anders Dreyer Wefver nu iboer, er her til udlagt en fierde part som er penge 12 Sld. 2 mrk., en sort 
Koe for 5 Sld., en guhl Hest for 6 Sld., I Nørreseng en blaae rannet ofverdynne i Herberghuuset for 
1 Sld. 2 mrk., en liden pude uden vor for 12 skl., en linnen hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., en dito for 
1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en liden pude for 8 skl., det beste sengested i 
Herberghuuset for 1 Sld., en sølfskee med it fladt skaft og det aarstall paasat 1683. vog 3 laad á 3 
mrk er 2 Sld. 1 mrk., endnu en nye wefvet 8 allen benkedynne i stuen under vinduen for 3 Sld. 2 
mrk., it bruegarns lagen med 2½ bred udi for 2 Sld. It par bruegarns pude waar med strik for 2 Sld., 
en gris seys for 2 mrk. 8 skl., it budve sauf for 1 mrk., til ofvers 3 skl., :/: 
 
Iligemaade tilkommer dend anden søn Christen Nielsen som halfbroderen Olluf Nielsen i Hasle 
er wærge for, først af løsøre godset og sin S: Moders Jordepenge 67 Sld. 3 mrk. 6½ skl., nog af sin 
Sal: Moders Ifareklæder, efter fornefn er indførdte meening penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., er 76 Sld. 1 
mrk. 2½ skl., her paa er till betalning udlagt, af de Ifareklæder som nu findes hans Sahl: Moder 
tilhørrende 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., og tillagt half partten af en sort Pollemetis klædning kiol og skiørt 
for 5 Sld., hos Hans Bendsens myndlings udleg at hafve af hufven 1 mrk. 10 skl., for resten som er 
70 Sld. 3 mrk. 8½ skl er udlagt af dend 69 gaard Holstforstern Hans Christensen beboer med de 20 
Sld., af Wandmøllen og nogen smeede reedskab, er her til udlagt at hafvis 22 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  af 
dend leye waaning paa Olle Mortens gaard i Rønne 5 stolperum med tagsteen paa, Hans Rasmusen 
nu iboer, er her till udlagt, en fierde part som er penge 10 Sld., af dend leye waaning 8 stolperum 
med straaetag sønden i Rønne, som Anders Dreyel Wefver nu iboer, er her till udlagt, en fierde part 
som er penge 12 Sld. 2 mrk., en sort brun Hest for 9 Sld., I stuen it førreskab med 2 laasfast dørre 
og oben rum udi for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefvet benkedynne for bord enden 3 allen lang 2 Sld., 22 
støker bord veed køll og staun till en baad for 2 Sld., en sølfskee med it breedt skaft, med de 
bogstaber paa sat N:T:S:B:C:D: 1687. vog 2½ laad 7 mrk. 8 skl., 2 bruegarns pude vaar med strik á 
3½ mrk er 1 Sld. 3 mrk., en dreyels borddug med 2 breeder udi a 5 allen lang for  1 Sld., Hos Truels 
Hansen i Hasle som ham her til boet er skyldig for skovfvare 1 Sld. 1 mrk., en wogn uden stier for 2 
Sld., it nye wefvet sengklæde i Krubhuus sengen for 1 Sld. 1 mrk., en trælings tønde for 1 mrk. 8 
skl., en hakelse kiste med staall og knif for 1 mrk. 8 skl., en bend hage for 4 skl., en ballig for 4 skl., 
hos Hans Bendsen 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter Doretha Nielsdaatter som halfsyster manden Jørgen Svendsen i Aaebye er 
wærge for, tilkommer efterforde skiftebref af løsøre godset og sin Sahl: Moders Jorde penge 33 Sld. 
3 mrk. 11 ¼ skl., nog af sin Sal: Moders Ifareklæder, efter forskrefne meening penge 8 Sld. 1 mrk. 
12 skl., Iligemaade af Ifareklæderne til leggis for 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt it gl. grønt florrits 
snørlif med 8 par sølf mallier udi og en sølf lenke med naall og qvader for 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., til 
ofvers 14 skl., for resten som er 36 Sld. 3 mrk. 13 skl., er udlagt udi dend 69de gaard Holtforsteren 
Hans Christensen beboer i Clemmedsker sogn og Wandmølle, og en deel smeede reedskab, er her 
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till udlagt at hafvis 11 Sld. 1 mrk. 11 skl., af dend leye Waaning paa Olle Mortensens gaard i Rønne 
5 stolperum med tagsteen paa, som Hans Rasmusen nu iboede, er her till udlagt en fierde part 10 
Sld., af dend leye waaning 8 stolperum med straaetag og tilbehør sønder i Rønne, som Anders 
Dreyels Wefver nu iboer, er her till udlagt en fierde part 12 Sld. 2 mrk., en laasfast Egekiste norden 
till i stuen 7 mrk., en sølfskee med it breedt skaft med de bogstaber paa N:T:S:B:C:D: 1687. nog 2½ 
laad 7 mrk. 8 skl., til ofvers 2 mrk. 6 skl.,:/: 
 
Iligemaade tilkommer dend yngste daatter Karne Nielsdaatter, som Mortten Mounsen er wærge 
for, af løsøre godset og sin Sahl: Moders Jordepenge 33 Sld. 3 mrk. 11 ¼ skl., og for sin andeel af 
hendis Sahl: Moders Ifareklæder efter skiftebrefves indhold 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., Iligemaade af 
Ifareklæderne for 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., helften af en sort Pollemetis skiørt og kioll som var en 
klædning 5 Sld., nog anføris for samme er statning, imod det hendis sydskende hafver werret 
hiemme hos faderen penge 10 Sld., till hendis fordring blifver saa resten 46 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
hvor till nog udleggis hos Jørgen Svendsen 14 skl., hos Hans Bendsen 12 skl., af for berørte 69 
gaard Holtsforstern beboer i Clemmedsker sogn og endeel smeede reedskaber og Wandmølle at 
hafves de 11 Sld. 1 mrk. 11 skl., af dend leye waaning paa Olle Mortens gaard i Rønne, 5 
stolperum med tagsteen paa, Hans Rasmusen iboer, er her til udlagt, en fierde part som er 10 Sld., af 
dend leye waaning 8 stolperum med straatag og tilbehør sønder i byen udi Rønne, som Anders 
Dreyel Wefver ni iboer, er her till udlagt, en fierde part som er 12 Sld. 2 mrk., en stor Jern beslagene 
ege kiste 8 Sld., it lidet sort studnød for 2 Sld., it Ølkar i steerfhuuset for 3 mrk., paa wester huus 
tillie en tønde med en slump fier udi for 1 mrk., en dito med en slump fier udi for 1 mrk. 8 skl., 
endnu en tønde med en slump fier udi for 1 mrk. 8 skl., en sølfskee vog 2 ¼ lod med de bogstafver 
OLLE KOEFODS 1620. er 6 mrk. 12 skl., blifver til ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Enken med sin Laugwerge og de vedkommende angaf, at Sterfboet er skyldig till Henning Bohne i 
Rønne Penge 11mrk. 4 skl., udlagt en dreyels borddug 3½ allen lang for 3 mrk., it deigne trug for 2 
mrk., hos Hans Jensen udleeg 4 skl., :/: 
Jens Jensen fordrit tieneste løn som vedgikes penge 1 Sld., udlagt it Øllkad for 2 mrk., it Meel kar i 
meelhuuset er sat for 2 mrk.,:/: 
Snend Pedersen fordret tienesteløn lou penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt it guhl bliset fiør gl. Horsføll for 
10 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 10 Sld., udlagt en sælf berger paa en pæhl storlighed, vog 
15 laad á 3 mrk er  for penge 11 Sld. 1 mrk., til ofvers  5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefvet at 
skrifve og til bogsføre slet papir till skiftefornødenhed med videre 18 Sld., udlagt en sølf skaall vod 
11 laad á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., it sort Qvige nød for 2 Sld. 1 mrk., 2 Lam fpr 1 Sld., 2 bruegarns 
laneg med 2 breder 11 mrk., en fladskaftes sølfskee med I:A:S: vog ¾ laad er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
en bagstoel for 2 mrk., i nørre seng en linnen  underdynne for 3 mrk., till ofvers 20 skl., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 6 mrk., udlagt 3 bagstole med leeder ofvertruket á 2 mrk er 6 
skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt en nye wefvet 
benkedynne 4 allen lang for 6 mrk., en flamsk skagedynne med røt klæde under for for 6 mrk., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till Claus Terkelsen i Aaebye 6 mrk., udlagt en laasfast fyrrekiste ved 
sengen i stuen for 6 mrk., :/: 
Hans Jensen i Rønne fordret for 2 punds tobak og it dussin piber 4 mrk. 6 skl., udlagt ved 
Salariumen disse 4 mrk. 6 skl., :/: 
De 5 smaae børn som denne Sahl: Mand fat auflet med denne nu efterlefvende hustru, till dem, 
deris fader broder Claus Terkelsen og en deel anordnede werger paastoed og begierede, att den 
Andre med Arfvingerne og wærger. Vilde bevilge Enken noget till at holde dem i skole for, saa og 
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deris opforstning, efter som de erre saa ringe af alder, da blef saaleedis der om sluttet, og af 
samptlige vedkommende bevilget at Enken heraf Sterfboes fælles middel skall nyde udleg for hver 
barn 6 Rix er 30 Rd. Giør 45 Sld., derfor er udlagt er udlagt, en røe hielmet Koe for 4 Sld., en brun 
stiernet Hoppe for 8 Sld., en graae beltet Soe for 1 Sld., en hvid Soegris for 2 mrk., 4. gl. gies og en 
gaas for 5 mrk., 2 røede Qvigekalfve for 8 mrk., en kaabber kedel paa 2 spanne er vegtig till 8 mrk., 
en malm gryde paa en kitte stoer for 1 Sld., en jernnet hammel med tøm og halseelser for 2 mrk. 8 
skl., en træ benk hammel for 12 skl., en træ brake hammel med 2 halseeler for 6 skl., 2 Høe stier for 
1 mrk. 8 skl., en ploug med behør 6 mrk., en ruhl med tappe pg skougle 4 mrk., en sleede for 1 
mrk., It aar med bihl for 12 skl., en sleede med sle kar for 6 mrk., en huusstie for 1 mrk., en liden 
dito for 8 skl., en beke aas for 10 skl., en slibe steen for 1 mrk. 8 skl., en stokøpse for 1 mrk. 12 skl., 
2 jern kitte for 10 skl., en korn seys for 1 mrk. 8 skl., en dito for 1 mrk. 8 skl., en haandøpse for 1 
mrk. 4 skl., en stolpe nauv for 12 skl., en skarøpse for 1 mrk. 4 skl., en baane knif og en torn skiær 
for 1 mrk., it tørf jern for 8 skl., it skiølp for 2 skl., it hug jern for 2 skl., it gl stik sauf for 2 skl., it 
hartøy for 1 mrk., it hiemme tøy for 2 Sld., it par gl. wogn stier for 8 skl., it par slee stier for 8 skl., 
en straaebonds tønde for 4 skl., 3 foed træ med ringe for 12 skl., I meelhuuset it stor Øllekar for 1 
Sld. 1 mrk., en straabonds tønde for 4 skl., endnu en straabonds tønde for 6 skl., it lidet kar at træde 
meel udi for 10 skl., it lidet deigne trug for 8 skl., it salte trug med benk for 12 skl., en skeele for 6 
skl., en gl. meelfiering for 4 skl., en gl. øltønde for 10 skl., en gl. brendevins tønde 4 skl., Thin. It 
heldt fladt tinfad for 2 mrk. 8 skl., it Sønder fladt tinfad for 1 mrk. 4 skl., en dito for 1 mrk. 4 skl., 2 
smaa heele tinfade 3 mrk., 5 smaae tintallerken som er heelle á 10 skl er 3 Sld. 2 mrk., 7 sønder og 
spruken tintallerken á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., en liden bred mæssing lysestage for 1 mrk., en gl. 
mæssing lysestage for 14 skl., i Krobhuuset en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en blaae 
rannet underdynne for 2 mrk., en hvid linnen hofveddynne for 1 mrk., en hvid linnen sengedynne 
for 1 mrk., ng en linnen hofvet dynne for 1 mrk., I drengehuuset i nørre seng, en linnen ofverdynne 
1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 8 skl., it dito for 12 skl., 
nog it blaargarns lagen for 12 skl., i sønder seng, en ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofdynne for 1 mrk. 12 skl., en linnen underdynne for 4 
mrk., it lidet Sølf beger med bogstaber paa C:P:S: C:A:D: 1666. vog 3 laad á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 
er 45 Sld. 3 mrk. 12 skl., til ofvers her af 3 mrk. 12 skl.,  
Her foruden blef det mindste speede barn bevilget sin wugge med de brhørige klæder uden skifte. 
Nog fordret Claus Terkelsen 2 mrk. 8 skl., udlagt en jern haand stang for 2 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 427 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling                penge    88 Sld. 3 mrk.,  
Deraf tilkommer Moderen denne Salige Mands nu efter  
lefvende hustru part  som er     penge             44 Sld.1 mrk. 8 skl.,  
dend anden halfvepart deelis imellem samptlige denne salige, 
mands børn som tilsammen er 5 sønner og 7 Døttre er deraf en broderlaad    5 Sld.           14 skl.,  
og en systerlaad er     penge    2 Sld. 2 mrk.  7 skl.,  
for Enkens anpart som er 44 Sld. 1 mrk. 8 skl., er til hende udlagt, dend halfvepart, af dend forhen 
af Sahl: Barta Christensdaatter, denne Sal: Mands Mellemste hustruis Jordepenge , 
Wandmølle og én deel smeede reedskab, berignet rentte son er penge 16 Sld. 11 ½ skl., 
dend halfve part at berørte Sal: hustruis andeel 10 Sld., af dend 30 Dyngegaarden i Clemmedsker 
sogn som ehr  5 Sld., halfparten af de 5 Sld., bestaende i dend Kaalhafve ved Jep Hans gaard i 
Rønne 2 Sld., Dend halfve part af baaden med aare, seil og tøfter for 2 Sld., 3 manser sillegarn for 1 
Sld. 2 mrk., en sølfskee med en windrue knap og er mærket med K:M: vog 3½ laad à 2 Sld. 2 mrk. 
8 skl., ved forige foster lønnens udleg till ofvers penge 3 mrk. 12 skl., en sort beltet Qvigekalf for 
3mrk., en liden blaket Qvigekalf for 3 mrk., af linnen sengedynne ved skifte skrifverens udleg 1 
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mrk. 4 skl., ved skifteforwalterens udleg 6 skl., 2 fyre senge steder i Herberhuuset á 2 mrk er 1 Sld., 
it flamsk hiønde med røet klæde under ibdn. For 1 Sld. 1 mrk., it gl. syed hiønde for 1 mtk., 2 
bagstoele á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en skouf sleede for 1 mrk. 8 skl., en gl. Ørk af eeg paa wester 
tille for 1 Sld. 1 mrk., en kierne for 1 mrk. 8 skl., en sennerps Qverg for 2 mrk., it gryde sold for 8 
skl., it drøfte trug for 4 skl., it lidet aske bord i stuen for 2 mrk., it langt fyrre bord med en kaars 
foed for 1 mrk. 8 skl., en syed benkedynne med skind under 3 allen lang for 5 mrk. en brue garns 
borddug med 2 breeder udi 3½ allen lang for 6 mrk., paa meelhuuset tillet , en tom tønde for 4 skl., 
en half tønde 4 skl., I Steerhuus Cammeret, en lyseform for 1 mrk., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., en 
slagter benk 4 skl., en haarsigt for 12 skl., en smør saae for 6 skl., it pande jern for 1 mrk., en 
ølfiering for 12 skl., en half tønde for 6 skl., it lidet fyrreskab med 3 dørrer og en laas for 2 mrk., 
paa Krobhuus tillet, en gl. tønde for 4 skl., it melketrug for 4 skl., en gl. halftønde for 2 skl., en 
bistok for 6 skl., endnu 2 melketrug for 8 skl., 2 melke trug for 4 skl., en sy for 4 skl., en stand 
tønde for 1 mrk., ved skattens udleg at hafve de 3 skl., :/: 
Dend eldste søn Olluf Nielsen tilkommer paa sin egen laad 5 Sld. 14 skl., og paa sin halfbroder 
Christen Nielsens vegne for hvilke hand er wærge tilkommer ham 5 Sld. 14 skl., er 10 Sld. 1 
mrk. 12 skl.,  hvor for er udlagt af dend forhen beriegnet rentte, Holtsforstern Hans Christensen 
svarer, af fornefne sin søsters andeel paa hver anpart 7 mrk. 9 13/17 skl af de 10 Sld., betalning af 
dend 30 Dyngegaard i Clemmedsker sogn paa hver laad 2 mrk. 5 11/17 skl., er 1 Sld. 11 5/11 skl., 
af dend Kaalhaufve paa Jep Hans gaard i Rønne, paa hver laad 15 1/17 skl er 1 mrk. 14 2/17 skl., 
paa denne anpart tilleggis hver broder af Steen bordet i stuen, som er sat for 4 Sld., med foed og alt 
4 mrk., er halfparten for penge 2 Sld., it bruegarns haand klæde med knipling for enden, for 3 mrk. 
8 skl., en slagbenk norden till i stuen for 2 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med rannet under 
waar for 3 mrk. 8 skl., en linnen hofvetdynne udi dend seng ind for dørren i herberghuuset for 2 
mrk., I spis Cammeret en bagstoel med halmsæde for 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Dend tredje søn Terkell Nielsen tilkommer 5 Sld. 14 skl., og hans wærge Hans Bendsen paa sin 
hustrus vegne tilkommer 10 mrk. 1 skl., er tilsammen 7 Sld. 3 mrk. 5 skl., der for tillagt af dend 
rentte Holtsforstern Hans Christensen svarer som før ere meldt, paa terkels vegne 7 mrk. 9 13/17 
skl., og paa Hans Bendsens hustruis vegne 3 mrk. 12 15/17 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 6 11/17 skl., af de 
10 Sld., i dend 30 Dyngegaarden i Clemmedsker sogn paa myndlingens laad 2 mrk. 5 11/17 skl., og 
paa Hans Bendsens hustruis lod 1 mrk. 2 14/17 skl., er 3 mrk. 8 8/17 skl., af Kaalhaufve rummet 
ved Jep Hansen gaard i Rønne paa myndlingens laad 15 10/17 skl., og paa Hans Bends hustruis 
laad 7 9/17 skl., er 1 mrk. 6 10/17 skl., af fornefne steen bord med foed at hafve 1 Sld., en sort 
Qvigekalf for 4 mrk., it syed hiønde med løet skin under for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med løet 
skind under for 2 mrk. 8 skl., en blaae rannet fifskaftes hofdynne, i den seng indfor dørren i 
herberghuuset for 2 mrk., en Ølhalf tønde for 1 mrk., :/: 
Dend 4de broder Niels Nielsen som Hans Hansen er wærge for, tilkommer 5 Sld. 14 skl., udlagt 
af den rentte hos Holtsforstern Hans Christensen 1 Sld. 3 mrk. 9 13/17 skl., af de 10 Sld., i Dynge 
gaarden 2 mrk. 5 11/17 skl., af Kaalhafve rummet 15 1/17 skl., af fornefne steen bord med foed at 
hafve 4 mrk., it sølf zignet med Niels Terkelsens navn 2 mrk., it Ølkar i Steerhuuset for 2 Sld., til 
ofvers 4 mrk.,  
Dend yngste søn Peder Nielsen, som Claus Terkelsen er wærge for, tilkommer penge 5 Sld. 14 
skl., derfor udlagt af rentten hos Holtsforstern Hans Christensen 7 mrk. 9 13 /17 skl., af 
dyngegaarden 2 mrk. 5 11/17 skl., af Kaalhafve rummet 15 1/17 skl., hos Hans Hans udleg af it kar 
4 mrk., en røe hielmet studkalf 4 mrk., it gl. hiønde flamsk med røt klæde under for 2 mrk., Clar. :/: 
Dend anden daatter Karne  Jørgen Svendsen anpart 10 mrk. 7 skl., og Dorethea Nielsdaatter 
son hand er wærge for tilkommer 10 mrk.7 skl., er 5 Sld. 14 skl., derfor er udlagt, paa begge laader,  
hos Holtsforstern Hans Christensen  af dend forhen beregnet rentte 7 mrk. 9 13 /17 skl.,  af dynge 
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gaarden 2 mrk. 5 11/17 skl., af Kaalhafve rummet 15 1/17 skl., en blak hielmet Koe taxeret for 4 
Sld. 2 mrk., til ofvers 2 Sld., :/: 
Dend 4 daatter Karne Nielsdaatter som Mortten Mounsen er wærge for, tilkommer 10 mrk. 7 
skl., udlagt af den rentte hos Holtsforstern Hans Christensen  3 mrk. 12 15 /17 skl.,  af dynge 
gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., en sort studkalf 4 mrk., ved første 
myndlings laad 1 mrk.:/: 
Dend 5te daatter Bartha Nielsdaatter tilkommer 10 mrk. 7 skl., som Niels Hansen i Rydsker sogn 
er wærge for, og der for udlagt af fornefne rentte hos Holtsforstern Hans Christensen  3 mrk. 12 15 
/17 skl.,  af dynge gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., hos Jørgen 
Svendsen i Aaebye at hafve af Koen 5 mrk., :/: 
Dend 6te daatter Kirstine Nielsdaatter tilkommer 10 mrk. 7 skl., som Terkel Hansen i Knudsker 
sogn er wærge for, hende er derfor udlagt, af dend rentte hos Holtsforstern Hans Christensen  3 
mrk. 12 15 /17 skl.,  af dynge gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., En eege 
kiste i krubhuuset 4 mrk., hos Jørgen Svendsen af Koen 1 mrk., :/: 
Dend yngste daatter er Margrete Nielsdaatter som Gregers Christensen er wærge for, 
tilkommer 10 mrk. 7 skl., derfor udlagt af dend rente hos Holtsforstern Hans Christensen  3 mrk. 12 
15 /17 skl.,  af dynge gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., som ligger i 
Rønne, Hos Jørgen Svends myndlings laad 2 mrk. 6 skl., af Koen hos Jørgen Svendsen aft hafve de 
2 mrk., hos Maarten Mounsens udleg 10 skl., :/: 
Blilangende denne 26 gaard i Nøker sogn, som er dette Sterfboe tilhørrende, da blef derom  imellem 
Enken med hendis laugwærge, og de myndige børn, saa og de umyndiges wærger samptlige her paa 
Sterfboet værende sluttet, ofverveyet og forenet formedelst videre bekaastning her ved at spare, 
Saaleedis, at de self indbyrdis anslage Obenmelte gaard udi sin wærdie, med huus og bygning, 
Agger og Eng, skouf og Mark, huus som der nu og af alders tiid tilegget hafver, med it udhuus af 
berørte gaards grund, som der staar og er af 6 stolperum, som Hans Hansen nu beboer til sammen 
for penge 220 Sld., af hvilken Summa og Gaard, denne Sal: Mands med sin mellemste hustru Barta 
Christensdaatter auflede børn 2 sønner og 2 døttre, tilkommer dend halfve part, efter som de første 
denne Sal: Mands børn, hand med sin første hustru Kirstine Ollufsdaatter auflet hafver, som 
er en søn og 2 døttre, førend dend mellemste hustru Barta Christensdaatter ved døden afgik, 
vare udløste, efter derom deris indbyrdis forretning og Qviterings indhold Datteris Aar 1688. dend 
8tende September hvilken halfvepart af denne 26 gaard andrager 120 Sld., og dehlis imellem 
forskrefne ” 2 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad 40 Sld., og en søsterlaad er 20 Sld., dend 
anden halfvepart af forskrefne gaardens sætning, deelis imellem denne nu efterlefvende denne 
Sal: Mands hustru Mette Nielsdaatter som tilkommer dend halfvepart deraf som er 60 Sld., 
saa og samptlige denne Sal: Mands Niels Terkelsens børn som er tilsammen 5 sønner og 7 døttre, Er 
deraf en broderlaad penge 7 Sld. 4 skl., og én systerlaad 14 mrk. 2 skl., hvor nest forskrefne 
partterne foreenedes om, at Enken Mette Nielsdaatter, skulle nyde at beboe bemelte 26 gaard, indtill 
hendes egen yngste søn Peder Nielsen, hun med Sl: Niels Terkelsen auflet hafver, vorder saa 
alderne og væderhæftig self forskrefne 26 gaard kand beboe og indfri, des imellem er sluttet, at 
berørte Enke af hele gaarden, till alle Interesserende, aarlig till leye skall betale 5 Sld., og tilkommer 
Barta Christensdaatters børn af ald deris andeel till aarlig leye, en broder penge 3 mrk. 14 2/3 skl., 
og hver daatter 1 mrk. 15 1/3 skl., og hver de andre børn tilkommer aarlig til leye af deres andeel en 
broder 11 2/3 skl., og hver syster 5 5/6 skl., :/: 
Biugningen Angaaende, da bestaar forskrefne 26 gaard af 4er lender huus, og it wognskur inden i 
gaarden med 2 rum udi hvor af Stuelengden er 14 stolperum, dend øster ladelenge 9 stolperum, 
dend søndre ladelenge 14 stolperum og dend wester ladelenge er 10 stolperum  med port og laage, 
hvilke forskrefne huuse og gaarden, Enken lofvede nu her paa Sterfboet, ved lige og fæld at holde 
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med tag og wegge, saa og lofvet Enken at frede skoufven og dend ophægne, det meste hinde 
mueligt er. Og der foruden lofvede Enken at betale og afreede, dend aarlige skatt og landgilde, 
tiende og rettighed, som af gaarden ydes og betalis bør, saa at gaarden der for indtet besværlighed 
skal paaføris, men aldelis fri at holde i allemaader, hvorimod Enken opbærger dend sædwaanlige 
herlighed af bemelte udhuus som aarligen ydes wiidere er ved dette skifte de vedkommende at 
forestille i sin tiid at afgangne Barta Christensdaatters børn ey nogen arfvepart, efter deris Mor 
Moder Karne Sal: Christen Pedersens, endten af løsøre eller jorde penge, er tilfalden. 
Endelig blef til det sidste endnu samptlig forskrefne dette Sterfboes vedkommende af 
skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. 
Hvor til de svarede, at de ey vidste meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar. Hvor for 
saa dette skifte der sluttet, hvilket at som forhen findes indført, er tilganget og Passeret, og paa alle 
sider fast og ubrødelig holdes og efter kommis skall, og vi i alle maader er vell tilfreds og  fornøyet, 
med hvis her udi formeldis, dis till vidnisbyrd under vore hænder og zigneter. Actum Schiftesteden 
den 6te November Arne 1700. Paa Hr: Amptmands vegne  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Enkens Laugwærge Svend Nielsen.  Hans Bendsen. 
Olle Nielsen.  Jørgen J:S: Svendsen. eget navn.       Mortten Mounsen.  
Forskrefne Testerer vi og saa med voris hender Hans Hansen.     Claus Terkelsen. 
Terkel Hansen. Hans H:M:S: Madsen.  Hans H:I:S: Ibsen.  
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Anna 1700. Den 8 November, Efter at for os bemelte rettens betiendte  forhen  af Enkens 
laugwærge Jep Hansen af Østerlaursker sogn, er blefven tilkiende gifvet, at der var gangne Dom 
inden Øster Herrits ting, saaleedis, at af gangne Søfren Myre i Gudhiem hans lægeme i Christen 
Jord begrafvis, og hans boes laad at følge hans arfvinger, som samme dom slutning /: som bemelte 
Enkens Laugwærge efter anfordring, der efter til os hofr lefverit :/ Af kongl: May: Herrids fouget 
Anders Pedersen Fyen, inden bemelte Øster Herrits ting er afsagt, denne 2 juny 1700 videre 
forklarer saa lydende. Efter som ded er beviist med 4 mænd og laug faste vidnisbyed her for retten, 
at dend mand af Gudhiems Capell tilde, skal hafve verrit forevildet i sit hofvet og ej haft sine tanker 
hos sine Gierninger, ike heller vist, at sidet eller staaet til tiide, ja og saa gaaet ruen om sin egen 
gaard, som den der rassede, hvor pa de 4er mænd deris æed hafver aflagt, Thi tør jeg ike understaae 
mig, at bifalde Ridefougdens fuldmegtiges i rette sættelse, at hans lægeme i hæden jord skulle 
begrafvis, og hans boes laad till Kongen forbrydis. Men efter di at saadan hans paa sig self 
begangne Mord, skall verre sked udi wildelse og rasseri, saa bør hans lægme udi Christen Jord at 
begrafvis, og hans boes laad at følge hans arfvinger, som loven om formelder, dis till vidnesbyrd 
under mit zignet Actum Anno Die Et Loco Ut Supra Morten Henrichsen Koch, og der hos angifvet 
at Enken Mætte Lauridsdaatter, der efter sin mand var frugtsommelig hafde føed it pigebarn 
dend 20de September 1700 navnlig Kirstine Søfrensdaatter, saa hafver vi for berørte rettens 
betientere, os igien denne forretning foretagen, og dend till endelighed bragt i følgende maader, 
først er Moder broderen Corporall Jeremias Lauritsen boende i Østermarie sogn, tilordnet at wærge 
for det sidste fødde pigebarn obenskrefne Kirstine Søfrensdaatter, dernest er igen tagne den 
andeel Søren Myre efter forhen indførte forretning, ved endelig liqvidation for sin hofvet laad, den 
25 May nest forleeden tilkom, som andrager 69 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Hvilker og samme tid er Seqvesterit, mens nu efter forskrefne Dombs indhold, hans arfvinger 
tilfalden, og der till end videre skulle anføris en anpart, som Enken Mette Lauridsdaatter tilkommer 
udi dend 77 gaard i Østermarie sogn, efter der om Welb: Hr: Landsdommer Matthias Rasch inden 
Borringholmbs Landsting afsagde Dom den 7 December 1698. med der paa følgende 8 mænds 
udreigning, som er paa findes laad 8 Sld. 2 mrk. 2 2/4 skl., men samme Enke Mette Lauridsdaatter, 
ved fornefnte sidste barns fødelse, ike alleneste allerede én deel bekaastning hafver anvendt, med 
end videre samme barns fremføede meere vill anvendis; Saa Eragtedis for billigt, at Enken der till 
de forskrefne sin anpart nu gaat giøris, efter hendis laugwærgis paastand, Moderen foruden skifte at 
beholde, hvorfor dend anpart Søfren Myre som melt tilkommer 60 Sld. 2 mrk. 14 skl., Samptlig 
hans efterlefvende børn, som er tilsammen 3 sønner og 3 døttre, imellem deelis er deraf en 
broderlaad 13 Sld. 2 mrk., og en systerlaad er 6 Sld. 3 mrk., Saa er da for  
Dend eldste søn Lars Søfrensen, som Mikel Hansen i Østerlaursker sogn er wærge for, hans 
anpart penge 13 Sld. 2 mrk., udlagt, helften af 6 skepper landbiug jord, kiøbt af Olluf Hansen da 
boende i Kielsebye, beliggende inden for Gudhiem bye waangsleed, efter derom i for omrørte skifte 
forretning giorde forklaring taxeret for 25 Sld., deraf her till helften udlagt for 12 Sld. 2 mrk., hos 
broderen Hans Søfrensen af 3½ skeppe landhaufre jord mit i Gudhiem wang at hafve 1 Sld.,:/: 
Dend anden søn Hans Søfrensen som Biørn Mikelsen i Østermarie sogn er wærge for, tilkommer 
13 Sld. 2 mrk., ham er udlagt it tønde land haurejord ved Trangegade udi Gudhiem wang er sat for 8 
Sld., 3½ skeppe land haufre jord i Gudhiem wang for 7 Sld. 2 mrk., er 15 Sld. 2 mrk., ligger fra sig 
heraf 2 Sld., :/: 
Dend yngste søn Jens Søfrensen som fader broderen Jørgen Myre i Gudhiem er wærge for 
tilkommer 13 Sld. 2 mrk., derfor udlagt, helften af 6 skepper land biugjord kiøbt af Olluf Hansen da 
boende i Kielsebye, beliggende inden for Gudhiems bye wangsleed, efter derom i for anrørte 
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skifteforretning giorde forclaring taxeret for 25 Sld., deraf her til udlagt for 12 Sld. 2 mrk., hos 
broderen Hans Søfrensen af 3½ skeppe land huafre jord 4 mrk., :/: 
Dend eldste daatter Ellene Søfrens daatter, som Frederik Lodvigsen i Østermarie sogn er wærge 
for, tilkommer 6 Sld. 3 mrk.,  
Dend anden daatter Inger Søfrensdaatter som Claus Horka i Gudhiem er wærge for, tilkommer 
6 Sld. 3 mrk.,  
Dend yngste daatter Kirstine Søfrensdaatter som Jeremias Laursen Corporall i Østermarie 
sogn, er wærge for tilkommer 6 Sld. 3 mrk., 
Er 20 Sld. 1 mrk., hvorfor er udlagt 4 skepper landbiug jord, ved Trangegade i Gudhiem wang er sat 
for 20 Sld., hvor udi hver af disse 3 døttre, tilkommer en trediedeel som er 6 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., 
og af det styke jord som Lars Ibsen i Olsker sogn i pandt hafver, hver af disse 3 døttre at hafve 5 1/3 
skl., :/:  
Saaleedis er hver laad fyldelst giort og berørte deris faders anpart som den 25 May 1700. er 
Seqvestererit som før ermelt i forskrefne maader, hans børn till arf, nu udlagt, hvor ved denne 
forretning er sluttet og till endebragt. Hans Jensen.  Henrik Brugman. 
 
Denne slutning henførrer til den forretning efter Søfren Myre i Gudhiem anforged  
Dend 25 may 1700. og findes her udi forhen antiegnet Pagniæ 53. 
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Anna 1700. Den 15 November, er efter Lovlig giorde  Tillysning Holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation  efter Olluf Nielsen Fischens  Sahl: Hustru Anna  Anders 
daatter, som boede og døde udi Arnager i Nylaursker sogn, Imellem denne Sahl: Qvindes 
efterlefvende mand bemelte Olluf Nielsen, paa eene side og paa anden side deris sammen auflede 
børn, som er 2 sønner og 4 døttre hvoraf. 
 
Dend eldste søn Anders Ollufsen boende i Arnager sin egen wærge; 
Dend anden søn  er Niels Ollufsen hiemme hos sin fader og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Kirsten Ollufsdaatter som var i ekteskab med Jens Jensen i Arnager, og 
efter hende som ved døden er afgangen, er en søn og 2 døttre. 
 Hvor af sønnen er Jens Jensen. 
 Dend eldste daatter er Birgite Jensdaatter. 
 Dend yngste daatter er Kirsten Jensdaatter som faderen er self wærge for. 
Dend anden denne Sal: Qvindes daatter er Karne Ollufsdaatter i ekteskab med Poul Jensen i 
Gildes boet i Nylaursker sogn. 
Dend tredie  denne Sal: Qvindes daatter Anna Ollufsdaatter er Enke som var i ægteskab med 
Niels Pedersen, som druknede udfor Arnager, for hende er faderen Olluf Nielsen laugwærge; 
Dend yngste daatter Elisabeth Ollufsdaatter i ægteskab med Sogne deignen Mogens Jensen i 
Nylaursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Mikell 
Madsensen og Rasmus Morttensen  i bemelte Nylaursker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit 
som her efter følger. Nemlig. 
 
En huuslengde neder paa baken i Arnager, som er 11 stolperum liggende i Øster og wester, og 
bestaar paa dend wester ende it stolperum, 2 stolperum stuehuus, it stolperum forstue, 2 stolperum 
stuehuus og 5 stolperum lasehuus med en Loe udi, med kakelofven, winduer, og dørrer, med bager 
ofven, tilde, og alt hvis som derudi Jord og nagelfast nu fore findes med straaetag, tillige med 2 
kaalhaufve pladser, en synden till og en norden till, det alt sammen er af bemelte wurderings mænd 
sat og taxeret for penge 18 Sld.,:/: 
Dend halfve part af en roes baad med aarer, tofter og seill, hvor af Samsing Mogensen i Arnager, 
tilhør dend anden halfve part, og den eene halfvepart tilhør dette Sterfboe, som er sat for penge 3 
Sld., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en tre røket bagstoel for 1 mrk., en gl. 
spinde rok for 1 mrk., it lidet skrin uden laas for 8 skl., en nye skelle for 1 mrk., it deignetrug for 1 
Sld., it gl. fyrre bord med skuffe i stuen for 3 mrk., :/: 
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, berettet arfvingerne, at de vare gangske ringe, og hafde deelt sig 
dem indbiurdes imellem;  Skifteforwalteren tilspurdte samptlig arfvingerne, om de vidste meere at 
angifve till boes beste, hvor till de svarede at de viste ike meere at angifve end forskrefvet staar,  
Saa blef Boets middel sammen reignet som opdrager til penge 23 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield. 
Land Proubsten, hæderlig og wellærde Herr Jens Morssing Sognepræst i Nylaursker sogn, lod 
fordre efter en forteignelse som hand med egen haand skrefvet hafver, for astskellige jordlete, og 
resterende rettighed, med der udi giorde af reigning, blifver till rest som Olluf fisker og arfvingerne 
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nu self vedgik penge 23 Sld. 3 mrk. 14 skl., som Herr Proubsten straxs ved denne forretning ved 
slutningen  var ofver reignet og passeret fremkom, og saa hans fordring i sin fulde Summa, af Olluf 
Nielsen og de vedkommende blef vedgaaed, og Hr: Prousten indgik og var  tilfreds med, at vill 
imodtage Olluf Nielsen foruden dette boes middel hammen at tilsvare, de ofver Gielden værende 10 
Sld., som slutningen om formelder, saa er derfor med Sterfboes middel og Gield til fuld betalning 
nu udlagt, og derfor Hr: Proubsten for resten 14 Sld. 3 mrk. 14 skl., giort indførsel udi forberørte 
huus med forskrefne behør for 14 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Hermand Bohne i Rønne fordrede, som hand hafver betalt paa Olluf Nielsen Fisker veigne till 
Diderich Funch i Nexøe 10 mrk., og paa sin hustru moders veigne 2 mrk er 3 Sld., udlagt den  
Hafve part af en roes baad med aarer, og tofter, sampt seigel er taxeret for 3 Sld., :/: 
Barbra Sal:Christopher Hansens i Rønne fordret efter sin seddel penge 1 Sld. 1 mrk., herfor giort 
indførsel i fornefnte huus og behør for 5 mrk., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordret efter sin seddel i alt 5 mrk., 14 skl., der paa berettet Olluf Fisker, 
at hafve ydt 3 kurfve fisk á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., blifver saa till rest 2 mrk. 2 skl., udlagt og 
indført i fornefne huus og tilbehør for penge 2 mrk. 2 skl., :/: 
Olluf Nielsen Fisker angaf, at være skyldig till Giert Farfver i Rønne for søm 2 mrk., indført i 
fornefne huus for 2 mrk., :/: 
Item til Rasmus Rasmusen i Rønne for salt 1 mrk., udlagt en røkbagstoel for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 3 mrk., Skrifteskrefveren for sin umage i alt 1 Sld. 2 
mrk., udlagt it deignetrug for 4 mrk., af it  fyrrer bord i stuen sat for 3 mrk., der af till ofvers 1 mrk., 
:/: Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af fornefne bord 1 mrk., en skelle er sat for 
1 mrk., en spin rok for 1 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt en fyrrer kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it skrin uden laas for 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge  32 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Liqviderit blifver saa Giælden høyere end forskrefne Registerende Gods penge 9 Sl 
Og som loven tilholder, manden self at svare sin Gield, kand ike nu reignis proqvota, imedens Olluf 
Nielsen Fisker lefver; Thi hand self imod forskrefne Gods at erholde, at svare forskrefne 
vedgaaende Gield, hvor saa dette skifte der ved sluttis. 
Efter hans arfvingerne ej her i Sterfboet bekommer nogen arfvepart, hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret Testerer. Hans Jensen.   Henrik Brugman. Olle O:N: Nielsen. 
Anders A:O:S: Nielsen.  Anders A:O:S: Olsen.  Niels N:O:S: Ollufsen. 
Mogens Jensen. Jens J:J:Jensen. Poull P:J:S: Jensen  
Mikel M:M:S: Madsen eget skrefne navn. Rasmus Jensen. 
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Anna 1700. Den 19 November, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Anders Jensens Sahl: Hustru Inger Lassesdaatter, som 
boede og døde paa dend 46 Jord eyendoms gaard beliggende udi Dalslunde i  Østermarie sogn. Og 
det Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende mand bemelte Anders Jensen, paa eene og paa 
anden side denne Sal: Qvindes med sin efterlefvende Mand Auflede børn, som er 5 sønner og 2 
døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn Jens Andersen 18 aar gl. 
Dend anden søn  er Lasse Andersen paa 17 aar gl.  
Dend tredje søn er Milell Andersen paa 16 aar gl. 
Dend 4er søn er Jep Andersen paa 8 aar gl. 
Dend 5te og yngste søn Svend Andersen paa 5de aar gl.  
Dend eldste daatter er Bohl Andersdaatter paa 12 aar gl.. 
Dend yngste daatter Giertrud Andersdaatter paa ½ aar gl. 
For dem er faderen Anders Jensen self wærge efter loven, og forelagt denne Sal: Qvindes broder  
Mogens Lassen og Lars Lassen begge boende i bemelte Østermarie sogn, at være tilsiuns 
wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Per 
Pofvelsen og Anders Jensen i bemelte Østermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger.  
Heste og Hopper. 
En brun stiernet og snoppet Hestgilling er sat for 9 Sld., en ung brun Hest for 12 Sld., en sort 
snoppet og stiernet gl. Hest er sat for 4 Sld., en brun snoppet i andet aar gl. Foele for 5 Sld. 2 mrk., 
en sort bliset Hoppe for 8 Sld., en brun Hoppe som nu ey lidet halt for 7 Sld., en ung røed Hoppe 
for 6 Sld. 1 mrk., en ung brun snoppet Hoppe for 7 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe røgget Koe for 4 Sld. 1 mrk., en blak stiernet Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en ung røe grimmet Koe for 4 Sld. 1 mrk., en røe hielmet Koe for 4 Sld. 1 mrk., en ung blaket 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., it røt studnød for 4 Sld. 3 mrk., it blaket studnød for 4 Sld. 3 mrk., it røe 
hielmet studnød for 2 Sld. 2 mrk., it bleget studnød for 2 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Tyrnød for 2 
Sld. 2 mrk., it røe braaget Qvienød for 2 Sld. 1 mrk., en sort hielmet Qviekalf for 6 mrk., en sort 
stiernet studkalf for 7 mrk., en røe stiernet Tyrkalf for 7 mrk., en rød stiernet Qviekalf for 6 mrk., en 
bleeg hielmet studkalf for 4 mrk.,  
Faar. 4 støker Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam 2 mrk., Svin. En hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., 4 grise á 1 
mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., Gies. 4 gl. Gies og en gaase støket sat for 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber. 
En fierings kaaber kedel vægtig till 3 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer for 1 Sld. 1 mrk., en 
malm gryde paa en kitte stoer er vægtig till penge 1 Sld.,  
I Herberghuuset. 
I dend wester seng, en olmer dugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 2 Sld., en bolster 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. graae wadmels pude med it gl. linnen waar paa for 1 mrk., it 
bruegarns lagen for 7 mrk., en laasfast førre kiste for 3 Sld., en gl. mallet førre kiste for 6 skl., en lin 
wæf med behør for 4 Sld., en gl. førre kiste for 1 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 1 mrk. 8 skl., 
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en flamsk agedynne for 6 mrk., it syed hiønde for 2 mrk, en straabonds tønde for 8 skl., 2 andre dito 
á 4 skl er 8 skl., it førre bordblad for 6 skl.,  
I Øster seng, en blaae rannet ofverdynne  for 6 mrk., en gl. linnen underdynne for 3 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en graae wadmels pude med lin waar paa for 2 mrk. 8 skl., it brue 
garns lagen for 3 mrk., en gl. dreyels bord dud for 6 mrk., it dreyels haandklæde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Krubhuus sengen. 
En rannet ofver dynne for 4 mrk., en gl. linnen underdynne for 2 mrk., en gl. linnen hofdynne for 1 
mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., en linnen pude for 8 skl., I en anden seng ibdn. En rannet 
ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 6 mrk., en gl. hofvet dynne for 1 mrk., it 
blaargarns for 1 mrk. 4 skl., it madskab er sat for 8 mrk., en spind rok for 4 mrk., 2 gl. sengested á 1 
mrk er 2 mrk., en straabonds tønde for 6 skl., it deigne trug for 4 mrk., en gl. øltønde for 1 mrk. 4 
skl., en gl. ølfiering for 8 skl., en gl. kierne for 1 mrk., en sille fiering for 4 skl., en fyrre span for 4 
skl., 2 gl. fieringer a 4 skl er 8 skl., it Ølkar for 3 mrk., it ditto for 2 mrk. 8 skl., en gl. standtønde for 
12 skl., en dito for 12 skl., en dito for 10 skl., en gl. ølhalftønde for 1 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en 
haand qvern med huus og seil er sat for 2 Sld. 2 mrk., 2 spanne á 6 skl er 12 skl., 2 kiltter á 4 skl er 
8 skl., en jernstang for 2 mrk., en spade for 1 mrk., en stoer fyrre spand for 8 skl., 4 sybøtter á 3 skl 
er 12 skl., en finne span for 4 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., en phael jern tyfve for 12 skl., en 
dito for 8 skl., 2 nye græs seyser med bom og ringe á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., en gl. seys for 1 mrk., 
en gl. korm wogn med hammel for 3 Sld., en gl. skor wogn for 1 Sld., en for reede wogn for 2 Sld. 
2 mrk., 2 smaae wogn stier for 1 mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere og ringe er sat for penge 
2 Sld. 2 mrk., en harre for 12 skl., endnu en harre for 6 skl., en gl. sleede for 10 skl., en wand mølle 
som kaldes en Pladst med qvern og huus er sat for 5 Sld., 
 I Stuen.  
It eegewraaeskab med laas fore for 1 Sld., it fyrre og aske bord med skuffe er sat for 3 mrk., en 
benkedynne under winduen 5 allen lang for 6 mrk., en gl. rannet agedynne for 8 skl., en gl. dito for 
8 skl.,  
Hvad angaar dend nu befundende indauflede sæd: laderne da er dersen nu her paa Sterfboet 
aflandlet, at som Anders Jensen ike forhend værende aar 1700. har yt meere end landgielde smøret, 
og dend øfrige afgift endnu staar til rest, saa er sæden efterseet og befindes deraf ike meere at 
udkomme, end at Anders Jensen sæden tilsammen antager og beholder, og der at besvarer alt hvis 
skat landgielde og thiende, som endnu forberørte aar restede, hvor for saa deraf ike noget videre her 
till dette boes middel er at anførre uden alleneste dend Rug som nu i efter høst er saaed, som er en 
tønde nu taxeret for penge 3 Sld., 2 bagstole á 4 skl er 8 skl., 
Hvis Ifareklæder, som denne Sal: Qvinde sig har efterladt, da er de og paa Sterfboet efterseet og 
befindes af ringe wardie, hvor for derom blef her paa Sterfboet afhandlet, at faderen beholder dem 
til at paaklæde formelte pigebørnen med, efter haanden at forslide. 
Summa andrager dette forschrefne Sterfboets løsøre gods til penge 191 Sld. 3 mrk. 10 skl.  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og der till 
giortt udlæg som følger, 
Efter den i bogclarringen dend 22 marty 1700. Anders Jensen meddeelte efter retning, under welb: 
Hr: Amptmanden Waldemar Reedts, og herr amptskrifver haand, befindes till amptstuen at reste, af 
denne 46 gaard for aar till 1. may 1699. 1 Rd. 5 mrk. 1 skl., og for aar 1699. rester 4 Rd. 1 mrk. 3 
skl., er 6 Rixd 4 skl., hvilket Anders Jensen berettet saaleedes ret at være, og ej uden bemelte dato, 
der paa noget at værre betalt, hvor for det till boes Gield anføris Penge 9 Sld. 4 skl., her till anførris 
dombs omkostning 2 mrk. 4 skl., Hermand Koefod i Svaniche til ham angaf, Anders Jensen at verre 
skyldig, som den største deel, nemlig 30 Sld., bestaar af forstrekning till denne 46 gaards ind frielse, 
som endnu aarlig for renttis, saa og viidere forstrekning af bog gield, som tilsammen opdrager 
penge 56 Sld. 2 skl., som Herman Koefod self strax efter paa Sterfboet angaf og beviise:/: 
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Mortten Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning som Anders Jensen vedgik penge 
15 Sld.,:/: 
Efter det skiftebref ganget efter Sal: Anders Ollufsen en paa 9de waarnede i Østermarie sogn, 
datteris dend 5 juny aar 1685. befindes Anders Jensen at være tilordnet at wærge for dend Sal: 
Mands søn Peder Andersen, som tilkommer efter samme skiftebref som Anders Jensen till sig 
hafver annammet 5 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Og som Peder Andersen nu er sin egen wærge efter lowen, saa mødte hand nu paa Sterfboet, og 
fremlagde fornefne skiftebref og fordrede sin bemelte andeel her af boet, og der paa vedstoed, af 
Anders Jensen at hafve oppebaaret der paa 4 mrk., rester saa igien som her af boet sker udlæg for og 
Peder Andersen self annammer som for meedelst at Anders Jensen sig beklaget, at en sort blaket 
Hoppe hand paa bemelte sin myndlings weigne til sig annammet, straxs efter bortdøde foruden 
rentte bestaar 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., hvis videre berørte skiftebref om formelder, har Anders Jensen 
ike annammet, men myndlingens moder, der for ham at giver rigtighed, hvor Peder Andersen sin 
ræt søger, for disse 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt, en brun snoppet i andet aar gl. Foele, taxeret for 
penge 5 Sld. 2 mrk., heraf er till ofvers penge 2 mrk. 10 skl., :/: 
Jacob Koefod i Svaniche, til ham angaf Anders Jensen, at være skyldig penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor straxs efter Jacob Kofods seddel fremkom, og formelte saaleedes ret at være; 
Till Welb: Hr: Vice lands dommer Ancher Müller angaf Anders Jensen at verre skyldig for deeler 
till denne S: Qvindes ligkiste 5 mrk., :/: 
Sogne Deignen Lars Søfrensen bevilget for denne S: Qvindes liig begiængelse penge 1 Sld. 3 mrk., 
udlagt, en sort stiernet studkalf for 7 mrk., :/: 
Peder Kofod udi Svaniche ved sin broder Herman Koefod, efter afreigning penge 17 Sld., :/: 
Diderich Wolfsen i Svaniche, fordrede efter afreigning penge 6 Sld. 3 mrk., :/: 
Mads Koefod Pofvelsen i Svaniche, fordrede ved Diderich Wolfsen efter afreigning penge 3 mrk., :/ 
Anders Jensen angaf at verer skyldig till Hr: Hans Olson Sonne i Bohlsker sogn, for en tønde Biug 
3 Sld., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, saa og i henseende till de smaae børns opforstning, blef Enken 
manden Anders Jensen bevilget udleg for penge 20 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 10 mrk., it røe hielmet studnød for 10 mrk.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage alt bevilget 4 Sld. 2 mrk., udlagt en ung røe grimmet Koe for 4 Sld. 1 
mrk., 2 spanner á 6 skl er 12 skl., en kitte for 4 skl., bekom 17 mrk. 6 skl., :/: 
Stemplet papir skiftebrefvet at paa skrifve for 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. er 4 mrk., udlagt  
It Syed hiønde for 2 mrk., en jern stang for 2 mrk., Summa  
Andrager Forschrefne Gield og prætentioner till penge  153 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge    38 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfve part som er penge    19 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Dend anden halfve part dehlis imellem forskrefne denne S: Qvindes 
5 sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad penge 3 Sld 13 2/8 skl., og en systerlaad 1 Sld. 2 mrk. 6 
skl. 10 d., Og som faderen er self sine børns wærger saa giøres ike fornøden, at hver barn særdeelis 
tilleggis, thi beholder faderen det øfrige gods, foruden Gieldens betalning, som Creditorerne vill 
ham betroe, efter haanden at betale, og der imod svager hand bemelte sine børn,én hver deris andeel 
efter derom forskrefne udreigning. Belangende denne 46 gaard i Østermarie sogn. 
Da findes derom en tolf samfrender forretning med formand Anders Laursen paa Allegaarden i 
Østermarie sogn, datterit foran dend 27 juny aar 1681, udi hvilken meldis at denne berørte 46 gaard 
med ald sin tilliggende eyendom er taxeret for penge, it hundrede og otte Sld. 3 mrk. 4 skl., og 
viidere at berørte Anders Jensen er gaardens adgang berettiget, og sine sødskende udløst og betalt, 
som nu vedgikes, og foregafvis saaleedes ret at verre, som for ermeldt, og var Anders Jensen 
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saaavelsom berørte denne S: Qvindes brødre og tilsiuns wærgerne Mons Lassen og Lars Lassen nu 
tilfreds med forskrefne taxt og sætning, hvilken aarsage denne 46 gaard dette Sterfboe till beste nu 
anføris, og imellem faderen Anders Jensen og foran hans bemelte børn, nu dehlis, efter som de 
vedkommende nu ingen anke eller kiære, der paa vilde hafve helst som de ike eragtede gaarden i 
høyere pris nu at være, efter som de ike siden fornefne sætning, noget er forbedret, hvor for saa 
berørte Summarum deelis Faderen og fællets børnen imellem er deraf faderens laad 54 Sld. 1 mrk. 
10 skl., Dend anden halfvepart dehlis imellem forskrefne denne Sahl: qvindes og bemelte Anders 
Jensens fællis børn, er deraf en broder laad penge 9 Sld. 4 2/3 skl., og en systerlaad er 4 Sld. 2 mrk. 
2 1/3 skl., Hvilket faderen saaleedes it hvert sit barn i fremtiiden svarer, som ret er efter lowen.  
Børnens andeel angaaende, da som nu erre af ringe alder, saa blef derom her paa Sterfboet 
afhandlet, at faderen ike betale till børnen af deris andel nogen rentte, indtill de blifver saa myndige, 
at de self deris andeel efter lowen, kand annamer; 
Efter som faderen der imod, hafver nu lofvet børnen med nødtørstig underholdning at forsufne med 
klæde og føede, saa meget dem imidlertid er fornøden; 
Till det sidste blef faderen Anders Jensen og forberørte tilsuuns wærgerne, af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at anføre. Hvor till de svarede ey videre at verre, 
end angifvet er og forskrefvet staar. Hvorfor saa dette skifte der ved sluttis. Efter som ingen sig 
flere med videre Gields fordringer hafver angivet, dette saa at verre tilganget og Passeret, dis till 
widnis byrd under vore hender og Zegneter, Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  
Hans Jensen. Henrik Brugman. Anders A:J: Jensen.      Esper Poulsen. 

Mons M:L: Lassen. Lars L:L: Lassen. 
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Anna 1700. Den 20 November, er Holden Scfifte og Liqvidation efter afgangne  Hans Espersens 
afdøde daatter Seigne Hansdaatter som var uden ægteskab og døde hos sin broder Jørgen 
Hansen, som boer paa dend 70 gaard i Østermarie sogn. Og det  Imellem berørte Sahl: Piges 
sødskende, som er 3 fulde brødre og 2 fulde søster hvoraf 
 
Dend eldste broder er  Hans Hansen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend anden broder er Jens Hansen boende i Ibsker sogn og sin egen værge.  
Dend yngste border  Jørgen Hansen i Østermarie sogn.  
Dend eldste syster er Sidzele Hansdaatter i ægteskab med Esper Nielsen i bemelte Østermarie S 
Dend yngste syster  Inger Hansdaatter som broderen bemelte Jørgen Hansen er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Ved samme forretning var ofver værende og tilstæde 2de 
dommerne Esper Pofvelsen og Anders Jensen i bemelte Østermarie sogn, Hvor daa befindes at 
broderen Jens Hansen efter berørte Hans Espersens afdøde hustru paa skiftet dend 30 juny 1697. 
Er tilordnet at wærge for bemelte sin søster Seigne Hansdaatter, og tilkom hende efter forberørte 
skiftebrefs indhold, indførsel i dend forskrefne 70 gaard for 5 Sld. Og løsøre 3 mrk. 10 skl., er 5 
Sld. 3 mrk. 10 skl., Nog foregaf bemelte sydskende at Seigne Hansdaatter tilkom efter sin Sal: 
Fader Hans Espersen udi fornefne 70 gaard, jordepenge 12 Sld. Hvis ringe Ifareklæder der som 
denne ommelte Sahl: Pige sig har efterladt, hafver samptlig hendes arfvinger, foreærit hendes syster 
Inger Hansdaatter; 
Videre vidste arfvingerne efter anfordring, ike at angifve, som denne Sahl: Pige tilkom eller eyet 
hafver.  
Saa andrager forskrefne denne Sal: Piges arfve udi alt penge 17 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Arfvingerne angaf, at Jens Larsen i Rønne, som hafver haft denne Sahl: pige under Cur og lægedom 
i hendes svaghed derfor Prætenderer penge 6 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren for sin umage 2 mrk. 8 skl., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 1 mrk. 8 skl., De bemelte tvende Dannemænd for deris ofver 
værelse 1 mrk., lignet blifver saa till rest 10 Sld. 10 skl., som forblifver till erstadning imod hendes 
begrafvelsis bekaastning tillige med 4 Sld., forstrekning, denne Sal: Piges wærge og broder Jens 
Hansen hafde hende for sin død med, til hielp kommen, og hendes begrafvelse ladet giøre og 
bekaaste. Og naar bemelte Jens Hansen betaler for omrørte Prætentioner er Jens Hansen forskrefne 
Seigne Hansdaatters arfvepart i dend 70 gaard i Østermarie sogn. med videre berettiget, og her ved 
tilleggis sig saa nøttig at giøre, som hand best veed og kand, hvor ved saa dette skifte sluttis. 
Hvilket saa at verre tilganget og Passeret som forskrefvet staar. Des till widnisbyerd under vore 
hænder, Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. 
 Henrik Brugman. Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen. 
Hans H:H: Hansen.        Jens J:H: Hansen.   Jørgen J:H: Hansen.  

Esper E:N: Nielsen. 
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Anna 1700. Den 30 November, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Hans Rasmusens Sahl: Hustru Bohl Pedersdaatter, som 
boede og døde paa dend 13 Waarnede beliggende udi Østermarie sogn. Imellem denne Sahl: 
Qvindes efterlefvende mand bemelte Hans Rasmusen, paa eene og deris sammen auflede børn 
 
Som er en Søn ved navn Rasmus Hansen nu udenlands og Kongens tieneste for én Soldat, i hans 
fra verrelse er daattermanden Søfren Tommesen i Østermarie sogn. anordnet at verre tilsiuns 
wærge efter lowen. Og om nogen arf falder, da faderen det at beholde og forestaar, efter lowen, som 
her efter i slutningen formeldis, 
Daatteren Kirstine Hansdaatter i ægteskab med bemelte Søfren Thommesen i Østermarie 
sogn  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Poulsen sen og Anders Jensen her i Østermarie  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
Heste og Hopper. 
Én soed bliset Hest for 8 Sld., en sort Hoppe for 10 Sld., en brun stiernet Hoppe for 2 Sld., en sort 
skimlet Hoppe for 8 Sld.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en 
ung røe hielmet Koe 5 Sld., en røe røget Koe for 5 Sld., it røe hielmet studnød for 1 Sld. 3 mrk., en 
sort qvigekalf for 3 mrk.,  
Faar. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld.,en Gaas og en Gaase for 2 mrk., Svin. En sort galt for 3 mrk., en 
graae beltet Soe for 3 mrk., 3 smaae grise á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en gl. wogn med stier, hammel 
tøm, halseeler og jern nagle for 8 mrk., en gl. ploug med jern vidier for 8 skl.,  ploug juul løbere, 
bøsse og ringe for 1 mrk., en haand qvern med jern seyl for 1 mrk., 2 nye bræder á 1 mrk er 2 mrk., 
en harre for 1 mrk., endnu en harre for 6 skl., en gl. jern gryde for 2 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., 
it bord med foed for 2 mrk., it gl lesnet hiønde for 8 skl., it skind hiønde for 6 skl., en røste ballig 
for 8 skl., en straabonds tønde for 8 skl., 2 gl. tønde stamme for 8 skl., en høe tyfve for 8 skl., en 
seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en spin rok for 3 mrk.,  
Sæden angaaende, da befindes dend saaleedis, 2 smaa stolperum med magt Biug till bilkerne, hvor 
af kand udterkes 6 tønder Biug. Item 1½ smaae stolperum hafre, hvor af er anseet at udterskes 8 
tønder, saa og en half tønde Rug som er saaed, det med it lidet stolperum Høe till bielkerne efter 
ofver reigning paa Sterfboet med aftale beholde Hans Rasmusen, imod det, at hand svarer og betaler 
dend resterende halfve af reedsel till amptstuen, som rester Anno 1700. efter Hr: Ampt skrifveren S: 
Hans Heinrich Schors hans aftaneis fortegnelse, som formelder saaleedis. Dend 13 Waarnede Hans 
Rasmusen i Østermarie sogn skyldig jordebogs aftants for 1700. for det halfve ½ tønde torsk 2 Rd., 
it les veed 1 mrk. 4 skl., bbp og spp 6 skl., ægte og knekte penge 1 Rd. 11 skl., smørtræ penge 7 
skl., er 3 Rd. 2 mrk. 12 skl., Saa og svarer Hans Rasmusen till Præste, kirke,og herrids fougden og 
Deignen rettighed, med hvis videre Contributioner som for berørte aar 1700 kand restere, saa at ike 
videre af formelte sæd nu findes at kand udkomme, og der for lofvet Hans Rasmusen efter 
forskrefne maade, at holde de vedkommende foruden skade i alle maader. 
Summa andrager forschrefne dette boets rørrende og løsøre 
Middel till penge      68 Sld.,  
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Denne S: Qvindes Ifare eller gang klæder blef efterseet, og befandtes saa ringe af werdie at datteren 
ike begierede noget deraf, men lod faderen dem beholde till hvad og hvilket hand den kunde nyttes. 
Hvis aarsage de ike blef wurderet, men faderen dem self at beholde som melt er. 
Der imod blef angifven efterskrefne Gield og Pratentioner, hvor till er giort udleg 
som følger. 
Hans Rasmusen angaf at verre skyldig till bemelte sin søn Rasmus Hansen for sæde vare 5 Sld., 
udlagt, en røe hielmet Koe for 5 Sld.,  
Diderich Wolfsen i Svaniche fordret efter sin seddel og afreigning, som vedgikes penge 13 Sld. 3 
mrk. 6 skl., udlagt en soed bliset Hest for 8 Sld., en sort røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en haand qvern 
med jern seyl for 1 mrk., en harrer for 6 skl.,  
Hermand Koefod i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 2 Sld. 2 skl., udlagt 2 Faar 
for 6 mrk., en Gaas 2 mrk., hos Hans Rasmusen ved Hans Hansens udleeg disse 2 skl.,  
Christen Jacobsen i Østermarie sogn, fordred for liigkisten arbiedsløn penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it 
bord med foed for 2 mrk., en bagstoel for 8 skl.,  
Hans Hansen i Listed fordred for fiskerie penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en graae beltet Soe for 3 mrk., 
til ofvers 3 skl.,  
Anders Rikertsen i Listed, lod  fordred for fiskeri 12 skl., udlagt en Gris for 12 skl.,  
Sogne Deignen Lars Søfrensen fordrer i alt 2 mrk. 8 skl., udlagt en sort galt er sat for 3 mrk., till 
ofvers 2 mrk., :/: 
Claus Søfrensen fordrer 8 skl., udlagt ved broderen Lars Søfrensens udleg disse 8 skl., :/: 
Jep Jensen i Skrulle fordrer for vare 10 skl., og bropenge 4 skl., er 14 skl., udlagt en harre for 1 
mrk., till ofvers 2 skl., :/: 
Jens Hansen kirke werge i Østermarie sogn, fordrer vob: penge 8 skl., udlagt en røste ballig for 8 
skl., :/: 
Mortten Jokumsen i Østermarie sogn, fordrer arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 grise for 1 mrk. 8 
skl., :/:  Peder Jensen ibdn. Fordrer arbiedsløn penge 1 mrk. 14 skl., udlagt en seis med bom og 
ringe for 1 mrk. 8 skl., it skind hiønde for 6 skl., :/: 
Niels Jyde i Østermarie sogn fordrertekeløn penge 8 skl., udlagt 2 tønde stomme 8 skl., :/: 
Engelke Lars Mikelsens fordred 10 skl., penge for en skeppe biug 13 skl., er 1 mrk. 7 skl., udlagt it 
lesned hiønde for 8 skl., en straaebonds tønde for 8 skl., en Høe tyfve for 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Esper Pofvelsen i Østermarie sogn fordrer for at skiønne dette bbrørte waarnede, som skeede i 
forleeden neste afvigte waars it lod Sølf, her imod foregaf Hans Rasmusen at ampt skrifverens 
fuldmegtig, paa kongens weigne, hafver begieret af retten skønnings mænd, og derfor formente for 
betalning fri at verre, og er derfor denne fordring, henvist till low og ret. Efter som Hans Rasmusen 
her till, ey vill stæde udleeg. 
Hans Rasmusen angaf at Peder Koefod i Svaneche, vill fordrer hos ham 4 mrk. 4 skl., som Hans 
Rasmusen skulle verre blefven skyldig till hans S: Fader Borgmester Pofvel Koefod, denne fordring 
Hans Rasmusen sagde at verre betaldt till Sal: Borgmester af dend aarsage, denne fordring, er till 
low og ret henvist. 
Nog fordred Esper Pofvelsen anden Gield penge 4 skl., udlagt en ploug med verdie 8 skl., till ofvers 
4 skl.,  
Imod denne Sal: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef faderen Hans Rasmusen 
bevilget udleeg af fællets boe for penge 15 Sld., her for er udlagt, en sort Hoppe for 10 Sld., en røe 
beltet Koe for 5 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage, blef bevilget 4 mrk., udlag, af en røe røgget Koe disse 4 mrk., 
bekom 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilget 2 Sld. 1 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning 3 mrk., udlagt af en røe røgget Koe disse 3 Sld., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt 2 bræder for 2 mrk., en 
plougbøsse, juhlløbere og ringe 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætentioner till penge  44 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   23 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Deraf faderen tilkommer dend halfvepart som er penge  11 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem denne forskrefne  
Sal: Qvindes efter lefvende en søn og en daatter,  
Er deraf broderens laad penge      7 Sld. 3 mrk. 2 2/3 skl.,  
Og daatterens laad       3 Sld. 3 mrk. 9 1/3 skl.,  
For faderens Hans Rasmusens laad 11 Sld. 2 mrk. 12 skl., er udlagt, en brun stiernet Hoppe for 
2 Sld., en sort skimlet Hoppe for 8 Sld., af en røe røget Koe 1 Sld., en jern gryde for 2 mrk., en sort 
Qvigekalf for 3 mrk., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Sønnen Rasmus Hansen for sin anpart 7 Sld. 3 mrk. 2 skl., er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 
mrk., it Røe hielmet studnød for 1 Sld. 3 mrk., en wogn med stier, hammel, tøm og halseeler for 2 
Sld., og jern nagle. En spin rok for 3 mrk., af en ploug de 4 skl., af en ung røe hielmet Koe hos 
systeren 1 Sld. 7 skl., hos faderen af en sort Qvigekalf 2 mrk. 4 skl., ved Jep Jensens udleg 2 skl., 
ved Engelke Lars Mikels udleg 1 skl., Forskrefne sønnens tilfalden arfvepart og hans fordrings 
udleeg, er faderen Hans Rasmusen efter lovens tilhold, anordnet at wærge for, og bemelte sin søn at 
svare til, som rett er efter lowen. 
Daatteren Kirstine  Søfren Thommesens for sin anpart som er 3 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, 
en ung Røe hielmet Koe er taxeret for 5 Sld., legger deraf fra sig som før er melt penge 4 mrk. 7 
skl., 
Till det sidste blef faderen Hans Rasmusen og daatterens mand Søfren Thommesen, af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de vidste meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede 
ej videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar. 
Belangende dette 13 waarnede, da som Hans Rasmusen i neste afvigte foraar er her till flyt, og der 
paa hafver verrit Skiømnings mænd, saa kand om disse brøstfellighed ike nu noget meldis, end det 
der ved forblifver, at Hans Rasmusen som det hafver fæstet det efter afne her efter forbedrer, der 
ved saa dette skifte sluttes, dette saa at verre tilganget og Passeret, som for anfindes indført, 
Attesteris af os Hans Jensen. Henrik Brugman. Hans H:R: Rasmusen. 
Søfren S:T: Thommesen. Esper Povelsen. Anders A:J:S: Jensen. 
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Anna 1700. Den 2 December, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Deeling efter Sahl:  Laurids Ibsen, som boede og døde paa dend 27 Jord 
eyendombs gaard beliggende udi Olsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru  
 Walborrig Monsdaatter,  for hende blef efter hendis begiering, till laugwærge anordnet hendis 
broder Anders Mounsen boende paa Krashandfve  gaarden i Clemmedsker sogn, Paa side og paa 
anden side, denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som nu igien lefver, som er en 
søn og 2 døttre, hvoraf. 
Sønnen er Jep Laursen 3 aar gl. for ham er till wærge anordnet, hans elste faderbroder Corporall 
Esper Ibsen boende i Nøker sogn. 
Dend eldste daatter er Kirstine Lauridsdaatter paa 4de aar gl. for hinde er till wærge anordnet, 
hendis faderbroder Hans Ibsen boende i Røe sogn. 
Dend yngste daatter Anna Marie Laursdaatter  paa ½ aar gl. for hende er faderens broder 
Peder Ibsen boende i Olsker sogn till wærge anordnet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Larsen og  Mortten Diderichsen  i bemelte Olsker  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger.  
Qveg. 
En brun stiernet Koe for 5 Sld., en blak grimmet Koe for 5 Sld., en sort Hielmet Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en slet røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet og 
skioldet Koe for 5 Sld., en bleget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe bleget Qvie for 1 Sld. 3 mrk., en sort 
hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en røe Tyrkalf for 2 mrk., en røe røgget Qviekalf for 2 mrk., en hvid 
pletet Qviekalf for 1 mrk., en brun braaget Tyrkalf for 6 mrk., en røe Tyrkalf for 6 mrk., en slet sort 
tyrkalf for 5 mrk., en sort braager Tyrkalf for 4 mrk., en sort braaget og hielmet Tyrkalf for 4 mrk., 
en bleeg røe stiernet Qvigekalf for 4 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest for 9 Sld., en mørk brun hest for 7 Sld. 2 mrk., en graae hest for 8 Sld., en brun 
stiernet gl. hest for 6 Sld., en røe stiernet hest for 8 Sld., en clar brun hest for 8 skl., en sort hoppe 
for 6 Sld., it røe bliset Horsføll som er føed i indeværrende aar 5 mrk., en røed hoppe for 5 Sld. 2 
mrk., it røe brunt hest føll føed i indeværrende aar for 1 Sld. 2 mrk., en røe sodet hoppe for 5 Sld., it 
lysbrunt hestføll for 2 Sld., it graae bliset ugillet hest føll for 2 Sld. 2 mrk., it ung brunt horsføll for 
2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 11 støker gl. Faar á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld., enwehr for 2 
mrk.,  Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en gaasse for 1 mrk.,  
Svin. En sort soe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en hvid galt 3 mrk., en røe beltet soe for 3 mrk., en røe 
beltet galt gris for 2 mrk., en hvid galt gris for 1 mrk., en røe sandet galt for 2 mrk., en røe beltet 
gris for 1 mrk., en røe sandet galt for 3 mrk., 
I Port huuset. 
En nye wogn foruden stier sat for 5 Sld., it nyt wogn ree for 2 mrk., en ploug med behørige jern, 
hiull og bøsse for 2 Sld., en gl. ploug med for bemelte tilhør for 1 Sld. 1 mrk., en karm wogn med  
dret og hammell for 6 Sld., en arbieds wogn med hammell, tøm og halseeler for 3 Sld., 2 aar med 
bihl paa for 1 mrk. 8 skl., en ruhl med jern tappe for 2 mrk., en lin wef med behør for 3 Sld., en 
huus stie  for 2 mrk., 3 hiull og it wogn ree for 2 mrk. 8 skl.,  
I Drenge huuset. 
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En øltønde for 12 skl., it tønde stomme for 4 skl., 2 tomme tønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en Eege 
planke for 8 skl., endnu en straae bonds tønde for 8 skl., en dito for 4 skl., it baad seigl for 2 mrk., 
en manse sillegarn for 3 mrk., en seis med bom og ringe for 12 skl., en gl. seys uden bom for 8 skl., 
en lopselenke for 8 skl.,  
I Steerhuuset. 
It øl kar paa 1½ tønde 1 mrk. 4 skl., en breed bladet øpse for 2 mrk., en stokøpse for 1 mrk. 4 skl., 
en staur øpse 1 mrk., en lunstøke naur for 4 skl., en lin wef med behør for 4 Sld., en warpe for 1 
mrk., 2 gl. harrer á 4 skl er 8 skl., en harre er sat for 1 mrk., en gl. harre for 6 skl., en krak øpse for 
12 skl., it gl. bøsseløb till en jern stang for 1 mrk., en liden jern stang for 12 skl., en leke aas naar 
ofver 4 stolperum er sat for 1 mrk., it støke asketræ af rød kiøret  med en gren der hos ligger i 
Skoufven er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Herberg huuset. 
En nye aske kiste for 2 Sld., it nye førre sengested for 1 Sld. 3 mrk., en gl. fyrre kiste 2 mrk., en nye 
egebenk for 1 Sld., nog en nye ege benk for 1 Sld., 
Sengeklæder. 
I dend sengested paa Gufvet, en blaar rannet ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en linnen 
underdynne for 3 mrk. 8 skl., en pude med lin waar for 1 mrk. 4 skl., it brue garns lagen for 1 Sld., 
I dend Søndre seng ibdn. En bolster ofver dynne for 4 Sld. 2 mrk., en bolster underdynne for 2 Sld. 
2 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen hofvet pude med lin wor pa for 1 mrk. 8 
skl., it hørgarns lagen for 1 Sld.,  
I Wester huuset. 
I wester seng, en blaae rannet ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 
mrk. 8 skl., en ullen hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., en under dynne med it nyt linnen wor paa, for 5 
mrk., I Øster seng i bemelte huus. En blaae rannet ofverdynne som er linnen for 10 mrk., en linnen 
underdynne for 5 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., en linnen hofvet pude for 2 mrk., det 
wester sengested 2 mrk.,  
I Meelhuuset.  It gl. deigne trug for 12 skl., en gl. ballig for 2 skl.,  
I Port huuset. En raae huud i kalke tønden er sat for 1 Sld., en raae huud ibdn. Henger paa bielken 
for 1 Sld., en kalke tønde for 1 mrk.,  
I Qvern huuset.  En linnen ofver dynne for 2 mrk., en gl. linnen underdynne for 1 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 8 skl.,  
Kaabber Wahre. 
En brendevins pande med hat og Pibber er vegtig till penge 8 Sld., en gl. mell brøger kiedel paa en 
tønde stoer, er vægtig till penge 8 Sld., en mæssing kedel 3 mrk., en span stoer kaaber kedel er 
vægtig till penge 2 Sld., en fierings kiedel vegtig 12  skaalpund á 1 mrk. 12 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  
Thin. 
4 thin fade vog tilsammen 12 skaalpund á 1 mrk er 3 Sld.,  
Sølf. 
It Sølf bæger paa en half pot, er vegtig til penge 4 Sld., derpaa staar skrefven K:Q:M:S: 1696. en 
sølf skee med it fladt skaft, hveo paa staar de bogstaber K:I:D: 1645. N:I:S: er vægtig till penge 2 
Sld., 
I Stuen. 
It fyrrebord med skuffe og foed, er sat for 1 Sld., n syed benkedynne for bordenden 3 mands sæde 
for 4 Sld. En nye wefvet benkedynne paa nørrebenken, med ulled under foer er 6 allen lang for 6 
mrk., it syed hiønde med løet skin under, er sat for 3 mrk., it gl. fyrre wraae skab med en laas forre 
for 6 mrk., it nye wefvet benkedynne ofver vor 5 allen lang for 10 mrk., en jern kakelofven med 
sine skinner og skruer for 12 skl., it førre bord norden till stuen er sat for 2 mrk., endnu it bord i 
stuen med foed for 3 mrk.,  2 tønder torsken roug paa loftet paa westerhuus á tønden 10 mrk er 5 
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Sld., 2 tønder haufre á tønden 2 mrk., 6 skaalpund lin brue á 14 skl er 5 mrk. 4 skl., 9 skaalpund 
hampe brue á 10 skl er 5 mrk. 10 skl., 6 skaalpund spundet ullen garn á 8 skl er 3 mrk.,  
Mortten Diderichsen som boer paa dend 20 aared i Olsker sogn, er her till boet skyldig, efter sit till 
denne Sal: mand Lars Ibsen udgifne Obligation og Pandtebrefs indhold, med der udi giorde 
forsikring, udi forberørte sin paaboende dend 20de gaard i Olsker sogn, efter derom samme brefs 
lydelse, som blef læst og paaskrefven Capitall penge 42 Sld., samme bref indeholder, at retten 
angaar fra Paaske, nest afvigte 1700. og er datteret om 16 Feb: 1700. og vedstoed nu Enken og 
Arfvingernes formynder, at forskrefne Capitalis rentte, er betaldt till neste afvigte Sct: Mikelsdag 
1700. :/: 
Henning Eriksen i Allinge er her till boet efter samptlig de vedkommendes angifvende, skyldig for 
laandte penge 6 Sld.,  Hans Ibsen i Røe sogn, wedstoed her till Sterfboet skyldig at verre penge 1 
Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Enken med sin broder og Laugwærge angaf till dette Sterfboes middel reede penge 21 Sld. 1 mrk., 
Videre befindes dette Sterfboe till beste, dend i indeværende aar 1700. ind auflede, og endnu 
beholden sæd, som blef efterseet, og befandtes i hen stolperum biug, ansat for 20 tønder udi 3 
stolperum haufre ansat for 24 tønder, høet ansat for 10 Sld., item 2 tønder Rugmeell og 2 tønder 
biug meell med 1½ tønde rug, som her ved gaarden i neste afvigte efter høst er saaed; om denne 
forskrefne sæd ogføede ware, tillige med en tønde mallet haufre malt, som nu i dette Sterfboe 
fandtis; Blef Enken med sin laugwærge, med børnens wærger foreenet, saaleedis, nemlig, at Enken 
forskrefne tilsammen fri foruden taxt og skifte beholder, med saadan Condition, at berørte Enken 
der imod først afclarer og betale den for anrørte aar 1700. resterende bogclarings penge till 
amptstuen, saavelsom hvie qvartalskatter for samme aar kand resterer, item hvis til kirken, sogne 
Præsten, Herridsfougden og deignen, for obenmelte aar 1700. resterer, og for det øfrige hafver 
Enken nu sig for bunden efter med arfvingernis og hendis imellem giorde eening, at will hafve og 
anvende till hendis smaae børns fremtauf og opfoesting, saa at børnen the noget i ringeste maader, 
noget i deris arfvepart, till deris opforstring skal afgaae, hvilket saa at Continuere, Enken lofvet at 
will holde, indtill bærnen self sin føede kand fortienne, dermed wærgerne, vare vel tilfreds og 
fornøyet, i alle maader.  
Skifteforvalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge, saavelsom samptlige børnens wærger, som 
nu og var her tilstæde, som de hafde meere till dette boes middel at anføre, hvor til de svarede, at de 
ey viste noget meere at angifve, end angifvet er og herudi forskrefvet staar, hvor for saa denne 
registering, efter som dagen er forløben nu sluttis, hvilket saa at verre tilganget og Passeret, som 
forskrefvet staar, og det anførte boets registerede middel er sammen regnet, som opdrager till penge 
340 Sld. 1 mrk. 11 skl., des till vidnisbyrd under vore hender og zignetter skiftesteden Ut Supra. 
Hans Jensen. Henrik Brugman. Paa Enkens weigne Anders Mounsen. 
Esper Ibsen.       Hans H:I:S: Ibsens eget skrefne navn. Anders A:L:S: Larsen. 

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

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

Morten M:D:S: Dideriksen.  
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Nest Paa følgende dend 30 December, Berørte aar 1700. er atter med denne registering 
videre forretagen, og udi de ved kommendis nerværelse Passeret som her efter følger. 
Paa Stue Lofted. 
2 tønder erter, tønden er sat for 10 mrk., er 5 Sld., en tønde bin frø for 3 Sld., en kierne for 1 mrk., 2 
straabonds tønder 1 mrk., en skeppe hampe frøe 2 mrk., en høe wefvet af cabel, og it tver reeb for 2 
mrk., en deel smaat, og stort klapholt for 4 mrk., en seis med bon og ringe for 2 mrk., en dito 1 
mrk., 3 cabel reeb for 2 mrk., en leer harke 1 mrk.,  
I Herberghus Lofted. 
I den wæster seng, en ullen ofverdynne med blaae ranner for 3 Sld., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 
Sld., 2 puder med nyt ud og ind waar, og strik for 3 Sld., en linnen underdynne 3 mrk., en hofved 
pude stop 1 mrk. 4 skl., en linnen hofved pude stop 1 mrk., it hofveddynne vor 1 mrk., I Øster seng. 
Nest op til, er en blaae ranned ullen ofverdynne for 5 mrk., en linnen hoved pude stop for 1 mrk. 8 
skl., en flamsk benkedynne 3½ alen lang for 4 mrk., en lesned agedynne for 2 mrk. 8 skl., en fyre 
laasfast kiste for 6 mrk.,  
Jern Ware. 
En tengsel for 2 mrk., en jern drage kraag 1 mrk., en bon knif 4 mrk., en stolpe naur for 1 mrk., en 
lætte naur 8 skl., it hug jern 8 skl., en naur uden skaft 8 skl., en bred bladed hand øpse 2 mrk., it gl. 
bufve sauf for 8 skl., it skiølp 4 skl., noget snur læder, og noged sollelæder for 3 mrk., 15 Allunit 
skin á 6 skl er 5 mrk. 10 skl., en jern hand stang 4 mrk., en jern spade 1 mrk., en jern leer hake 1 
mrk., en stokøpse 2 mrk., en krak øpse 8 skl., en kiste benk paa lofted med it laasfast rum udi for 3 
Sld., en løs benk med skammel til for 2 Sld., 6 skaalpund hamprbrue á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 6 
skaalpund lin brue á 14 skl er 5 mrk. 4 skl.,  
I det Øster hiørne paa Herberghuus kielder lofted. 
It sengested for 2 Sld., i it Cammer ved Steerhuuset, en straaebonds tønde for 8 skl., en kalke tønde 
for 1 mrk., en huud som ligger udi kakletønden for 3 mrk. 8 skl., en barked tyre huud for 3 Sld., en 
barked Koe huud for 2 Sld. 2 mrk., nogen jern vare paa en gl. kar fadding for 2 mrk., en reke nogle 
for 1 mrk., 20 sy bøtter á 4 skl er 5 mrk., 3 lin brøder á 1 mrk er 3 mrk., 6 aske planker á 2 mrk er 3 
Sld., 
I Krobhuuset,  
I Norwæste hiørne er en seng, og er der udi, en gl. ofverdynne, it blaargarns lagen, og en gl. hofved 
pude er til sammen sat for 2 Sld., I den seng bag ved Krobhus døren, en linnen ofver dynne, it 
blaargarns lagen, og en linnen underdynne tilsammen sat for 4 Sld., it deigne trug med trugstoel for 
1 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., en øll half tønde 20 skl., 3 tønder Rugmeehl á 4 Sld er 12 Sld., 
en straaebonds tønde 8 skl., en fiering som er en deel smør udi berignis paa en otting smør er Enken 
bevilged til huus behaf, en tom half tønde 8 skl., en kierne for 1 mrk. 8 skl., nok 2 tønder med Rug 
mehl a 4 Sld er 8 Sld., en tom smør fiering for 1 mrk., en gl. fyre kiste uden laas og hengsler for 1 
mrk.,  
I Stuen. 
En jern kakelofven med skruer, og behør er sat for 14 Sld., it askebord med en oben foed for 3 Sld., 
it fyre bord med en kaarsfoed 6 mrk., en bagstoehl med træ sæde, og selskin paa ryked for 2 mrk., 
en anden gl. træ bagstoel 1 mrk., findis en Sølf staab, paa en pælis stoerlighed med ngle latin Sthe 
bogstaber paasat. Saa og en Sølfskee, med en ansikte kage bag paasat, og lided forgyldt paa skafted, 
hvilked Enken sagde at være hende gifven tilfæstens gafve af hendis S: Mands og af denne Sahl: 
Mands søn Niels Nielsen nu samtøked, Enken saaledis at være gifven af denne S: Mand, og der for 
Enken bevilged at beholde. En syed benkedynne for bordenden med gl. skin under tre alen lang for 
5 mrk., en gl. lesned benkedynne under winduen 3 alen lang for 2 mrk., en gl. lesned benkedynne 
sammested 4 alen lang for 3 mrk., en syed agedynne med skin under for 2 mrk., 3 blaargarns lagen 
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á 2 mrk er 6 mrk., en dreiels borddug 3 dobbel alen lang 4 mrk., fanttis i stuen en seng med behørig 
klæder, og lagen, som Enken hafde at ligge udi, og hende nu af de vedkommende blef bevilged 
foruden skifte og wurdering. Saavelsom og alt hvis ull, og spunded garn ungefehr 3 lispund, item 
ungefehr 4 lispund lin, kiød, tørt, og grønt salted nu gefske til tre tønder, brød som er nye bagged til 
to tønder meehl, nok tønde Rug mehl. Item en tønde malt 6 skaall pund homle som Og Enken er 
bevilged at beholde til huus behof. Item it benkedynne wor, it agedynne vor, og it hiøndes vor 
hvilked alt sammen Enken en blefven bevilged for uden skifte, og her saaleedis til vedkommendis 
efterretning er indført. 
Summa andrager hvis som i dag er Registered,og wurdered til penge 108 Sld. 3 mrk. 
6 skl.,  
Summa Summarum andrager ald forskrefne Gods løsøre til penge 473 Sld. 1 mrk. 13 
skl.,  
Skiftebetienteren tilspurde Enken med sin laug wærge saa velsom og de andre vedkommende, om 
de hafde meere at angifve til dette Sterfboes middel, hvor til de svarede, at de ej viste meere at 
angifve entten penge, eller andet, end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved dette Sterfboes 
løsøris registering er Slutted, hvad denne 4 jord eiendoms gaard angaar, da bestaar der med til 
endelig skifte vorder slutted.  
Saa blef dernest angifven denne Sahl. Mands Ifare, eller gang klæder, og af forde wurderings mænd 
taxered som følger. En røed wadmels foerskiorte, med Thin knapper udi og lærrits under foer for 6 
mrk., en sort wadmels kioehl med blaat ulled, og linned under foer for 2 Sld., en graae wadmels 
kioehl for 4 mrk., endnu en graae wadmels kioehl for 5 mrk., en sort hat med bon paa, og foer inden 
udi for 4 mrk., skiorter fantis ej uden hvis Enken skulle have til at omgiøre, og børnen som er 
umyndige dem at paaklæde. Findis og nogle P. salme bøgger, saa og bønne bøgger, hvor om blef nu 
her paa Sterfboet aftalt at moderen lader it hvert barn bekomme en bog, og hafde sig at paaklæde, 
ere efter Enkens, og de vedkommendis angifvende blefven hengiven, en deel i Gields betalning, og 
en deel til arbieds folk, ved denne S: Mands lig begiengelse, og imod saadan denne S: Mands 
Ifareklæder, beholte Enken sine egne Ifare klæder, som saaleedis her paa Sterfboet blef afhandled, 
denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen paa egne, og bemælte sine sødskende weigne nu her paa 
Sterfboet paastoed /: at efter som Enken angaf efter sin S: Mand at være frugt sommelig :/ at 
skifteforwalteren med aller første vilde giøre endelig skifte efter sin fader denne S: Mand, og erbød 
Niels Nielsen sig, paa egne, og de føede børns wegne at vilstæde udlægs laad, til det wenttendis 
barn, en broderlaad, af boets arfve midler, i den henseende, at de umyndige ike skulle lide skade i 
sin tiid ved skifteds ophold, og herom indstillede sin meening til øfrighedens, eller skifte 
forwalterens kiendelse, Enkens Stiffader tillige med Enken self, vilde ike stæde at skulle skee ende 
paa dette skifte, førend Enken vorder forløst med det foster hun nu efter sin bemælte S: Mand er 
frugtsommelig med, og derom hen skiødt sigtel lowens indhold. Hvilked de og til skifteforwalterens 
got befindende indstilled, skifteforwalteren tog forskrefne anførte paastan i betenkning til videre. 
End videre var denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen begierendis, at vel hafve indført efter 
skrefne meening. Saa lydende hvad sig den 4 gaard er anlangendis, som denne S: Mand fra døde, 
formeener hans eldste søn Niels Nielsen paa bræsøms gaarden nermeste dertil at være berettiged at 
indfri til sig, efter lowens formælding, og sin Stifmoder, og halfsødskende, saa og fra Creditoren, 
Capitain Mortten Bohne i Hasle og hannem efter denne dag at svare baade til Capital og rente, eller 
Accordering, og udreigning nu i skifteforretningen, og i rettens betienters overværelse, paa det ike 
videre til Proces eller penge spilde skulle foraarsages her ofver de umyndigis børn kunde skee for 
kort, der til en venlig foreening tilbydes af den eldste søn Niels Nielsen, at vil gifve for sin arfve 
rigtige, og møderne Gaard, efter goede mænds velbefindende, heraf Enken, og med arfvingerne 
tager deel, og laad, naar Creditorens fordring først fragaaer, Enken med sin laug wærge formente, at 
formælte Niels Nielsens paastand, ike er efter lowens anleedning, men forhaabte at Enken tilkiendis 
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sin lifs tiid. Gaarden at besidde, indtil hendis benefnte 4de gaard i Olskir sogn, efter son Niels 
Nielsen haver bekommed sin andeel, og part efter sin S: Moder, nemlig Bræsøms gaarden hand 
paaboer i Olskier sogn, med sæde og alt, efter det imellem ham og hans S: Fader, oprettede Contract 
brefs udvisning, skifteforwalteren henviste parterins Prætensioner til lov og ret, med videre dette 
skiftes endelighed, forskrefne saa at være Passeret Testerer.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Hans Bødik. Niels Nielsen. 
Hans Jørgensen. Anders A;L:S: Larsen.             Morten M:D:S: Dideriksen. 
 
Anno 1701 Den 19 January, med Paafølgende dato, er efter foregaaende lovlig  
Giorde Tillysning og de dette Schifte vedkommende begiering, villie, og Samtøke, med dette skifte, 
efter forhen indførte registering, efter S: Niels Nielsen paa 4 gaard i Olskier sogn. endnu videre 
foretagen, og forretted i efterfølgende maader nemlig.  
Saa blef Enken først af skifteforwalteren tilspurdt, om hun sig hafde betenkt paa, at hun vilde 
fremdelis beholde sin Stiffader, Capitain De Armes. Hans Gødik af Nyeker sogn, til sin laug wærge, 
eller og hun siden forde registering, og wurdering er forretted, haver betenkt sig paa nogen anden, at 
skal nu indskrifves for hendes laug wærge, Saa svarede berørte Enkens Stiffader Hans Gødik at 
hand formedelst sin Chargis opwartning ike kunde teine Enken med Laug wærgemaal, hvor saa 
Enken Kirstine Samsingsdaatter denne Sahl: Mand Niels Nielsens efterlefvende hustru svarede at 
eftersom hendes stiffader Hans Gødik formedelst sin tienstes opwartning undskylder sig, ike at 
kunde tiene hende med laug wærgemaal, saa hafver hun formaaet, Wefst Pedersen i Magaarden i 
Olsker sogn at være sin laug wærge, som sig og det efter hendis begiæring, nu her paa Sterfboet 
antag, bemælte S: Mands nu lefvende børn, som hand med formælte sin hustru auflede haver, som 
er en søn, og en datter, hvor af sønnen er Samsing Nielsen, som nu er paa 7 de aar gl. for ham er til 
wærge anordnet, efter som hans faders halfbroder, Herrets Capit: Jørgen Pedersen boende  paa Broe 
gaard i Olsker sogn, hafver en deel witløftigheder, særdeelis sine 2de kul første børns møderne arfve 
under hender at svare til, og denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen Prætenderer imod, som af 
de vedkommende formeeins det berørte S: Mands Søn, Samsing Nielsen skulle vorde til kiendte 
efter sin moders død, adgangen i denne formelte 4de gaard i Olsker sogn, og denne S: Mands 
halfbroder Capit: Jørgen Pedersen sønner Niels og Hans Jørgensen er, som ved registeringen var 
ofver værende paa børnens weigne, ere af saadan tilstand, nemlig, at Niels Jørgensen er under det 
Æevorbene Constable Compagnie for under Constabel, at ej kand antage noged  værgemaal derfor 
at hand ej wiss poster forventendis, og Hans Jørgensen med andre wærgemaaler er besværged, at 
hand ikun nu yder meere kand paabyrdis, saa at ingen anden der til kunde formaais som vederheftig 
til wærgemaaled kunde svare, end Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskier sogn, som sig ded 
goedvillig og saa patog, og der  til nu er anordnet, daatteren Bendte Nielsdaatter paa 9 aar gl. for 
hende blef og ved forskrefne anstendigheder, nu til wærge anordned Enkens broder Samsing 
Samsingsen boende i Aakier sogn, som og tilligemed bemælte Hans Svendsen var her tilstæde, item 
og denne S: Mands eldste søn be sergiant, Niels Nielsen, som hand med sin for ham afdøde hustru 
aufled haver som saaleedis er denne Sahl: Mands arfvinger, foruden det Enken efter denne sin mand 
er frugtsommelig med. Som nu for faris, hvor til denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen en 
broderlaad haver samtøked at afsættis, hvor med Enken, og de dette skifte vedkommende nu vare 
tilfreds, og derom her efter ved laadenis deeling, og slutning videre formældis, saa var herved 
tilstede, og over værende formælte rettens betienter, og wurderingsmand, og saa som mælt er videre 
forretted med dette skifte efterskrefne, nemlig: Laurs Monsen af Rydskier sogn frem kom her paa 
Sterfboet, og angaf, at som hand ved hans Kongl: May: høyest retterdom, tillige med 2de andre 
mænd, som var hans søn Mons Laursen, og Peder Christensen udi en sag nogen krak angaaende, 
som berørte høyesterettes dom allernaadigste indeholler, er blefven tilkiendt, hver at betale 25 Sld., 
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omkaastning, saa nu angaf Laurs Monsen sin egen anpart at have betalt til denne S: Mand saaleedis 
nemlig, med en sort blised Hest, Accorderet for 10 Sld., Item 24 allen hvid fifskaftes á 1 mrk. 8 skl 
er 9 Sld., og resten 6 Sld., haver Laurs Monsen betalt til Anders Jørgensen Snedker i Rønne, som 
imod arbiedsløn for S: Niels Nielsen den ældre, af Laurs Monsen de sidste 6 Sld., opbaared haver, 
og om hesten , sampt fifskaftes beraabte sig paa at vilde bevise, de 6 Sld., af   beviste Lars Monsen 
med afgangne Anders Jørgensens Snedkers Enke, som nu var her tilstæde, og det vedstoed, og er 
hun siden hendis mand døde kommen i egteskab med Mikel Olsen i Wang: denne S: Mands søn 
Niels Nielsen vedstoed at her i boet til hans S: Fader var indkommen omrørte Sort blised Hest, og it 
støke fifskaft, men hvad pris derpaa var viste hand ike, og Enken var de 6 Sld., betalning til omrørte 
Snedker, og stendig, hvilked saaleedis de vedkommende for rigtigheds skyld, efter Laurs Monsens 
begiering er her indført, videre anføris til dette Sterfboes middel som ey ved forhen nefnte 
registering og wurdering er observeret, 2 tønder strøe Rug, som er saaed forhen i afvigte fisked 
herved gaarden, tønden er sat for 10 mrk., er 5 Sld., nok 2 ege træ befindis udi skoven, som siden 
registeringen er hugged blefven, liggende i Skoven ved stallen, er sat støket for 2 mrk., er 1 Sld., 
nok er befunden 4 Faar støket sat for 3 mrk er 43 Sld., og en wehr for 2 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., :7: 
Saa blef nu af skiftefor, at de ike viste meere, end angifvet er og forskrefvetwalteren giort 
spørgsmaall, till alle forskrefne vedkommende, om de hafde meere till dette boes middel at angifve. 
Hvor till de svarede staar.  
Hvorfor boets middel, nu blef sammen reignet, som opdrager till  
penge 482 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, Og der till giort udleg som 
her efter følger. 
Capitain Do Armes Hans Gødich boende i Nøker sogn som denne 4 gaard i Olsker sogn, er 
assigneret for sin tieneste, fordred som rested for det aar 1699. penge 12 skl., for anno 1700 rester 
en 1/5 deel tønde biug, tønden 9 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 13 skl., 2 skepper haure af gl. maall á 13 skl er 
1 mrk. 10 skl., bogclarrings og ægte penge, andrager penge 11 Sld. 2 mrk. 12 skl., for liig beslaget, 
godsagt hos Laurids Espersen i Rønne, at betale till hammen penge 2 Sld. 2 mrk., for blik plader 
der till og negliker hos Anders Jacobsen i Rønne at betale penge 3 mrk. 8 skl., nok fordred Hans 
Gødik for 2/5 tønde laandt biug á 2 mrk er 1 Sld., for summen som er 19 Sld. 1 mrk. 7 skl., er 
udlagt, en ung røe stiernet Koe for 6 Sld., en røe bliset Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., it sort hielmet 
studnød for 9 mrk., it røe grimmed studnød for 2 Sld. 1 mrk., it asketræ nordvest fra gaarden for 2 
mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 unge Gies for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Jørgen Giødik i Nylaursker sogn fordred laandte penge 12 Sld., udlagt it sort braaged og stiernet 
studnød for 5 Sld., it sort brun studnød for 5 Sld., en tønde rugmeel i Krubhuuset for 4 Sld.,:/: 
Christen Rasmusen i Rydsker sogn, for en eng af tyve eller af nogle fordred 2 mrk., udlagt udfor 
gaarden, 2 enkle stolpetræ á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Capitain Anders Laursen i Allinge fordred for it støke jern, penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt 4 stolpetræ 
udfor gaarden med 2 stolper i hver træ á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Berrild Hansen i Rydsker sogn, fordred laandte penge 2 Sld. 8 skl., udlagt, en sleede med sleekar og 
jern vidier og dret for 2 Sld., it drøfte trug for 8 skl., :/: 
Mads Madsen i rydsker sogn, fordred for høste arbied 1 mrk. 12 skl., udlagt en dyrhaaret gvigekalf 
for 2 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Hansen Serboe og Daniel Hansen i Wang, fordred for fresk sild, som denne Sahl: Mand 
hafver bekommet, som opdrager 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., her for er giort indførsel i biuget for 5 Sld. 2 
mrk. 14 skl., :/: 
Mikel Ollufsen i wang, ved sin hustru fordred for sild penge it svin af de som stod paa sti for 3 mrk.,  
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Niels Mikelsen paa sin hustruis weigne af Rydsker sogn, fordred tieneste løn for ungefehr tolf aar 
siden penge 3 Sld., Enken med sin laugwærge denne fordring gandske benegtet, og ey will stede 
udleg, er derfor afvist her fra til low og ret. :/: 
Niels Cortsen fra Wang  fordred som rester paa en Koe, som denne Sahl: Mand hafver kiøbt af 
hammen, som er penge 2 Sld. 8 skl., udlagt it hvid manket qvigenød for 9 mrk., til ofvers 8 skl., til 
Knud Mikelsen.:/: 
Jacob Morttensen fordred tieneste løn for it hofvet tag penge 3 mrk., udlagt en sort braaget kraag 
røgget qviekalf  for 2 mrk., 2 straabonds tønder paa stueloftet for 1 mrk., :/: 
Jens Wefsten af Olsker sogn fordred laandte penge 4 mrk. 8 skl., for en reyse til til Aaker sogn med 
sin egen Hest paa Sterfboets weigne 4 mrk., er 2 Sld. 8 skl., udlagt, en løs benk paa loftet med 
skammel er sat for 2 Sld., en krak øpse for 8 skl., :/: 
Ellene Pedersdaatter fordred tienesteløn, som rester for it wadmels snørlif 1 mrk. 8 skl., og en lin 
hufve, og it tørklede 1 mrk. 8 skl., andragende for penge 3 mrk., udlagt it bruegarns lagen paa loftet 
i wester seng for 6 mrk., til ofvers 3 mrk., :/: 
Hans Jørgensen i Olsker sogn fordred paa Peder Bendt weigne af Clemmedsker sogn, laandte 
penge 1 Sld., udlagt en sleede med dret og jern vidier er sat for 4 mrk., :/: 
Anna Hansdaatter af Wang fordred laandte penge 5 mrk., for tobak 2 mrk. 4 skl., er penge 1 Sld. 3 
mrk. 4 skl., udlagt en sort studklf med en hvid plet paa lænden for 7 mrk., ved Mads Mads udlæg 4 
skl., :/:  Hans Jensen paa 17 gaard i Rydsker sogn fordred for en skeppe Rug, lofvet af denne Sahl: 
Mand till erstatning, imod dend skade denne Sahl: Mands svin, paa hans Rug sæd giort hafver ansat 
for penge 2 mrk., udlagt it egetræ, liggende udi nørre skouf for 2 mrk., :/: 
Wefst Pedersen i Olsker sogn fordred for 2 bord breeder 4 mrk., for it Øllfad som blef laandt, og 
siden i støker gaaen her i boen 3 mrk., for en ny smør tønde 2 mrk., penge 1 mrk. 8 skl., nok laandte 
penge 1 mrk., for 3 potter tiære 12 skl., nok for en deel 1 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., for de 
3 Sld. 1 mrk. 12 skl., hvorfor er udlagt en røe hielmet Qviekalf med en røed plet paa næsen for 2 
Sld., it Faar for 3 mrk., it asketræ sydøst fra gaarden 2 mrk., it salte kar i kielderen for 1 mrk., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Hans Jørgensen i Olsker sogn fordret for 2½ tønde land haufre jord leye penge 2 mrk. 8 skl., udlagt 
it bialketræ sydwest fra garden, er sat for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Mouns Henriksen fordret arbiedsløn for tærskning 1 mrk., og 2 dags refsning 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt it egetræ i Nørreskov for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordret efter én af denne S: Mand till ham udgifne 
Obligation, datteret dend 16 marty Anno 1693, og læst inden nørre herritsting dend 17 marty Aa. 
1693. indholdende at denne Sahl: Mand er skyldig till bemelte Hans Svendsen 27 Sld., derpaa er af 
hofvet summen betaldt, dend 5de November 98. fiorten Sld., rester igien af hofvet Summa og rentte 
till dato 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., videre fordred Hans Svendsen for en liigkiste at lade giøre, till it Sahl: 
Mands barn 3 mrk., for 2 Ølkar 5 mrk., for en nye Øltønde 2 mrk., nok laandte penge 1 mrk. 8 skl., 
er saa forskrefne fordring in Allis penge 19 Sld. 12 skl., udlagt, en slet rød Koe brun om munden, er 
sat for 6 Sld., en anden slet røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en nye arbieds wogn med jern paa foruden 
stier er sat for 6 Sld., en slet sort studkalf for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Mathias Rasch fordred som ham paa skiftet, efter afgangne Karen Sahl: 
Willum Clausens i Rønne, er udlagt penge 10 Sld. 3 mrk., indførdt i brøger kedelen for 10 Sld. 3 
mrk., :/:  Peder Rosmand i Rønne fordred for oppebaarene wahr, efter hans regenskabbs bogs 
indhold og efter hans sedels formelding penge 1 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt, it slet sort studnød for 7 
mrk., til ofvers 2 skl., till Peder Dideriksen,:/: 
Hans Svendsen Wester i sognet, nemlig rydsker sogn, fordret for en ast, denne Sahl: Mand som till 
rentte, af én deel landte og igien betalte penge till Hans Svendsen har udlofvet, saa god som penge 1 
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Sld., udlagt en ast i Nørreskov liggende er taxeret for penge 3 mrk., en liden ahh nordvest fra 
gaarden for 1 mrk., :/: 
Mester Simon Holst Barberer fordrer for laandte penge 2 mrk. 8 skl., og tobak for 4 skl., er 2 mrk. 
12 skl., it bielke træ ved gaarden for 1 mrk. 12 skl., af it eegetræ i nørreskouf er sat for 1 mrk. 8 skl., 
till ofvers 8 skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred som rester paa brøgger, som vedgikes penge 1 mrk. 4 skl., udlagt ud for 
Gaarden it støke løsholte træ for 12 skl., ved Mester Simons udleeg 8 skl., ellers fordred Niels Frost, 
som hans seddel formeldis, for it nød anker, som hand opskrifver for 3 mrk., Hvilken fordring 
Enken med sin laug wærge benektet, og derfor till bevis, er henvist at søgis ved low og ret. :/: 
Gierdt Jacobsen Farfver boende i Rønne, fordred efter sin forteignelse som rester till ham,for 2 
fieringer smør for 10 Sld., og for it par stude for 6 Sld., afkorttet, er saa Sterfboet till ham skyldig 
penge 16 Sld. 3 skl., udlagt 12 tønder haufre á 2 mrk. 8 skl er 7 Sld. 2 mrk., en brun Koe for 6 Sld., 
it sort hielmet qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., it eegetræ i Nørres skouf for 1 mrk. 12 skl., till ofvers 9 
skl., :/:  Kirstine Sahl: Jørgen Svarfvers boende i Rønne, fordred for nogle leer kar 1 mrk. 8 skl., og 
andet vare 1 mrk. 4 skl., er penge 2 mrk. 12 skl.,  udlagt ved Ellene Pedersdaatters udleeg at hafve 
af it bruegarns lagen disse 2 mrk. 12 skl., :/: 
Knud Mikelsen i Sandvig fordred for en half skeppe homle 1 mrk., en barkberg for 4 skl., for it læs 
brænde som staar her fra at hendte till rest 1 mrk., er 2 mrk. 4 skl., udlagt it bielketræ ved gaarden 1 
mrk. 12 skl., hos Niels Kortsen 8 skl., :/: 
Peder Dideriksen i Rydsker sogn fordret for 2 dagis mening 20 skilling og for tobak 10 skilling for 
disse 1 mrk.,  14 skl., udlagt, it bielketræ ved gaarden 1 mrk. 12 skl., ved Peder Rosmands udleg de 
2 skl., :/: 
Christian Henriksen i Allinge fordred som vedgikes 1 mrk. 8 skl., udlagt it bielketræ ved gaarden 
for 1 mrk. 12 skl., til ofvers 4 skl.,  
Peder Ofversen i Sandvig, fordred for denne Sahl: Mands Testamente at skrifve, med begrafvelse 
boefve tilsammen der for 2 mrk. 8 skl., udlagt, en lesnet agedynne paa loftet for penge 2 mrk. 8 skl.,  
Capitain Morten Bone boende i Hasle, mødte her paa Sterfboet, og fremlagde it pandtebref udgifvet 
af denne Sahl: Mand Niels Nielsen till Mortten Bone, datterit den 19 December Aa. 1690. og af 
Sahl: Niels Nielsen, inden Nørre Herrids ting vedstaaet, berørte dag anno og dato hvor udi, 
formeldes, at denne Sahl: Mand hafver laandt, af bemelte Capitain Maarten Bohne 140 Sld., 
Capitall og for summen forsikret udi denne 4. gaard udi Olsker sogn, med videre brefves indhold, 
Hvor for  Mortten Bone efter pandtebrefves kraft, endnu her efter, ved sit pandt dend 4 gaard i 
Olsker sogn forblifver, indtil hand der af med reede penge, Skadesløs vorder afbetaldt, af de som 
vedkommer; Rentten angaaende, da efter obligations indhold, angaar dend fra 11 december 1690. 
og efter og skriften findis rentten at werre betalt, till 11 december 1699. rester af rentten till dend 11 
december 1700. It aars rentte, som af Capitalen efter én Procento er penge 7 Sld., Hvad dend tiid 
angaar, fra dend berørte 11 december 1700. til dato betaler Enken, tillige med bemelte 4de gaards 
anden afgift, som auflingen dyrker i det aar 1701. foruden forskrefne rentte fordred Morten Bohne 
bog gield penge 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., Er saa hans fordring in allis 8 Sld. 2 mrk. 4 skl., for de 8 Sld. 2 
mrk. 4 skl., er udlagt, en sort grimmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Qvie med en hivdt 
plet paa manken for 4 Sld., it skiølp for 4 skl., :/: 
Mette Hansdaatter tienestepige, fordred laandte penge 6 mrk. 11 skl., nok for lærret till it tørklæde 
4 mrk. 8 skl., for it par sko 3 mrk., er 3 Sld. 2 mrk. 3 skl., her for er udlagt og giort indførsel udi 
fornefne taxeret Biug for 3 Sld. 2 mrl. 3 skl., :/: 
Tieneste drengen Olluf Andersen fordred for it par sko 3 mrk., udlagt en linnet underdynne i wester 
seng paa loftet, sat for penge 3 mrk., :/: 
Peder Pedersen fordred tienesteløn 7 mrk., udlagt en ruhl med jern tappe og skogle for 6 mrk., en 
gl. ploug med en jern vidier og strige, uden vidier behør for 1 mrk.,:/: 
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Videre tilkommer tienestedrengen Olluf Andersen løn, fra nest afungde  Mikelsdag, og till nest 
paakommen Paaske efter accordering penge 4 Sld., udlagt, og her for er giort indførsel, i fornefne 
Taxerede Biug for penge 4 Sld.,:/: 
Item tilkommer tieneste pigen Mette Hansdaatter iligemaade tienesteløn til nest kommende Paaske 
4 Sld., udlagt og giort indførsel i forde Taxerede Biug for penge 4 Sld., :/: 
Denne Sahl: Mands Søn Niels Nielsen fordret nu her paa Sterfboet, helften af hvis denne Sahl: 
Mand hans fader, opbaared hafver, af hvis omkostning, som hans Sahl: fader og ham, efter hans 
Kongl: May: Høyeste rettis allenaadigste Dom, till og hans Sahl: Fader indeholder af 
Deeleqventerne skall betalis, og som opbaared er, af denne Salig mand, af Lare Mounsen i Rydsker 
sogn, 25 Sld., og af Per Christens andeel paa skiftet, efter Niels Albretsens Sahl: hustru i Rydsker 
sogn, skall verre annammet efter angifvelse, hans hustruis arfvepart 13 Sld., er tilsammen 38 Sld., 
deraf prætenderer sønnen Niels Nielsen dend halfve part som er 19 Sld., :/: 
Her om blef parterne saa foreenet at Niels Nielsen her for will verre fornøyet og tilfreds med naar 
hand bekommer udlæg her af boet for penge 10 Sld., resten efterlod Niels Nielsen fællets arfvinger 
till beste, hvor for saa anføris efterskrefne foreening, de Niels Nielsen Concenterede penge 10 Sld., 
udlagt en røe bliset gillet Foele er sat for 11 Sld., her af til ofvers 4 mrk.,:/:  
Enkens laugwærge Wefst Pedersen paastoed og begieret, imod denne Sahl: Mands udfart, eller 
begrafvelsis bekaastning 73 Sld., derfor blef Enken af de vedkommende bevilget, som og af skifte 
forwalteren forgot befindis, udleg Enken at nyde for penge 50 Sld., og ej videre wilde stæde udlæg 
for, udlagt en brun gillet Hest for 10 Sld., en soed blised Hest for 12 Sld. En røe braaget Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet hvid manket Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
en blaae hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden brun slunøret for 5 Sld., en wogn uden stier for 2 
Sld., :/: 
Widere blef Enken bevilget og samtøket af de vedkommende, som og af skifteforwalteren for billigt 
er agtedis, at Enken imod dend opforstring, skolegang og hvis videre de levende føede børn, saa vel 
som det endnu wenttendis barn, fornøden kand hafve till nødtørft, hvor for Enken imodtager, og paa 
børnen anwende udlæg for penge 30 Sld., udlagt 2 tønder ertter paa stueloftet á 2 skl. 2 mrk er 5 
Sld., 4 tønder Rugmeell i Krubhuuset for 4 Sld., tønden er 16 Sld., en tønde salt sæd for 5 Sld., en 
røe braaget Qvie for 4 Sld., 
Kirkewergen Anders Laursen i Olsker sogn, fordret kloke penge 2 mrk., af it Røe herrit Qvienød 
disse 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, med dette skifte bevilget af de vedkommende 7 Sld., udlagt, som 
her efter følger. Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning her paa Sterfboet at forfatte 
dette skiftebref at skrifve og till bogs føre, sampt de vedkommende efter retning at med deele deraf, 
sampt slet papir till skiftes fornødenhed, derfor penge 18 Sld., udlagt for disse 25 Sld., en 
brendevins pande med hat og pibber, er vegtig 3 lispund á pundet 1 mrk. 8 skl., er 18 Sld., 10 Faar á 
3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk., Stemplet papir till dette skiftebref for 6 mrk., udlagt af it 
Faar fornefne 2 mrk., 4er spæde Qvigekalfve for 4 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 
bevilget 6 mrk., er 3 Sld., Anders Laursen tillagt, it røe herrit Qvigenød for 2 Sld., till ofvers 
fornefne 2 mrk., Mortten Dideriksen tillagt en slet røed studkalf for 5 mrk., en huusstie for 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 252 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Efter skifteforwalterens anfordring, var ej meere Creditorer, som sig angaf med viidere Gields 
fordringer eller Prætensioner, end foran findes Indført ike heller vidste Enken med sin laug wærge 
meere Gield eller Prætensioner at angifve hvor fore saa denne forretning saavidt, efter som dagen er 
forløben, her ved till bekreftelse under voris hænder er sluttet, at forretningen igien i morgen videre 
kand foretagis, skiftesteden Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. Hans Bødik.
 Niels Nielsen. Hans Svendsen.  Samsing Buk. 
 Anders A;L:S: Larsen.             Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Videre blef med denne forretning, Endnu i dag dend 20 January berørte aar 1701. 
Udi forskrefne vedkommendis nerværelse foretagen og passeret efterskrefne nemlig. 
Sønnen Samsing Nielsen blef af samptlig vedkommende bevilget og samtøket, foruden skifte at 
nyde, it brunt ugillet Hestføl, er sat og taxeret forhen i registeringen, og her nu till omdrag føris for 
penge 6 mrk., :/: 
Daatteren Bendte Nielsdaatter, er og foruden skifte bevilget og samtøket, at nyde og beholde en 
sort Qvigekalf som er graae om hofvedet, er forhen i registeringen, anført og her till omdrag føris 
for 7 mrk., :/: 
Videre angaf samptlige Sterfboes arfvinger, at reste her af boet till Sogne Præsten Hr: Magister 
Søfren Schade for 1700 aars tiende, én tønde og en femtedeel tønde Biug, ansat efter forhen indførte 
sætning, tilsammen 3 Sld., Item 2 tønder Haufre á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., herfor er 
giort indførsel i forskrefne Taxerede Biug for penge 4 Sld. 1 mrk.,  
Herrits fougden Eskel Nielsen tilkommer for 1700. en skeppe Biug ansat for 2 mrk., indført i Biuget 
for penge 2 mrk., :/: 
Deignen Christen Holstebroe, tilkommer for 1700 en skeppe Biug ansat for 2 mrk., udlagt en hofvet 
pude stop paa loftet i wester seng for 1 mrk. 4 skl., it sille kar for 12 skl., :/: 
Anna Henriks for sin opvartning her i Sterfboet imedens denne Sahl: Mands liig laa inde og blef 
begrafven, med videre opvartning for hende denne Sahl: mand laae siug, derfor fordred 6 mrk., 
udlagt it bruegarns lagen i wæster seng paa loftet for 6 mrk., :/: 
Elisabeth Hansdaatter fordred igigemaade for sin opvartning her i Sterfboet, imedens denne Sahl: 
Mand laae siug og indedøde derfor 6 mrk., udlagt en wogn uden stier er sat for 6 mrk., :/: 
Skifteforwalterens tienere for sin opvartning ved Sterfboet, blef bevilget 2 mrk., udlagt, en ung 
Wehr er sat for 2 mrk.,:/: 
Saa blefver nu dette Sterfboets Gield og forskrefne anførte Prætensioner till penge 
264 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 218 Sld., 
Deraf tilkommer denne Sahl: Mands efterlefvende hustru, dend halfvepart som er 109 Sld., 
Den øfrige halfvepart deelis, efter samptlig her dette Sterfboe vedkommende arfvingers willie og 
samptyke, saaleedis, at eftersom Enken som her forhen findes indført, siger sig at verre 
frugtsommelig, efter bemelte sin Sahl: Mand, og enken med sin laugwærge, saavelsom denne Sahl: 
Mands eldste søn Niels Nielsen, og de denne Sahl: mands yngste børns nu tilordnede wærger, till 
det wendtendes barn bevilgede, og samtøket, at skal adsættis en broderlaad, hvorfor dend øfrige 
halfvepart deelis udi 3 broder, og én søsterlaader, er saa en broderlaad penge 31 Sld. 9 ¼ skl., og én 
systerlaad er penge 15 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl.,  
Saa er da først for Enkens anpart, udlagt for penge 109 Sld. Efterskrefne, af brøger keddelen er 
her till udlagt, foruden de fornefne 10 Sld. 3 mrk., rester som er 13 Sld. 1 mrk., en gl. kaaber kedel 
paa en span stoer vog 7 slaalpund á 12 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., 2 aar med bihl paa á 1 mrk. 4 skl., 
er 2 mrk. 8 skl., 6½ travfve lang halm á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. røe bliset Hest for 1 Sld. 
2 mrk., en gl. brun mær for 2 Sld., en sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak beltet Koe for 6 
Sld., it slet røt Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., it brunt braaget tyrnød for 2 Sld. 1 mrk., 3 Faar á 3 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., 2 tønder Rug som er saaed her ved gaarden i fisket, tønden er sat for 10 mrk., er 5 
Sld., en røed Soe for 1 Sld. 8 skl.,  2 hvide grise á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en hvid Ornegris for 1 
mrk. 4 skl., 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., resten af biuget som er taxeret for 
penge 35 Sld., og her till der af udlagt 12 Sld. 3 mrk. 15 skl., 6 tønder haure á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 
3 mrk., Høe i 2 stolperum er i nørrelade i wæster ende er sat for 6 Sld., Høe i wester lengde fire 
stolperum paa stenget á 9 mrk er 9 Sld., en ploug med behørig jern hiulbøsse løbere og ringe for 2 
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Sld., en wogn med stier, dret, hammel, tøm og halseeler for 6 Sld., 2 harrer medhaaer á 6 skl er 12 
skl., en slede med jern vidier og dræt for 1 Sld. 8 skl., 2 par Høestier á 1 mrk er 1 Sld.,m en 
mæssing kedel, vog 2 skaalpund 2 mrk., en spanne kaabber kedel, vog 9 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 
1 mrk., en haand qvern af jern med huus og seil for 2 Sld. 2 mrk., en mæssing kedel vog 1½ 
skaalpund á 1 mrk er 1 mrk. 8 skl., I Steersol, it ølkar paa 6 skepper for 2 mrk., it ølkar noget støre 
for 2 mrk. 8 skl., en fiering med en bon for 6 skl., en aske span for 6 skl., en gl. span for 3 skl., en 
ballig med 2 øren for 8 skl., nog en ballig for 1 mrk., en saae med 2 øren for 1 mrk. 4 skl., en kierne 
for 1 mrk., en skeppe hampefrøe for 2 mrk., en Høe wefvell af cabel, med it tver reeb for 2 mrk., en 
syes med bom og ringe for 2 mrk., Paa Herberg huusloftet, i wæster seng, en ullen ofverdynne med 
blaae renner for 3 Sld., 2 puder med nyt ind og ud vor og strik for 3 Sld., en linnen hofved pude 
stop for 1 mrk., it hofvet dynne vor for 1 mrk., en ølhalf tønde for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde for 1 
mrk., af en wæhr ved afsatte arfve till det wendtendis barn 11 skl., af it bruegarns lagen 4 skl., hos 
Wefst Pers udleg de 4 skl., hos Hans Jørgens udleg 4 Sld., ved Christian Henriks udlæg de 4 skl., 
en tønde linfrøe for 3 Sld., it deigne trug med trugstoel for 1 mrk. 8 skl., ved Giert Farfvers udlæg 
at hafve 9 skl., ved Hans Svends udlæg 2 skl.,:/: 
Sønnen Niels Nielsen tilkommer 31 Sld. 9 skl., og udlagt en sort stiernet studnød med en hvid plet 
paa lenden for 5 Sld., ved sit forige udlæg af foelen 1 Sld., en sort braaget gl. Hest for 2 Sld., en slet 
sort Koe for 5 Sld. 3 mrk., it røe hielmet og hvid manket studnød for 2 Sld. 1 mrk., 2 bielketræ ved 
gaarden á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl., en deel smaat og stort klap holdt, er sat for 1 Sld., en seis 
med bom og ringe for 1 mrk., 3 kabel reeb for 2 mrk., en jern leer hake for 1 mrk., en breedbladet 
haand øpse for 2 mrk. 6 Askeplanker á 2 mrk er 3 Sld., en kistebenk paa loftet, med it laasfast rum 
udi for 3 Sld., it sengested paa kieldere loftet, i det øster hiørne, er sat for penge 2 Sld., en barket 
Tyrehuud er sat for 3 Sld., en lin brøde for 1 mrk., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 
i krobhuset for 8 skl., ved Hans Svends udleg 1 skl., :/: 
Dend anden denne Sahl: Mands søn Samsing Nielsen, som Hans Svendsen i Dynegaarden er 
wærge for, tilkommer for sin anpart som er 31 Sld. 9 skl., hvor for er udlagt, en ung dyr haaret Koe, 
er sat for penge 5 Sld. 2 mrk., it andet svin som er mindre, end det som stoed paa stie sat for 2 mrk., 
en røe Soegris for 1 mrk. 4 skl., ved gaarden 5 spartræ, i hvert træ 2 sparrer for 2 Sld., en seys med 
bom og ringe for 1 mrk., i øster seng paa loftet, en blaae rannet ullen ofverdynne for 5 mrk., en 
linnen hofvet pudestop for 1 mrk. 8 skl., en flamsk benkedynne 3½ allen lang for 4 mrk., 5 allumit 
skind á 6 skl er 1 mrk. 14 skl., en trengsel for 2 mrk., en lætte naur for 8 skl., it hug jern for 8 skl., 
en naur uden skaft for 8 skl., it gl. bufve sauf for 8 skl., nog it svine læder og noget solle læder for 3 
mrk., en jern tang for 4 mrk., en lin brøde for 1 mrk., en jern kakelofven med skruer og behør i 
stuen er taxeret for penge 14 Sld., en barket Koe huud for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Daatteren Bendte Nielsdaatter som Samsing Buk hendis Moderbroder boende i Aaker sogn, er 
wærge for tilkommer paa sin anpart 15 Sld. 2 mrk. 4 skl., der for er udlagt , en ung sort brun Koe 
for 5 Sld., it sort stiernet studnød for 5 Sld., en lin brøde for 1 mrk., nogle jern wahre paa en 
karmfadding for 2 mrk., en reke wagle for 1 mrk., it fyrre bord med en kaarsfoed i stuen for 1 Sld. 2 
mrk., 3 blaargarns lagen á 2 mrk er 6 mrk., en syed benkedynne for bordenden med gl. skind under 
3 allen lang for 5 mrk., en jern spade for 1 mrk., ved Hans Jørgens udlæg at hafve 4 skl., :/: 
Till dend arfving, som Enken efter bemelte sin Sahl: Mand er frugtsommelig med, og vendtes, er 
efter forhen indførtte meening arfvingernis willie og samtøke og begiær, afsat en broderlaad, som er 
udreignet att andrager till penge 31 Sld. 9 skl., og er der till udlagt efterskrefne løsøre, nemlig, it 
sort ugilled Hestføll, som er føed i indeværende aar, er sat for penge 1 Sld., en blak belted studkalf 
for 1 Sld. 3 mrk., en sort beltet Qviekalf for 3 mrk., 2 Ornegrise á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., en 
laasfast førrekiste paa loftet for 1 Sld. 2 mrk., en jern drage kraag for 1 mrk., en bonne knif for 4 
skl., en stolpe naur for 1 mrk., 10 allumit skind á 6 skl er 3 mrk 12 skl., en jern leer hake for 1 mrk., 
en stokøpse for 2 mrk., 6 skaalpund hampebrue á 12 skl er 1 Sld. 8 skl., 6 skaalpund lin brue á 14 
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skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., I Steerhuuset cammerit, en straabonds tønde for 8 skl., en huud som 
ligger i kalke tønden for 3 mrk. 8 skl., 20 sybøtter støket 4 skl er 5 mrk., i Krobhuset i nordveste 
hiørne, en ofverdynne, it blaargarns lagen og en gl. hofvetpude tilsammen sat for 2 Sld., i dend seng 
bag ved Krubhus dørren, en linnen ofverdynne it blaargarns lagen, og en linnen underdynne, er sat 
tilsammen for 4 Sld. I Krubhuset en tom halftønde for 8 Sld., en kierne for 1 mrk. 8 skl., en tøm 
smør fiering for 1 mrk., en gl. fyrrekiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it askebord med en aaben 
foed i stuen for 3 Sld., en bagstoel med træ sæde og sælskind paa røket for 2 mrk., en anden gl. træ 
bagstoel for 1 mrk., en gl. benkedynne, som er læsnet i stuen under winduen 3 alen lang er sat for 2 
mrk., en gl. lesnet benkedynne paa samme benk, fire allen lang for 3 mrk., en syed agedynne med 
skind under for 2 mrk., en dreyels borddug 3 allen dobbelt lang for 1 Sld., 2 eege træ vedstælen, 
som inden registeringen, er hugget á 2 mrk er 1 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en wæhr for 2 mrk., 
til ofvers 11 Sld., :/: 
Till denne sidste andel, som dend uføede arfving er adsat, at hafve opsiun og varetegt, blef Enkens 
Laugwærge Wefst Pedersen, nu anordnet, at hand her om videre naar arfving føed worder, ved at 
giøre underretning, at da en wærge derfor kand anrdnes, samme at forestaae efter lowen, der ved det 
saa lenge beroer. 
Denne Sahl: Mands Eldste søn Niels Nielsen paa bræsens gaarden i Olsker sogn, endnu som 
tilfore paastoed, efter forhen indførtte hans meening, at saasom hans Sahl: Moder Marte 
Rasmusdaatter, arfvede denne omrørtte 4de gaard Qvit og fri, efter sin Sahl: Broder Hans 
Rasmusen, og derfor formente hand nærmeste, at være dend, at indfri, saavell fra pandt hafveren 
som hans stifmoder og med arfvinger, og tilbød alle samme gaard vedkommende nu her paa 
Sterfboet med at indgaae, en venlig foreening for videre bekostning derved at spare, og der som det 
ike skee kand will Niels Nielsen hafve Samfrænder kiendelse og taxt med udreigning paa berørte 
4 gaard I det øfrige forvendtet skifteforwalterens kiendelse, paa forskrefne hans paastand Enken 
med sin laugwærge Wefst Pedersen her till svarede, og formente at Enken efter lowens indhold, er 
nærmeste at indløse, hvis anpartter, hendis med arfvinger kand tilkomme, udi for omrørte 4de gaard 
og sædet efter lovens fembte bogs 2. capitel indhold at beholde sin lifs tiid; 
Denne Sahl: Mands nu lefvende yngste søn Samling Nielsens wærge Hans Svendsen i 
Dyngegaarden paa sin myndlings weigne nu pastoed og formente at bemelte hans myndling, skall 
nærmeste berettiget, naar hand der till væderhæftig befindis, at hafve adgangen at udløse alle 
vedkommende, af denne 4de gaard i Olsker sogn. ved disse forskrefne partternis paastand, 
Resoloerede skifteforwalteren saaleedis, at efter som de ike nu , om forskrefne 4de gaard self 
indbiurdis kand foreenis og ingen taxt der paa nu forfindis Remitteret skifteforwalteren saadan deris 
forhen indførte Prætensioner, till Samfrenders taxt og endelig kiendelse. 
Hvad Enkens fornefne tvende børns løsøre angaar, Da for holdis dermed efter loven. 
Till det sidste blef Enken og de forskrefne vedkommende af skifteforwalteren endnu tilspurdt, om 
de hafde meere till dette Sterfboes middel at angifve, eller videre fordrende Gield. Hvor till de 
svarede, ey videre at være, og derfor dette skifte der ved er sluttet. Hvilket at som foran findes 
inffdført, udi denne Sahl: Mands halfbroder Capitain Jørgen Pedersen, saa vel som hans søn Hans 
Jørgensens nervelse som møtte her paa Sterfboet, og tilsaae, at alting paa det retteste kunde worde 
anført, saa vel som og udi under skrefvenis nerverrelse, saa at være tilganget og passeret, som 
forskrefvet staar, des till widnis biurd under vore hender. Actum Schiftesteden d. 21 January 1701. 
Paa Høyedle og Welbaarne Herr Oberster Commendant og Amptmands weigne, Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Niels Nielsen.   Jørgen Pedersen. Wefst Pedersen. 
Hans Giødik. Hans Svendsen. Samsing Buk.     Hans Jørgensen. 
Als Anders Laursen.  Mortten M:D:S: Dideriksen.  
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Denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende som foran Specialiter findes anførdt, da erre de nu 
deelte imellem forskrefne denne Sahl: Mands med sin nu efterlefvende hustru auflede en søn og eb 
daatter, saa og det wenttendis barn, som er bevelget og Samtøket at nyde en broderlaad, efter som 
dend Sahl: Mands første og eldste søn Niels Nielsen sin anpart deraf, nu till dem afstoed, og der 
for er dend Summa som opdrager till penge 6 Sld. 3 mrk.,  Som foran her udi indført er, hvor af 
dend nu lefvense Søn Samsing Nielsen tilkommer 10 mrk. 12 4/5 skl., og det Wenttendis barn 
ligesaa en broderlaad, som og er 10 mrk. 12 4/5 skl., Item daatteren Bendte Nielsdaatter 
tilkommer 5 mrk. 6 2/5 skl.,  
Saa er Samsing Nielsen nu tillagt en sort wadmels kioll me blaat ullen og linnen underfoer for 2 
Sld., en graae wadmels kioll for 1 Sld., deraf till ofvers 1 mrk. 3 1/5 skl., :/: 
Det wenttendis barns laad, efter forhen indførtte meening for 10 mrk. 12 4/5 skl., des andeel er 
udlagt, en røed wadmels foer skiorte med tin knapper udi og lærret under er sat for 6 mrk., en sort 
hat med bon paa og føeder inden udi for 4 mrk., hos broderen Samsings laad 12 4/5 skl., :/: 
Daatteren Bendte Nielsdaatter for sin anpart 5 mrk. 6 2/5 skl., udlagt en graae wadmels kioll for 
5 mrk., hos broderen Samsings laad at hafve 6 2/5 skl., :/: 
Dette saa at werre Passeret, og Samtøket i voris nerværrelse till vidnisbiurd under vore henders 
Paaskrift. Actum Skiftesteden Ut Supra. Hans Jensen.   Henrik Brugman. Niels Nielsen. 
Hans Svendsen Wefst Pedersen. Samsing Buk.  
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Anna 1701. Den 18 January, er berammett og holden Registering, og wurdering efter Peder 
Jensens Sahl: hustru Bohl Lauridsdaatter, som boede og døde I it Udhus, liggende paa dend 
Biørnegaarden og Esper Persen i Bemelte Clemmedsker sogn. Og da er forfunden og passeret som 
følger,  
En sort Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en røed Hoppe for 5 Sld., en blak bliset Hoppe for 3 Sld. 2 mrk.,  it 
brun bliset Horsføll for 3 mrk., 
Qveg. 
En brun røgget Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe er brændt paa begge hornene, med Peder Rosmans 
Qveg brende, nu sat for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe, som og er stiernet, brændt paa det venstre 
horn med Jacob Peders skrædders brænde af Rønne. Er nu sat for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røe 
skioldet Koe er sat for 4 Sld., en røe hielmet Qvigekalf for 3 mrk., en røe hielmet Qvigekalf for 1 
mrk. 8 skl.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 gimmer fior Lam og it Wehr Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  
Svin. En sort gl. Soe for 3 mrk., en brun beltet Soegris for 12 skl., 
Gies. En gl. Gaas og en Gaasse for 2 mrk. 8 skl., en ung Gaas for 12 skl.,  
En jern gryde kraag for 1 mrk., en gl. elle harer for 4 skl., en aske wef for 2 Sld., 4 gl. hiul, 2 gl. 
stier og it gl. wogn ree for 1 Sld. 1 mrk., en haand qvern med it gl. huusfor 1 Sld., it gl. madskab 
uden laas for 1 mrk., it gl. wraaeskab af eeg med en laas for 1 Sld., en gl. fyre kiste med laas for 3 
mrk., en gl. tønde for 4 skl., en slump haure i it stolperum, er sat for 3 tønder á 2 mrk. 4 skl er 1 Sld. 
2 mrk. 12 skl., it les Høe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en gl. mæssing kædel for 8 skl., en lesnet 
agedynne med rannet underfoer vor sat for 4 mrk., it dito hiønde 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets middel till penge 54 Sld. 4 skl.,  
Denne S: Qvindes broder Per Larsen i Westermarie sogn, paastod, at vilde hafve fremviist en 
kaabber kedel. Item it benkedynne waar, der imod denne Salig Qvindes efterlefvende Mand foregaf, 
at det er saaldt till Hans Morttensen eller ipandtsat og pengene har hand anvendt, i sin salige 
Qvindes svaghed, som hand videre vill forklare med beviis ved skifteholdet, videre efter anfordring 
viste partterne, ike at angifve, som Sterfboet kunde komme till beste. 
Dernest blef angifven denne Sahl: Qvindis Ifareklæder, som er efterskrefne nemlig, en gl. sort 
fifskaftes kiol for 3 mrk., it lefver brunt fifskaftes skiørt for 6 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 5 
mrk., it blaat ullet og linnet skiørt for 3 mrk., nog var it gl. blaat florets ofverlif, som Per Jensen 
angaf at hafve gifvet Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn for sin bekostning og umage, ved denne 
Sahl: Qvindes begrafvelse, det at betale med, en sort fifskaftes kiol, som nu ike er tilstæde, men 
faderen will dend forskaffe till skifte, skall holdis, og saa var dend tilstede og blef sat for 2 Sld. 2 
mrk.,  Summa andrager forschrefne ifareklæder till penge 6 Sld. 3 mrk.,  
Som  videre denne Sahl: Qvindes efterlefvende søn skall tilleggis, Og der imod beholder faderen 
sine egne Ifareklæder, hvor med hand sagde at werre fornøyet. 
Efter anfordring, wiste faderen Peder Jensen, og denne Salig Qvindes broder bemelte Peder Larsen 
som paa bemelte sin søstersøns weigne war her tilstæde, ike at angifve, till dette Sterfboes middel, 
undtagen dend seng, som stod i stuen Peder Jensen hafde at ligge udi, som ham blef bevilget, 
hvorfor saa denne registering sluttes, efter som denne Sahl: Qvinde søm døde i forleeden onsdags 
som var dend 12 January  endnu ike er begrafven, men i morgen skall stædis till jorden at her efter 
da videre skifte kand bekommes at holdes, dette saa at verre tilganget og Passeret Testerer.  
Henrik Brugman. Per P:L: Larsens eget skrefne navn.  
Peder Jen P:J:S: sens eget skrefne navn. Lars L:H: Hansens eget skrefne navn. 
EsperE:P:S:Persens eget skrefne navn. 
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Anno 1701. den 31 January er efter lovlig giorde Tillysning Holden efter forre 
gaaende Registering og Wurdering dend 18 January nest afvigt, Skifte og Liqvidation, efter bemelte 
Peder Jensens Sahl: Hustru Bohl Lauridsdaatter, som boede og døde paa berørte 48 gaards 
grund i Clemmedsker sogn, Og det imellem berørte Salige Qvindes efter lefvende Mand bemelte 
Peder Jensen paa eene side, og paa dend anden side deris sammen auflede liden  
søn ved navn Hans Persen paa 5 aar gl. for ham er faderen Peder Jensen self wærge, og forrelagt 
denne Sahl: Qvindes broder Peder Larsen i Westermarie sogn. som ved bemelte registering har 
werret ofver værende, at være tilsiyns wærge, 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, tillige med berørte wurderings mænd Lars Hansen i Biørnegaarden og Esper 
Persen  i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er wiidere forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Olluf Jensen Aalborg sogne præst i Clemmedsker sogn fordrer 1 mrk., udlagt af en røed Hoppe at 
hafve 1 mrk., :/: 
Kloke ringens penge till Clemmeds kirke fordred wærgen Peder Hansen paa Tynnekulle 1 mrk., og 
stoelestads penge for 1700 er 1 mrk. 8 skl., udlagt af en rød Hoppe at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordrer, som Peder Jensen vedgik 6 Sld., udlagt fornefne røe røgget Koe 
som tilfon, er brendt paa hornen og er satt for 5 Sld. 2 mrk.,  af en røe Hoppe de 2 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne, har her i boet at fordrer, som Peder Jensen angaf for en seis penge 4 
mrk., udlagt 2 gimmer fior Lam á 2 mrk er 4 mrk., :/: 
Jacob Pedersen Skrædder i Rønne fordret som vedgikes penge 5 Sld. 8 skl., udlagt en røe braaget 
Koe som tilfore er brendt paa hornen for 4 Sld. 2 mrk., en wehr for 2 mrk., en mæssing kedel for 8 
skl., :/:   Jørgen Hansen i Røe sogn fordred for en dags meyning penfe 10 skl., udlagt en ung gaas er 
sat for penge 12 skl., till ofvers 2 skl.,  
Befindes at denne Mand Peder Jensen er wærge for sin syster Anna Jensdaatter, efter det 
skiftebrefs udviisning Passeret det aar 1700. at tilkomme efter hendis Fader Sahl: Peder Jensen i 
Westermarie sogn og Moder i alt penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en aske wef, er sat for penge 2 
Sld., en fyrre kiste laasfast for 3 mrk., hos Jørgen Hans udleg 2 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsid bekostning, blef denne hendis efter lefvende 
mand Peder Jensen bevilget udleg her af boet, som er penge 17 Sld., og der for udlagt, en sort 
Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en blak bliset Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en røe skiøldet Koe for 4 Sld., en 
røe hielmet Qvigekalf for 3 mrk., en dito for 1 mrk. 8 skl., 3 Faar á 3 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., en sort 
gl. Soe for 3 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage og reysen bevilget 4 mrk., udlagt af en røed Hoppe 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefvet at skrifve 
og till bogs føre med reysen og videre bevilget 2 Sld. 1 mrk., udlagt af en rød Hoppe at hafve 5 mrk. 
8 skl., 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., ved udfarten de 8 skl., en brun beltet Soegris for 12 skl., till 
ofvers 4 skl., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en røed Hoppe 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk 8 skl er 3 mrk., udlagt af en røe Hoppe at 
hafve 3 mrk., :/: 
Anna Lauridsdaatter fordred for lærret penge 2 mrk., udlagt it lesned hiønde med rannet under foer 
for 2 mrk., :/: 
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Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 37 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 16 Sld. 8 skl.,  
Deraf faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 8 Sld. 4 skl., Og denne Sahl: Qvindes med 
Peder Jensen auflede fornefne søn ligesaa 8 Sld. 4 skl.,  
Og da faderen Peder Jensen for sin anpart 8 Sld. 4 skl., udlagt it brun bliset Horsføll for 3 mrk., 4 
hiull 2 gl. stier og it gl. wogn ree for 1 Sld. 1 mrk., en haandqvern med huus for 4 mrk., it madskab 
uden laas for 1 mrk., it wraaeskab af eeg med en laas for 1 mrk., en jern gryde kraag for 1 mrk., en 
gl. elle harer for 4 skl., en gl. tønde for 4 skl., en slump haure i it stolperum, er sat for 3 tønder á 2 
mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., it les Høe for 1 Sld. 2 mrk., ved sønnens udleg de 12 skl., af en 
brun beltet Soegris at fafve 4 slk.,:/: 
Sønnen for sin anpart 8 Sld. 4 skl., er udlagt, en brun røgget Koe for 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 
1 mrk., en lesned agedynne med rannet under foer for 1 Sld er 8 Sld. 1 mrk., til ofvers 12 skl., :/: 
Hans Morttensen der i Registering ommeldis her i dag mødte og vedstoed, at hand af Peder Jensen 
hafde annammet, til under pandt og forsikring, én kaabber keddel ungefehr paa 2 spanner stoer, 
efter Peder Jensens egen vedgaaelse for penge 5 Sld., :/: 
Og siufnis Hans Morttensen at samme kedel ey var meere værdt, som og Hans Mortensen erbød sig 
imod pengis betalning at lade Peder Jensen samme kedel verre følgagtig, der foruden fordred Hans 
Mortensen 6 dagis meyning ä 10 skl er 3 mrk. 12 skl., som Peder Jensen self lofvet at betale her 
foruden tilkommer formelte Sønnen sin Sahl: Moders forskrefne Ifareklæder, som opdrager till 6 
Sld. 3 mrk., :/:  
Skifteforwalteren tilspurde Peder Jensen. Saavel som Morbroderen Per Larsen, om de hafde meere 
till dette Sterfbots middel at angifve, hvor till de svarede, ey viidere at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar, ey heller angaf sig fleere med viidere fordringer, end forskrefvet staar. Hvilket saa 
at verre Passeret Testerer.  Hans Jensen.  Henrik Brugman.  
Peder Jen P:J:S: sens eget skrefne navn.   Per P:L: Larsens eget skrefne navn.  
EsperE:P:S:Persens eget skrefne navn.       Lars L:H: Hansens eget skrefne navn. 
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Anna 1701. Den 1 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Hans Jensen Salig hustru Ellene Ibsdaatter, som boede og døde 
paa dend 1 Jord eiendoms gaard  beliggende i Suresinke udi Knudsker sogn. Og det  Imellem denne 
Sahl: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Hans Jensen paa eene side  og paa anden side, denne 
Sahl: Qvindes med bemelte Mand auflede børn som igen lefver er 4 sønner og 2 døttre. Hvoraf. 
 
Dend eldste søn er  Jens Hansen boendemand i Olsker sogn, sin egen wærge 
Dend anden søn er  Anders Hansen ung Carll hiemme hos faderen og sin egen wærge  
Dend tredje søn er Laurids Hansen boendemand i Knudsker sogn og sin egen wærge. 
Dend 4er og yngste søn Hans Hansen hiemme hos faderen af alder 22 aar gl., og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Karne  Hansdaatter 24 aar gl. 
Dend yngste daatter Seigne Hansdaatter 18 aar gl. for dem er faderen self wærge og forelagt 
deris Moder broder Esper Ibsen boende i Rønne, at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Peder 
Hansen og Chresten Pedersen  i bemelte Knudsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som 
her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En sort røgget Koe for 6 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld, 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en brun Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe 
for 5 Sld., en brun hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en slet røe Koe for 5 Sld., en sort hielmet Qvie er 
taxeret for 5 Sld., en sort røgger Qvie 4 Sld., en sort rygget Tyr for 4 Sld., en brun hielmet Qvie 4 
Sld., en røe skioldet Qvie for 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Heste og Hopper. 
En røe bliset Hoppe for 8 Sld., en brun bliset Hest for 10 Sld., en lysbrun Hoppe for 8 Sld., en sort 
Hoppe for 8 Sld., en ung bleg brun Hoppe for 5 Sld., en brun stierned gl. Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., 
en røe bliset gillet Foele for 8 Sld.,  
Faar. Og Lam. 
6 gl. Faar á 4 mrk er 6 Sld.,     Svin. 6 støker galt og Soesvin á 4 mrk er 6 Sld.,  
Giæs. 6 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 12 skl.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn med stier, er sat for 3 Sld., endnu en arbieds wogn med stier er sat for 2 Sld., en 
sleede med smaa stier og træ vidier for 2 mrk., en gl. ploug med behørig jern og andet for 1 Sld. 2 
mrk., 2 harrer med træ tinner á 1 mrk er 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., 
Kaabber. 
En kaabber kedel paa 1½ span stoer er vigtig till penge 3 Sld., en mæssing kedel paa en span stor 
for 1 Sld. 2 mrk., en malm gryde paa en span stor, er vegtig till penge for 1 Sld., en mindre malm 
gryde er vegtig till penge 3 mrk., en gl. tre fierings kedel af kaabber for 4 Sld.,  
Thin. 
It tin fad er sat for 1 mrk. 4 skl., endnu it tinfad for 1 mrk., en eege kiste i forstuen for 5 mrk.,  
I Herberg huuset. 
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En eege ørk med laas for er sat for 2 Sld., it steen bord med askefoed og bøgge stolper for 3 Sld., it 
eege madskab i krubhuuset med 2 dørre og en laas for 3 Sld., it lidet gl. fyrre madskab for 3 mrk., it 
gl. eege wraaeskab i Krubhuuset for 2 Sld., en gl. fyrre kiste uden laas for 2 mrk.,  
I Meell Cammeret. 
5 strabonds tønder á 12 skl er 3 mrk. 12 skl., en half tønde for 8 skl., en fiering af bøg for 6 skl., en 
kierne for 6 skl., it gl. deigne trug for 1 mrk., it drøfte trug for 10 skl., endnu en straabonds tønde for 
12 skl., en øl half tønde for 1 mrk., it lidet deigne trug for 1 mrk., en bære kande for 12 skl., 8 
siebøtter á 6 skl er 3 mrk.,  
I Steerfhuuset. 
It ølkar paa 1½ tønde for 3 mrk., it lidet røste kar for 2 mrk., en gl. øltønde for 1 mrk., en straabonds 
tønde for 12 skl., it lidet fyrre kar for 8 skl., endnu en straabonds tønde for 10 skl., en haand qvern 
med huus og jern seyl for 6 mrk., en gl. wogn med hiul og axsele for 4 mrk., en gl. vand saae for 6 
skl., en gl. vand span for 4 skl.,  
I Krubhuuset.  En gl. Øltønde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Stueen.  
It fyrre bord med skoffe og aabenfoed for 6 mrk., it gl. eege wraaeskab med 2 dørre og 2 laase og en 
drage ledike er sat for 2 Sld., en gl. agedynne for bord enden for 3 mrk., en liden syed agedynne i 
flammer er sat for 2 mrk., it gl. wefvet hiønde for 1 mrk., 1 mrk., 4 straabonds tønder paa loftet for 
2 mrk., 
Hans Jensen angaf at Catharine Sal: Christen Mikelsen Skotvings i Rønne, er her till Sterfboet 
skyldig blefven af ded 7 Wornet kalde Præste steelen eller kirkeboet, fortiende som i kirke bogen 
skall verre indført penge 7 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Summa andrager forschrefne Sterfboes middel till penge   176. Sld. 6 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder angaaende, da blef der om nu paa Sterfboet aftalt at som de erre af 
ringe værdt, saa bevilget samptlig brødrene det saaleedis, med faderens og moderbrodernis 
samtøke, at berørte Pigebarn, skulle dem tilsammen beholde, till at paaklæde sig efter haanden at 
forslide, uden videre taxt derpaa at sette, hvilket her saaleedis de vedkommende till efter retning er 
indførdt, Hvis sæd som endnu udi laderne i behold findes. 
Da blef derom nu herpaa Sterfboet afhandlet saaleedes, at faderen Hans Jensen det med hvis Høe 
som nu i behold, skal tilsammen beholde till sig og fællets børnens som hiemme er, føede og 
fremtarft. Naar der af først af Hans Jensen betaldt vorder hvis skat, landgilde og tiende mod 
rettighed, som endnu rester for det afvigte aar 1700. Der ved saaleedis till af clarring forblifver, 
efter som forskrefvet staar; 
Saa blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, nemlig,  
Hans Jensen self angaf et verre skyldig till amptstuen, foruden det aar 1700. penge 10 Sld., 
Imod denne Salige Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning saa og at hand betaler hvis endnu 
der paa rester, er faderen Hans Jensen samtøket at nyde 40 Sld., af disse 40 Sld., er med bereignet 
Sognepræsten for sin umage med liig begiengelsen og denne Salige Qvindes liig Prædiken, med 
videre efter foreening imellem ham og arfvingerne 6 Sld., hvor for udlagt, en sort røgget Koe for 6 
Sld., item Skolemesteren Christian Schæl i rønne, for sin umage ved liig begiengelsen bevilget 2 
Sld., Mester Simon Holt Barberer fordrer for Medicamenter og umage i denne Salige Qvindes 
svaghed som vedgikes 3 mrk., her for er udlagt, dend minste mamlgryde er taxeret for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne skifte bevilget 2 Sld. 2 mrk., Skifteskriveren for sin 
umage med denne forretning i alt bevilget penge 4 Sld., Stemplet papir till denne forretning 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk er 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till Penge 58 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 117 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Der af tilkommer faderen dend halfvepart som er penge 58 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
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Dend anden halfvepart skulle vell deelis imellem forskrefne fire sønner og 2 døttre. 
Men som de formelte 2de ugifte sønner Jens Hansen og Lars Hansen da de komme fra deris 
forældre, erre én deel hiemgift af deris forældre medgifven, og de hiemmeværende sønner Anders  
og Hans Hansen, der imod hafver bekommed væderlaug, Saa nær som 16 Sld., at hver af dem ike 
hafver bekommett fornøyelse for, for uden det at dend nu her i boet er i behold, en sengs klæder 
med 2 sengedynner, 2 hofvetdynne, item 2 puder med lin vor paa, sampt 2 bruegarns lagen, saa 
skall hver søn nyde af denne omrørte første gaard, forud, forind nogen deeling til fellits børnen skee 
kand til regnet 16 Sld., lige saa skall og de hiemme værende tvende døttre, Karne og Signe 
Hansdaatter først forud imod berørte deris brødris hiemgift nyde først en sengs klæder, efter 
forskrefne maade, som nu her i Sterfboet, er udi behold, dem till gode, som faderen den lofvet at 
gifve, naar de her fra boet udgiftes, med 2 sengedynner, 2 hofvetdynne, 2 puder med lin vor paa og 
2 bruegarns lagen og der foruden efter nu her paa Sterfboet giorde aftale og foreening att nyde én 
hver i aldt penge 50 Sld., som den skall fornøyes, hvor paa dem nu tilliggis dend øfrige halfvepart, 
som af dette forhen beriegnede Sterfboes løsøre middel, paa dend halfve part ofver blifver, som er 
af løsøre godset till hver daatter 29 Sld. 1 mrk. 9½ skl.,  og for resten till berørte Summa at fyldest 
giøre, er dem efter Samptliges villie, giort indførsel paa dend anpart, børnen samptlige tilkomme 
kand, udi denne omrørte første gaard her i Knudsker sogn. Hvor for faderen Hans Jensen, saafrempt 
enten søn eller daatter her efter fra ham og boet ugiftes, efter hans efter og vilkor, lofvet at giøre 
fornøyelse, for at børnen efter forskrefne maade, saaleedis ved faderens fornøyelse Liqvideris, efter 
som det nu er hans egen begiering, dette skifte der ved imellem ham og hans børn saa at slutte. Og 
dend øfrige Prætension, som foran er indført, lofvet Hans Jensen self at betale og væderlegge. 
Hvilket at som forskrefvet staar, saaleeses ubrødelig af os vidder skrefne lofved at skall holdis og 
efterkommis saavelsom og bevilget og Samtøket, og till vidnisbiurd at saa Passeret, till bekræftelse 
under vore hænder og Zignetten Skiftesteden Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Hans Jensen. Jens J:H:S: Hansen eget skrefne navn. 
Lars L:H:S:Hansens eget skrefne navn.   Andreas A:H:S: Hansen eget skrefne navn. 
Hans H:H:S: Hansen. Iser I:I:S: Ibsen. Christen C:P:S: Pedersen. 
 Per P:H: Hansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bornholmerting.dk 260



 1

 
Anna 1701. Den 5 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Paafølgende Scfifte og Liqvidation efter Sahl:Rasmus Jensen, som boede og døde paa ded 8de 
Waarnet kaldes Kirkeboe, beliggende udi Knudsker sogn. Og det Imellem denne Sahl: Mands  
efterlatte Hustru Kirstine Lauridsdaatter,  for hende blef efter hendes begiering till laugwærge 
anordnet, Peder Hansen, boende paa Wibegaarden i bemelte Knudsker sogn, paa eene side og 
paa anden side, denne Sahl: Mands 3de kulfbørn, som er med  
 
dend første for ham afdøde hustru Margrethe Olsdaatter auflede, en daatter som sidst lefvet af 
dend kufl børn navnlig, 
Karne Rasmusdaatter, som var i ægteskab med Lars Nielsen i Clemmedsker sogn, og døde i 
Rønne og hende nu igien lefver 2 sønner, som bemelte faderen er self wærge for, 
Med dend mellemste hustru Ellene Hansdaatter, som for Rasmus Jensen ved døden er 
afgangen, auflede 2 sønner og en daatter,deraf 
Dend eldste søn er Peder Rasmusen i Røe sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Mogens Rasmusen i Rønne og sin egen wærge. 
Daatteren Elisabeth Rasmusdaatter 23 aar gl. for hende er broderen Mouns Rasmusen tilordnet 
at wærge. 
Saa og med denne nu efterlefvende bemelte hustru auflede 4 sønner hvor af. 
 
Dend eldste søn er  Mikel Rasmusen paa 15tende aar gl. for ham er faderens Slægt Jens Morttensen 
udi Boehlsker sogn, tilordnet at værge. 
Dend anden søn er Hans Rasmusen 12 aar gl. for ham wærger Peder Morttensen i Boelsker sogn. 
Dend 3de søn er Jens Rasmusen 7 aar gl.for ham wærger Truels Morttensen i bemelte Boelsker 
sogn. 
Dend yngste søn Mortten Rasmusen 5te aar gl., for ham wærger Frederik Titsen Bødker i 
Westermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Chresten 
Pedersen og Peder Hansen  i bemelte Knudsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En soed hielmet og skimlet Hest gilling fot 10 Sld., en brun skimlet og bliset Hest gilling for 9 Sld., 
en sort bliset gl. Mær med 3 hvide fødder for 4 Sld., endnu en sort bliset Mær med 4 hvide fødder 
for 7 Sld., 
Qveg. 
En sort graa stiernet Ko for 6 Sld., it sort hielmet Qvigenød for 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 5 gl. Faar á 4 mrk er 5 Sld., it æld gl. Faar som er hvidt for 2 mrk., en wehr og it fior Lam 4 
mrk.,  
Svin. En gl. hvid Soe for 3 mrk., en ung hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., 2 sort beltet galt grise á 1 mrk. 8 
skl. Er 3 mrk., Gies. 3 gl. Gies og en gaase á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,en ung gaas for 1 mrk.,  
Høe paa en røste næsten til, sat for 2 Sld., it lidet læs Høe ved østergaul for 1 Sld., fandtes én ringe 
deel Biug i straaet, som ike kand settes for noget, en liden mæssing kedel for 8 skl.,  
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Boehawe. 
En arbieds wogn, med gl. smaae stier som er meget gl. for 1 Sld., en gl. sleede med dret og træ 
vidier for 1 mrk., en gl. harre 4 skl., en gl. seys med bom og ringe for 8 skl., en gl. ploug uden jern 
for 8 skl., en gl. haand qvern med gl. huus for 2 mrk., it gl. deigne trug for 1 mrk., it gl. fyrre bord i 
stuen for 1 mrk.,  
De Ifareklæder, som denne gl. Sahl: Mand hafde at klæde sig udi eller med, berettet Enken at 
børnene hafver bekommet at paaklæde sig, efter som de vare af ringe værdt, nemlig, Skind og 
Wadmell. 
Skifteforwalteren tilspurdte de vedkommende, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, 
hvor till de svarede, ike videre at være end angifvet er og forskrefvet staar. 
Saa blef boets middel sammen reignet, som opdrager till penge 55 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor fordrede, som rester af dette 8 
Waarnede, forfalden till 1. may 1700. Egtepenge for 2 aar 4 Rixd: Item rester for aar. 1700. med 
egtepenge 3 Rixd. 3 mrk. 10 skl., er tilsammen 7 Rixd. 3 mrk. 10 skl., giør 11 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
udlagt en brun skimlet og bliset Hest Gilling for 9 Sld., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., it fior lam for 2 
mrk., till ofvers 6 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Henrik Hiort lod fordre, som rester af reigning penge 3 Sld., udlagt 3 Faar for 3 
Sld.,:/: Skolemesteren Christian Skreill fordred penge 1 Sld. Udlagt it gl. Faar for 3 mrk., ringere 1 
mrk., en wæhr og for 2 mrk., :/:  
Sønnen Mogens Rasmusen fordret laante penge og forstrekning till denne sin Sahl: Faders 
begrafvelse, som opdrager til penge 5 Sld. 2 mrk. 1 skl., udlagt en sort bliset gl. Mæhr med tre 
hvide fødder for 4 Sld., en ung hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en haand qvern med it gl. huus for 2 mrk., 
en gl. seis med bom og ringe for 8 skl., ved skatten hos Enken 1 skl.,  
Olluf Peittersen i Rønne fordred, som till denne Sahl: Mands begrafvelse er forstragt penge 2 Sld. 
12 skl., udlagt 3 gl. Gies og en Gaas á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., en ung Gaas for 1 mrk., 2 sort beltet 
galt grise for 3 mrk., till ofvers 4 skl., :/: 
Niels Hansen i Knudsker sogn fordred som vedgikes, laandte penge 4 Sld., udlagt en sort bliset 
Mæhr med 4er hvide fødder for 7 Sld., til ofvers 3 Sld., :/: 
Peder Zeyersen i Rønne fordret arbiedsløn paa denne Salige Mands liigkiste penge 1 Sld., udlagt af 
fornefne sort bliset Mæhr, ved Niels Hans udleeg at hafve 1 Sld.,:/: 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende till bemelte sine 
smaae børns opforstring, blef Enken till wæderlaug bevilget, udlæg for 12 Sld., én soed hielmet og 
skimlet Hest gilling for 10 Sld., af fornefne sort bliset Mæhr ved Niels Hans udleg de 2 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 4 mrk., her for er giort indførsel i en sort hielmet Qvie 
for 1 Sld., :/: Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 2 Sld., her for er giort infførsel i en sort 
hielmet Qvie for 2 Sld., :/: Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af Qvien de 2 
mrk.,it førrebord i stuen for 1 mrk.,:/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk., er 
2 mrk., udlagt en gl. sleede med dret og træ vidieer for 1 mrk., it deigne trug for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 44 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Liqcideret blifver udi behold og till deeling penge 11 Sld. 13 skl., 
Og som Enken nu er siug og sengeliggende, saa kand denne sinde, ike videre med dette skifte, nu 
till endelighed foretages, mens lidet hermed at beror, indtill sees kand, hvad heller Enken kand igien 
komme till sin helbred, eller det saa anderleedis will være, der for saavidt er sluttet. Till det sidste 
blef af skifteforwalteren paaraabt, om der var videre bort skyldige Gield, hvor saa ei videre blef 
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angifven, end forskrefvet staar, dette saa at verre tilganget og Passeret som forskrefvet staar, des till 
vidnisbiurd under vore hænder og Zegneter scheftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Hans Jensen.  Henrik Brugman. Peder P:H:S: Hansen. 
Frederik F:T:S: Titsen  Peder P:H:S: Hansen.  C:P:S: Christen Persens eget skrefne 
navn.  
Ann 1701. Dend 4 Marty efter at Enken igien var kommen till sin Helbred, er  
Dette denne forretning, af os rettens bemelte foretagen, og dend videre tilendelighed sluttet. I 
følgende maader, dend forhen ved Liqvidationen ofver blefven beholdning 11 Sld. 13 skl., deraf 
tilkommer Enken den halfvepart som er 5 Sld. 2 mrk. 6½ skl., 
Dend anden halfvepart, dehlis Imellem forskrefne, denne Salige Mands samptlige forskrefne børn, 
og børnebørn, som først er 6 sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad penge 3 mrk. 3 skl., 2 4/7 p., 
ogen søsterlaad er penge 1 mrk. 9 skl. 7 2/7 p:, 
For Enkens anpart som er 5 Sld. 2 mrk. 6½ skl., er udlagt noget Høe paa en røste, westen till for 2 
Sld., it lidet les Høe ved østergoufl for 1 Sld., en gl. arbieds wogn med 2 gl. stier for 1 Sld., en gl. 
hvid Soe for 3 mrk., en liden mæssing kedel for 8 skl., en ploug uden jern for 8 skl., en herer for 4 
skl., ved amptskrifverens udlæg 5 skl., ved Olluf Peittersen udlæg 4 skl., af forskrefne sort grae 
stiernet Koe at hafve 1 mrk. 9½ skl.,:/: 
Dend første denne Salige Mands afdøde hustru Margrethe Ollufsdaatters efter lefvende, og 
siden ved døden afgangne daatter Karne Rasmusdaatters efter lefvende 2de sønner, tilkommer 
deris Sahl: Moders laad som er 1 mrk. 9 skl. 7 2 /7 penge, deraf hver søn tilkommer 12 skl. 9 9/14 
d.,  
Dend anden denne Sahl: Mands hustru Ellene Hansdaatters efter lefvende 2 sønner og en daatter 
nemlig, Per Rasmusen i Røe sogn, tilkommer 3 mrk. 3 skl., 2 4/7 d.,  
Mogens Rasmusen i Rønne tilkommer 3 mrk. 3 skl., 24/7 d.,  
Og daatteren Elisabeth Rasmusdaatter tilkommer 1 mrk. 9 skl. 7 2/7 d.,  
Og  med denne nu efterlefvende, dend Sahl: Mands hustru Kirstine Lauridsdaatter auflet 4 sønner, 
nemlig Mikel Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d.,  
Dend anden søn Hans Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d., 
Dend 3 søn Jens Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d., 
Dend fierde søn Maartten Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d., er 5 Sld. 3 mrk. 6 skl. 6 
d., hvor for er udlagt, en sort graae stiernet Koe, er taxeret for 6 Sld., hvor af Enken er udlagt 1 mrk. 
9 skl., hvor om saa Partterne paa begge sider og paa beste maade foreenis. Og er Enkenvendst 
berettiget, forberørte udlagde Koe, med penge at løse fra sine medarfvinger, og der for om hvilket 
saa betaler, samme Koe imod betalning till forskrefne beholder, hvilket det svarer Passeret og 
udlagt Testerer.  Hans Jensen. Henrik Brugman. 
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Anna 1701. Den 9 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Hans Peittersen Smult Salig hustru Kirstine Sigvartsdaatter, 
som boede og døde paa dend 29de Jord eiendoms gaard  beliggende i Sosse i Wæstermarie sogn. Og 
ded  Imellem denne Sahl: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Hans Peittersen paa eene side  
og paa anden side, denne Sahl: Qvindes børn, som er 2 sønner og 5 døttre, hvor till Hans Peittersen 
er Stiffader, og er deraf 
 
Dend eldste søn er  Peder Hansen boende mand i Westermarie sogn, sin egen wærge 
Dend anden søn er  Anders Hansen boende Mand i Westermarie sogn, og sin egen wærge  
Dend eldste daatter er Bohl  Hansdaatter i ægteskab med Rasmus Jensen boende i Ibsker 
sogn, som for hende svarer. 
Dend anden daatter Gunnield Hansdaatter i ægteskab med Jens Rasmusen her i Westermarie 
sogn. 
Dend tredje daatter Margrete Hansdaatter i ægteskab med Jørgen Kiøge i Westermarie sogn. 
Dend 4de daatter Karne Hansdaatter i ægteskab med Jens Jacobsen her sammesteds, 
Dend 5te og yngste daatter Dorethea Hansdaatter i ægteskab med Esper Peittersen i Aaker 
sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen  i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. 
Nemlig. 
Heste og Hopper. 
En brun braaget Hest gilling for 10 Sld., en brun snoppet og stiernet gillet Hest for 9 Sld., en brun 
Hoppe for 8 Sld., en sort skimlet ugillet Foele i andet aar gl. for 8 Sld., en hvid Hoppe for 7 Sld. 2 
mrk., it sort graae ugillet Hest føll ½ aar gl. for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort beltet Koe for 5 Sld., en røe beltet Koe for 5 Sld., en 
hvid Koe som er røed paa halsen for 5 Sld., en røe braaget Koe som er paa leye, hos Anders Hansen 
i Westermarie sogn, er taxeret for 5 Sld., en røe braaget Koe, som er paa leye, hos Rasmus Pedersen 
paa Barkegaarden udi Aaker sogn, er sat for 5 Sld., en røe hielmet Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en blak 
grimmett Qvie for 2 Sld. 1 mrk., en røe røgget Qvie for 2 Sld., it røe Herre studnød for 2 Sld., it Røe 
hielmet og grimmet studnød for 1 Sld, 3 mrk., it sort braaget studnød for 1 Sld. 2 mrk., en røe 
røgget Qvigekalf for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 2 fior lam á 2 mrk er 1 Sld., 
Svin. 2 hvide galt svin for 2 Sld., en hvid Soegris for 2 mrk., en hvid Ornegris for 2 mrk.,  
Giæs.3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En half tønde kaabber kedel er vegtig til penge 10 Sld., en kaabber kedel paa en kitte stoer, er vegtig 
till penge 2 Sld., en gl. mæssing kedel for 3 mrk., en liden mæssing kedel for 2 mrk.,  
Thin, 
2 gl. tinfade og en tin tallerker, er vegtig tilsammen for 1 Sld. 3 mrk., 
 I dend lille stue sengeklæder, en linnen sengedynne for 2 Sld. 2 mrk., en gl. linnen sengedynne for 
2 Sld., en gl. dantser vors ofverdynne for 2 Sld., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., it gl. 
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blaargarns lagen for 2 mrk., en pude med lin waar for 4 mrk., en ullen pude stop for 2 mrk., it nye 
wefvet sengklæde for 6 mrk.,  
Paa Loftet. 
Sengklæder i wæster seng, en linden underdynne for 7 mrk., en ullen ofverdynne for 6 mrk., en 
linnen hofvet dynne for 3 mrk. 8 skl., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., 2 half gl. blaargarns 
lagen á 2 mrk er 1 Sld., 
I Drenge huuset. 
En ullen sort rannet ofverdynne er sat for 1 Sld. 1 mrk., en ullen og linnen hofvet dynne sat for 1 
mrk. 4 skl., I en seng i Krubhuuset, en linnen underdynne for 2 Sld., en sort rannet ullen ofverdynne 
for 1 Sld. 1 mrk., en linnen hofvetdynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk 4 skl er 1 Sld. 8 skl., 
it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder. I Stuen.  
En benkedynne paa nørre benk  nye wefved foruden frr, er 5 mands sæde for 3 mrk. 8 skl., en nye 
Agedynne for 2 mrk.8 skl., it wefved hiønde med rød bon og rosninger paa for 1 mrk., it gl. hiønde 
med blaae bon for 12 skl., en gl. wefved agedynne med guhl braaget under foer for 12 skl., en nye 
wefvet benkedynne for bordenden 3 mands sæde for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefvet benkedynne under 
winduen fire mands sæde for 3 mrk., en anden gl. wefvet benkedynne under winduen 4 mands sæde 
for 3 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 6 skl., en gl syed agedynne for 6 skl.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn foruden stier for 2 Sld. 2 mrk., en wogn med smaae stier paa, og jern lun stiker udi 
for 2 Sld. 2 mrk., en gl. wogn sønden gaarden for 1 Sld. 2 mrk., it par granne Høestier for 1 mrk. 8 
skl., it par Elle Høe stier for 1 mrk., 2 nye aske kløf till 2 klover á 6 skl er 12 skl., it aske kløf der 
hos for 12 skl., 8 skl., en arbieds sleede med jern widier og smaae stier paa for 1 Sld. En ruhl med 
jern ringe tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., en harre med træ tinner for 12 skl., en gl. harre for 6 
skl., en jerned hammell med tøm, cabelseeler og hammel reeb og halseeler og jern nagle for 4 mrk., 
en ploug med behørige jern, hiull og bøsse for 2 Sld., en anden gl. ploug med hiul bøsse løbere og 
ringe for 3 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., it gl. aar med bihl for 10 skl., 2 nye ophuggede sleede 
meeder af Ask for 2 mrk., en haand qvern med jern seyl og huus for 6 mrk., én skiærebenk for 8 
skl., en gl. huggebenk for 4 skl., en ophugget klow for 6 skl., en lin wef med behørig jern for 4 Sld. 
2 mrk., en gl. wogn klou for 4 skl., en nye wogn axsel for 8 skl., en gl. tøm med Faar tøm og streng 
for 6 skl., en lang eege planke, hvor af Jens Jacobsen tilhør dend halfvepart, og dend anden 
halfvepart Sterfboet tilhørrende, er sat for 6 mrk., it støke eege planke ungefehr 4 alen lang for 1 
mrk. 8 skl., it støke af en aske i gaarden er sat for 1 mrk., it sengested i drengehuuset en side og en 
gaufl for 12 skl.,  
Paa loftet. 
En egekiste med en foed under, med laas og hengsler er sat for 3 Sld., 2 sammensatte sengesteder, 
begge for 1 Sld.,  
I Lille stuen. It nyt sengested med en side og en gaufl for 1 Sld., en half kiste foruden laas med 
hengsler for 2 mrk., en gl. fyrrekiste med marne, hengsler og laas fore for 3 mrk., en hake blok med 
3 been udi for 6 skl., en tom tønde for 6 skl., it bordblad paa loftet for 8 skl.,  
I Krubhuuset. 
En liden Ørk uden laas med hengsler af eeg er sat for 2 Sld. 2 mrk., en kistebenk er sat for 3 mrk., it 
langt bordblad for 1 mrk., it lidet gl. skrin for 8 skl., en øltønde for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., 
en kierne for 1 mrk. 8 skl., en salte half tønde for 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., en leyel for 8 
skl., en træ tragter for 6 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en brendevins otting for 8 skl.,  
Paa Wester huus tille. 
En lynneborg salt tønde for 6 skl., en løbende warpe for 1 mrk., en gl. liden ballig for 4 skl., en sy 
bøtte for 2 skl., it cabel tver reeb for 1 mrk., en gl. seys uden bom for 8 skl., 2 raae Lam skind for 6 
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skl., en barked nødehud for  1 mrk. 8 skl., it deigne trug med stoel for 1 mrk., en spin rok for 1 Sld. 
1 mrk., endnu en gl. spin rok for 3 mrk.,  
I Krubhuuset.  
4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., it sold for 10 skl., endnu it sold for 6 skl., en leyel for 8 
skl., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., it drøfte trug for 6 skl., it andet trug for 4 skl., en half barket 
huud for 3 mrk., it tredje part af en barket huud for 1 mrk., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler er 
sat for 12 skl., it gl. langt bordblad for 8 skl., en salteer half tønde for 6 skl., en hugge blok for 4 
skl.,  
I Steerhuuset. 
2 standtønder for 2 mrk., én straabonds tønde for 6 Sld., en nye fyrre span for 6 skl., en fyrre kitte 
for 4 skl., 2 sybøtter af eeg for 8 skl., en pungebøtte for 4 skl., en strippe bøtte for 3 skl., en træ 
skaal for 3 skl., en sennerps qvern for 2 mrk., en kalke tønde for 12 skl.,  
I Jord Kilderen. 
En stoer straaebonds tønde for 6 skl., it tønde stomme for 2 skl., en ballig for 6 skl., gl fyrre staufve 
till it Car og en tønde for 1 mrk., en gl. dre saae for 2 skl., nog I Steerhuuset, it Car med Carbenk for 
1 mrk. 8 skl.,  
Paa Steerhuus Tillet. 
It gl. winfad for 8 skl., 3 straaebonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en jern gryde kraag for 4 mrk., 
en hugge stok i forstuen 4 skl.,  
I Stuen. 
It gl. wraaeskab i stuen med 2 dørre og en laas for 1 Sld. 2 mrk., it gl. fyrrebord med skoffe under 
og oben fod for 3 mrk., en træ roke bagstoel for 12 skl., en fyrrebenk norden till i stuen med 
skammel till for 4 mrk., en benk for bordenden i stuen med skammel till for 4 mrk., en benk for 
bordenden i stuen med skammel till af fyrre for 2 mrk.,  
Jernwahre. 
En liden stok øpse for 2mrk., en half stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en breed bladet haand øpse for 1 
mrk., it tøtf jern for 1 mrk., en lyng rifve for 12 skl., it bufve sauf for 1 mrk., én jern kiste for 1 mrk. 
8 skl., it harre støf for 12 skl., en jern tyfve for 12 skl., en straaebonds tønde paa loen for 4 skl.,  
Sæden i Laderne. 
Biuget i Nørre lengde udi 3 stolperum er sat for siuf tønder á 7 mrk er 12 Sld. 1 mrk.,  
Haufre i samme trie stolperum er sat for 4 tønder og en tønde tærsket haufre paa korn á 2 mrk 8 skl 
er 3 Sld. 8 skl.,  Høe i Nørre lenge, it fuld stolperum for 3 Sld., en halm røste westen till i gaarden 
med halm og træverk for 1 Sld. 2 mrk., en halm røste imellem nørre og øster lenge med halm og 3 
støtter for 1 Sld. 1 mrk., én seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., it sleede kar for 3 mrk.,  
Paa Stue loftet. 
5 tønder torsken haufre á 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 8 skl., 2 drøftetrug á 8 skl er 1 mrk., en tønde tørt 
biug i en sek, er sat foruden sek for 8 mrk., en linnen tønde sek for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre og rørrende gods till penge 218 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Jesper Pettersen nu boende i Aaker sogn, var her nu tilstæde, og vedstoed her till dette Sterfboe 
skyldigste, laante reede penge, som Hans Peittersen self og stendig var penge 46 Sld.,  
Rasmus Pedersen boende paa Bakegaarden i Aaker sogn, var her tillstede, og vedstoed her till dette 
Sterfboe, at er skyldig forre afkiøbt Hest, som Hans Pettersen self og stendig var, at rester 8 Sld.,  
Hans Peittersen angaf, at hafve udgifvet sit Pandtebref paa denne 29 gaard i wæstermarie sogn til 
sin stif moder Mand Jens Jacobsen, som nu er till huuse med hammen, her paa berørte 29 gaard, og 
sagde Hans Peittersen, at det lyder paa Capital, it hundrede Sld., hvor paa endnu ubetaldt, her till 
Sterfboet resterer somde fleeste Hans Peittersens medarfvinger, som melt ere, nu og saa være 
stendige saa rigtig at være, penge 6 Sld.,  
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Om sider fremviste Jens Jacobsen ommelte Pandtebref som forskrefne indeholdte, saa rigtig at 
være, dateret dend 23 Juny 1698 og samme dag inden tinge vedstoed, læst og paaskrefven, og Jens 
Jacobsen igien lefveret. 
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield penge 60 Sld.,  
Summa Summarum Andrager ald dette forschrefne løsøre og Tilstaaende Gield i alt 
penge 218 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder eller gang klæder, vedstoed denne fornefne S: Qvindis døttre, saa 
og én deel deris mænd, som nu var her tilstæde, at de self indbiurdis sig dem hafver imellem deelt, 
og som de tvende denne Salige Qvindis sønner, ike der af hafver bekommet sin andeelle som de nu 
paastoed. Saa blef nu derom imellem dem self indbiurdis, samptlige foreenit saaleedis, at hver af 
bemelte brødre skall nyde forud af døtternis laader, førend systerne nogen laad tilreignis og 
tilleggis, af løsøre, till hver af deris brødre 4 mrk., er 2 Sld., hvor ved det saaleedis efter bemelttes 
deris indbiurdes foreening her efter er til regnet og forblifver. 
Hernest blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner og er der til giort udleg 
som her efterfølger. 
Hans Piettersen angaf at verre skyldig till Amptstuen paa sin andeel at betale for 1700. af bog 
Clarrings penge 10 mrk., af January Febr: og Marty 1701 Qvartalskat 1 mrk. 6 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 
6 skl., udlagt 2 tønder biug á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 10 skl.,  
Herman Bon Henriksen i Rønne, fordret efter afreigning som vedgikes penge 14 Sld., udlagt derfor 
5 tønder Biug á 7 mrk., er 8 Sld. 3 mrk., en sort braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Hans Peittersen angaf at verre skyldig till Giert Jacobsen Von Kempe Farfver i Rønne, som 
vedgikes af med arfvingerne, en tønde haure ansat for penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en tønde haure er 
taxeret for 2 mrk. 8 skl.,  
Item angaf Hans Peittersen at verre skyldig till Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Muller, som 
nu af med arfvingerne vedgikes penge 6 mrk., udlagt it sort braaget studnød for 1 Sld. 2 mrk., 
Nog angaf Hans Peittersen at verre skyldig till Hans Andersen i Boelsker sogn, ham tilkommer arf 
efter Sahl: Mads Ibsen i Povelsker sogn penge 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en kiste benk i 
krubhuset for 3 mrk., en nye wefved agedynne for 2 mrk. 8 skl., en strippe bøtte for 3 mrk., till 
ofvers 1 skl.,  
Peder Hansen i Aaker sogn fordred penge 2 mrk. 4 skl., udlagt en tønde tersken haufre for 2 mrk. 8 
skl., till ofvers 4 skl.,  
Jesper Peittersen i Aakier sogn fordred penge 2 mrk. 12 skl., udlagt en kierne i krubhuuset for 1 
mrk. 8 skl., en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl.,  
Jens Jacobsen i Westermarie sogn fordred 8 skl., udlagt paa Steerhuus tillet, it gl. winfad for 8 skl.,  
Jens Rasmusen i Marneland i Westermarie sogn, fordred for én deele 1 mrk. 4 skl., udlagt it støke af 
en ake i gaarden for 1 mrk., hos Per Pettersen 4 skl.,  
Jørgen Køges hustru Margrete fordred laante penge 1 Sld. 1 mrk., udlagt i Krubhuuset en sort 
ranned ullen ofverdynne for 5 mrk.,  
Jørgen Køge og Hans Persen fordred for grafven at grafve penge 2 mrk., udlagt 2 stand tønder á 1 
mrk er 2 mrk.,  
Olluf Larsen i Westermarie sogn fordred for leye af en brende wiins pande 1 mrk., udlagt en 
øltønde er sat for 1 mrk.,  
Hans Skrædder i Aakirkebye fordred arbiedsløn penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en barket nødehuud for 
1 mrk. 8 skl.,  
Hans Peittersen befindes, at verre tilordnet at wærge for Sahl: Jacob Pedersens søn af Østermarie 
sogn nemlig Peder Jacobsen, og tilkommer ham i arf efter bemelte sin Salig fader af løsøre goeds 
penge 26 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
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Hvad retten angaar, da beviiser Hans Peittersen, med it tings vidne udsted af Øster Herrids ting 
dend 14 January 1689. at det for summen udlagde adtskillige rørrende goeds imod pengis er 
leggelse trende gange, er blefven opbunden, og der for med rentten der ved henstaar, efter som 
ingen penge, for det udlagde løsøre har verred at bekomme, og som Hans Peittersen nu er en gl. 
svag mand, og ike lengere samme wærgemaall kand forestaae, saa er ham samme wærgemaall nu 
forløfvet, og nu igen for berørte myndling; till wærge anordnet Hans Jørgensen i Ibsker sogn, paa 
14 gaard som her ved anbefalis samme wærgemaall efter loven at forestaae; Saa er da for Summen 
udlagt, efterskrefne naar først der paa korttis som myndlingens moder hafver hos sig beholdt, 
nemlig for it skab 4 mrk., og for 5 Gieslinger 2 mrk. 8 skl., blifver da igien 25 Sld. 1 skl., siger 25 
Sld. 1 skl., udlagt en hvid Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., hos Rasmus Persen paa Bakegaarden i Aaker 
sogn som hand her till boet er skyldig penge 8 Sld., en fyrre kiste med maarne hengsler for 3 mrk., 
en røe beltet Koe for 5 Sld., 3 gl. Gies for 3 mrk., hos Jesper Peittersen i Aaker sogn at hafve 2 
mrk., er 22 Sld. 2 mrk. resten som er 2 Sld. 2 mrk., formeener Hans Peittersen efter giorde 
foreening imellem ham og berørte myndlings Moder og Stiffader, at beholde, imod dend bekostning 
Hans Peittersen for myndlingens skolegang og kost i 10 ugger, hvilket her nu paa skiftet blef for 
billigt Godset;  
Imod  denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekaastning, blef hendis nu efterlefvende Mand 
Hans Peittersen, bevilget af alle vedkommende sin sengs klæder som stod i stuen, og der foruden 
udlæg af dette boes middel for penge 18 Sld. Udlagt 4 tønder haufre i straaet for 2 Sld. 2 mrk., en 
brun braaget Hest gilling for 10 Sld., en sort beltet Koe for 5 Sld., ved skattens udleg 2 mrk.,  
Nog angaf Hans Peittersen at verre skyldig som rester paa sin Sahl: Qvindes begrafvelse, til Peder 
Andersen, for en tønde maldt og meere 10 mrk., udlagt at betalis af hvis Jesper Peittersen er skyldig 
disse 10 mrk., 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning, blef af de vedkommende bevilget 4 Sld., 
udlagt 4 tønder forsken haufre paa Ster loftet á 2 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk., af en half tønde 
kaabber kedel at hafve  1 Sld. 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning her paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve og til bogs føre, med lodsedler og slet papir 8 Sld., udlagt en tønde tørt biug for 2 Sld., af en 
half kaabber kedel 6 Sld., 
Stemplet papir till denne forretning for 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en half tønde kaabber kedel 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en liden mæssing 
kedel for 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., 2 nye ophugne slemeider er sat for 2 mrk., en bred bladet 
haand øpse for 1 mrk., 
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner, till Penge 82 Sld. 1 mrk. 13 
skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 196 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor af Steffaderen Hans Peittersen tilkommer dend halfvepart som er 98 Sld. 12 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Qvindes efterlefvende 2 sønner og 5 døttre. 
Er deraf en broderlaad 21 Sld. 3 mrk. 4 skl., og en søsterlaad er penge 10 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
Men som samptlig børnen efter forhen indførte deris indbyrdis foreening, saaleedis har sluttet, at 
forskrefne 2de brødre i steden for deris anpart, af deris sahlig moders ifareklæder, skal nyde af 
systernis laader, hver en Sld., Saa blifver broder laaden 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., og hver systerlaad er 
10 Sld. 2 mrk. 2/5 skl.,  
For faderens anpart som er 98 Sld. 12 skl., er udlagt følgende, en hvid Koe som er paa halsen 
røed for 5 Sld., en brun snoppet og stiernet Hest gilling for 9 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., en røe 
hielmed Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en blak grimmet Qvie for 2 Sld. 1 mrk., it røe hielmet og grimmet 
studnød for 1 Sld. 3 mrk.,4 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld., en hvid galt for 1 
Sld., en hvid Soegris for 2 mrk., af en half tønde Kaabber kedel 1 Sld., en kaabber kedel paa en kitte 
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stoer vegtig till 2 Sld., en mæssing kedel for 3 mrk., I dend lille stue, en linnen underdynne for 2 
Sld. 2 mrk., en gl. damtrir vors ofver dynne for 2 Sld., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., it gl. 
blaargarns lagen for 2 mrk., en pude med lin vor for 4 mrk., en ullen pude stop for 2 mrk., en 
arbieds wogn uden stier for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefved benkedynne for bordenden 3 mands sæde 
for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved benkedynne under winduen 4 mands sæde for 3 mrk., en arbieds 
sleede med jern vidier og smaa stier for 4 mrk., en jerned hammell, med tøm, hammel reeb og 
cabelseeler, halseeler og jern nagle for 4 mrk., en ploug med behørige Jern, hiull og bøsse for 2 Sld., 
Høe i Nørre lengde, it fuld stolperum for 3 Sld., en halm røste imellem dend nørre og øster lenge og 
3 støtter for 1 Sld. 1 mrk., en sengested med en side og en gaulf i lille stuen for 1 Sld., Paa loftet, én 
eege kiste med foed under, og laas og hengsler for 3 Sld., en hake blok med træ been for 6 skl., en 
tom tønde for 6 skl., it bord blad for 8 skl., en half kiste med hengsler i lille stue for 2 mrk., I 
Krubhuuset, en ølfiering for 12 skl., en sllte half tønde for 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., en 
leyel for 8 skl., en træ tragter for 6 skl., en straabonds half tønde for 4 skl., it cabel tver reeb for 1 
mrk., it deigne trug med stoel 1 mrk., en gl. spin rok for 3 mrk., 4 straabonds tønder i Krubhuset for 
1 mrk. 8 skl., 2 soll it 10 skl., it 6 skl er 1 mrk., it nye wefved hiønde med rød bon iog rosninger for 
1 mrk., en gl. wefved agedynne medguhl beraaget under foer for 12 Sld., it pande jern for 1 mrk. 8 
skl., en half barket huud for 3 mrk., en tredje part af en barket huud for 1 mrk., en sinnerps qvern 
for 2 mrk., it wraaeskab i stuen med 2 dørre og en laas for 6 mrk., it gl. fyrrebord med skoffe under 
og oben foed for 3 mrk., en træ røke bagstoel for 12 skl., en førrebenk norden till i stuen med 
skammell for 4 mrk., én benk for bordenden i stuen med skammel for 2 mrk., en liden stokøpse for 
2 mrk., en liung rifve for 12 skl., it bufve sauf for 1 mrk., en jern kill for 1 mrk., it harre støf for 12 
skl., en jern tufve for 12 skl., 2 drøfte trug for 1 mrk., en linnen tønde selk for 1 mrk., en harre med 
træ tinner for 12 skl., en gl. harre for 6 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it aar uden bihl for 10 skl., en 
seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., it slede car for 3 mrk., dend rest af de 100 Sld., som Jens 
Jacobsen her til boet er skyldig som er 6 Sld., it car med carbenk i steerhuuset for 1 mrk. 8 skl., hos 
Jesper Pettersen i Aaker sogn, af huus hand som før er meldt, her till boet skyldig penge 12 Sld., 
nog en hvid galt for 1 Sld., en lin wef med behørige jern for 4 Sld. 2 mrk., en hugge stok i forstuen 
for 4 skl., til ofvers 10 skl., :/: 
Dend eldste søn Peder Hansen for sin anpart arfve, som tilsammen er 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., derfor 
udlagt helften af en lang eegeplanke er sat for 1 Sld. 2 mrk., it støke eegeplanke fire allen lang for 1 
mrk. 8 skl., en spin rok for 1 Sld. 1 mrk., en røe braaget Koe paa leye hos Rasmus Pedersen paa 
Bakegaarden i Aaker sogn, for 5 Sld., en linnen sengedynne i lille stuen for 2 Sld., 2 raae lam skind 
for 6 skl., en seyes uden bom for 8 skl., en brende wins otting for 8 skl., Paa wæsterhuus tille, en 
lynne borger salt tønde for 6 skl., en løbende warpe for 1 mrk., en gl. liden ballig for 4 skl., en 
sybøtte for 2 skl., af hvis Jesper Peittersen i Aaker sogn her til boet er skyldig, som før er meldt, er 
her till udlagt at hafvis penge 10 Sld., en halm røste westen til i gaarden for 6 mrk., med halm og 
træ reeb, 2 nye aske klof til 2 klover á 6 skl er 12 skl., I Krubhuuset, itlangt bord blad for 1 mrk., til 
ofvers 2 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Hansen for sin anpart arfve, som tilsammen er 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
derfor er udlagt, af hvis Jesper Peittersen i Aaker sogn her til boet er skyldig, som før er meldt, her 
til boet er skyldig, er her til udlagt at hafvis 3 Sld., en røe braaget Koe som bemelte Anders Hansen 
hos sig hafver paa leye, men nu her till leye udleggis efter taxten for penge 5 Sld., en gl. wogn 
synden gaarden for 1 Sld. 2 mrk., it par granne Høe stier for 1 mrk. 8 skl., en gl. ploug med hiul 
bøsse løbere og ringe for 3 mrk., en jern gryde kraag for 4 mrk., fyrre stafve till it Car, og en tønde 
for 1 mrk., en ballig for 6 skl., en gl.øresaae for 2 skl., I Krubhuuset, en linnen underdynne for 2 
Sld., en linnen hofvetdynne for 3 mrk., en sort skimlet ugillet Foele i andet aar gl. for 8 Sld., hos 
Peder Hansen sin broders laad 2 skl., it tønde stromme 2 skl., :/: 
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Dend eldste daatter Bohl Rasmus Jensens i Ibsker sogn tilkommer paa sin anpart penge 19 Sld. 2 
mrk., hvor for er udlagt, en røe røgget Qvie for 2 Sld., Paa loftet i wester seng, en linnen 
underdynne for 1 Sld. 3 mrk., en ullen ofverdynne for 6 mrk., en linnen hofvet dynne for 3 mrk. 8 
skl., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., 2 half gl. blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., hos Jesper 
Peittersen i Aakier sogn at fordris 2 Sld. 2 mrk., it aske kløf for 8 skl., :/: 
Dend anden daatter Gunnild Jens Rasmusens i Westermarie sogn tilkommer 10 Sld. 2 mrk., der 
for er udlagt it røe herred studnød for 2 Sld., en eegeørk uden laas med hengsler for 2 Sld. 2 mrk., it 
nye wefved sengklæde for 6 mrk., hos Jesper Peittersen i Aakier sogn at fordris 4 Sld. 2 mrk.,:/: 
Dend tredje daatter Margrete Jørgen Kiøges tilkommer 10 Sld. 2 mrk., derfor er udlagt, hos 
Jesper Peittersen i Aakier sogn at fordris  2 mrk., en haand qvern med hus og jern seil for 1 Sld. 2 
mrk., en røe røgget Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en hvid Ornegris for 2 mrk., i drenge huuset, en 
ullen sort rannet ofverdynne for 5 mrk., en ullen og linnen hofvetdynne for 1 mrk. 4 skl., en skiære 
benk for 8 skl., en punne bøtte for 4 skl., af biuget ved Hermand Bohnis udleg, at hafvis penge 1 
mrk., en kalket tønde for 12 skl., en straae bonds tønde paa loen for 4 skl., en hugge benk for 4 skl., 
en ophuggen klov for 6 skl., en gl. wogn klov for 4 skl., en nye wogn axsel for 8 skl., en gl. tøm 
med haartøm streng for 6 skl., it sengested i drenge huuset, er sat for 12 skl., en leyel for 8 skl., it 
drøfte trug for 6 skl., it andet drøfte trug for 4 skl., en førre kiste uden laas og hengsler for 12 skl., it 
langt bord blad for 8 skl., en saltere half tønde for 6 skl., en hugge blok for 4 skl., i Steer huuset en 
tønde for 6 skl., en nye finne span for 6 skl., en førre kitte for 4 skl., 2 sy bøtter afeeg á 4 skl er 8 
skl., en wogn med smaae stier og Jern lund støker 10 mrk., :/: 
Dend 4de daatter Karne Jens Jacobsens i Westermarie sogn tilkommer i arf efter bemelte sin 
Sahl: Moder 10 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt it sort graae ugillet Hest Føll for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. 
Tinfade og en tin tallerken vegtig till penge 1 Sld. 3 mrk., 2 blaargarns lagen i Krobhuset á 2 mrk. 4 
skl er 1 Sld. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en benkdynne paa nørre benk 5 mands 
sæde, er sat for 3 mrk. 8 skl., it gl. hiønde med blaae bon for 12 skl., en wefved benkedynne under 
winduen 4 mands sæde for 3 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde for 6 skl., en gl. syed agedynne for 6 
skl., en ruhl med jern ringe, tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., paa loftet sammen satte sengesteder 
begge for 1 Sld., it lidet gl. skrin for 6 skl., en træ skaal for 3 skl., i Kielderenen stor straabonds 
tønde for 6 skl., 3 straabonds tønder i steerhuuset for 1 mrk. 2 skl., 2 elle Høe stier for 1 mrk., af 
biuget ved skatten 10 skl., af haufren hos Peder Hansens udleg de 4 skl., ved Hans Peittersens laad 
9 skl., :/: 
Dend yngste daatter Dorethea Jesper Peittersens til kommer i arf, efter sin Sahl: Moder penge 
10 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt og af kortis paa de 46 Sld. Hendis bemelte mand her till boet er 
skyldig, som før er meldt disse 10 Sld. 2 mrk., :/: 
Som nu saaleedis till én hver Creditor og arfving var udlagtt saa blef samptlig arfvingerne af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boets middel at angifve. Hvor till de svarede 
at de ike viste meere till dette boets middell at angifve, end som angifvet er og forskrefvet staar. 
Uden allermeste dend anpart som kand være till beste i denne omrørtte 29 gaard i Wæstermarie 
sogn. Saa blef bemelte denne Sahl: Qvindes nu efter lefvende mand Hans Peittersen, med samptlige 
sine Stifbørn de 2de sønner og døtternis mænd, saaleedis foreenet, at de self indbyrdes antage 
berørte 29 gaard i alt for penge 250 Sld., og der fra først fratagis de 100 Sld., dend forhen her udi 
ommeldende Contract Jens Jacobsen i hænde hafver indeholder og resten de 150 Sld., at skall 
deelis imellem demmen samptlige denne Sahl: Qvindes arfvinger saaleedis, at Hans Peittersen,der 
af tilkommer dend halfvepart som er 75 Sld., dend anden halfvepart deelis imellem 2 brødre og 5 
systere som før er meldt, er deraf en broderlaad 16 Sld. 2 mrk. 10 2/5 skl., og en systerlaad er 8 Sld. 
1 mrk. 5 1/3 skl., Belangende gaardens besiddelse, da som Jens Jacobsen udi omrørte Contract har 
indgaaed imellem sig og hans hustruis Stiffader Hans Peittersen, at Jens Jacobsen skall tillige med 
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Hans Peittersen, besidde denne fornefne Gaard, udi 15 aar, og hafver sine penge bestaaende i 
gaarden, saa sluttedis her om nu paa skiftet saaleedis, at det der ved forblifver, som berørte 
Concracts bref formelder, at Hans Peittersen, og Jens Jacobsen gaarden beboer, saa lenge indtill de 
15 aar Contracten ommelder ere udi; Men de poster angaaende som Contracten ommelder, om Hans 
Peittersens undertag, blef nu aldelis ophefvet, men i det øfrige bemelte Contract i allemaader, som 
forskrefvet staar. Ved noget at stande, hvilket at saa ubrødelig holdis og efter kommis skall, og at 
saa er tilganget og passeret som forskrefvet staar. Des till vidniebiurd og bekræftelse under vore 
hænder og signeter Skiftesteden dend 10 February Anno 1701. Paa høyedle og Welbaarne Hr: 
Oberster og Amptmands veigne  Hans Jensen. Henning Brugman. 
Hans H:P: Peittersen, Peder Hansen egen haand. Anders A:H: Hansen eget skrefne 
navn. Jens J:R: Rasmusen eget skrefne navn.Jesper J:P: Peittersen eget skrefne navn. 
Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen.   Jørgen J:K: Kiøge.  
 Jens J:J:S: Jacobsen.  
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Anna 1701. Den 14 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Deeling efter Anders Hansen Sahl: Hustru Seigne Hansdaatter, som boede 
og døde udi it Gadehuus beliggende udi Arnager i Nyelaursker sogn. Og det Imellem bemelte Sahl: 
Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Anders Hansen, paa eene side og paa anden side, deris 
sammen auflede børn  som er 1 søn og 4 døttre. Hvoraf. 
 
Sønnen er Anders Andersen hiemme hos faderen, som er fuldmyndig efter lowen. 
Dend eldste daatter var  Ellene Andersdaatter  som var i ægteskab med Peder Rytter i 
Westermarie sogn. Og er ved døden afgangen og hafver efterlat sig 2 sønner og 4 døttre. Som 
faderen bemelte Peder Rytter er self wærge, for og paa deris wegne nu i dag mødte og svarede. 
Dend anden daatter Geirteud Andersdaatter en enke var i ægteskab med Jens Hansen i 
Arnager, som for noget siden druknet her udfor Landet, for hende blef nu till wærge anordnet, 
berørte hendis broder Anders Andersen. 
Dend 3die daatter Kirstine Andersdaatter i ægteskab med Thommis Pedersen boende i Nøker 
sogn. 
Dend 4de og yngste daatter Hanna Andersdaatter i ægteskab med Jens Laursen boende udi  
Nylarsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Mikel 
Madsen og Rasmus Morttensen  boende i bemelte Nyelaursker  sogn.  Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Det huus som Anders Hansen udi Arnager udi boer, som tilsammen er fire stolperum med straaetag, 
deraf er stuen 2 stolperum med fire winduer udi it lidet Cammer og it sengerum med en teil 
kakelovn udi. Og 2 dørre, 2 andre 2 stolperum er det eene med forstue og ildsted, ded andet 
stolperum er tørfhuus, det tilsammen, med en haufve norden for med 2 æbeltræer udi og jords maall 
som huuset staar paa, er taxeret for penge 12 Sld., 2 straabonds tønder en 8 skl., en 10 skl., begge 
for 1 mrk. 2 skl., en tønde pa 3 fieringer med bon udi for 6 skl., en half tønde med én bon udi for 6 
skl., en gl. tiære tønde for 4 skl., it winfads stomme for 6 skl., en gl. mæssing kædel er sat for 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, er en eld gl. sort klædis kaabe med hvidt lærret umnder er taxeret 
fot 1 mrk. 4 skl., en gl. blaargarns oplæd for 4 skl., en gl.blaargarns oplæd for 6 skl., en gl. 
blaargarns neerdeel for 4 skl., it gl. fyrre bord i stuen med skoffe og foed for 1 mrk. 8 skl., en 
ulaasfast fyrre kiste i stuien er sat for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets middel till penge 14 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Proubsten Hr: Jens Morsing, som og er Sogne Præst i Nylaursker sogn, fordred efter regenskab 
penge 5 Sld., herfor er giort indførsel i forskrefne huus med behør for 5 Sld.,  
Sønnen Anders Andersen fordred for forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse penge 6 Sld. 
2 mrk. 10 skl., udlagt og indført i huuset med behør for penge 6 Sld. 2 mrk., en blaargarns opled for 
4 skl., en dito for 6 skl., :/: 
Jens Terkelsen i Wællingsbye, kræfver her i boet 1 mrk. 8 skl., udlagt, en æld gl. klædes kaabe med 
hvid lærret under for 1 mrk. 4 skl., en blaargarns needeel for 4 skl., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 mrk. 8 skl., udlagt it bord med skoffe og foed for 1 mrk. 
8 skl., af huuset 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 4 mrk., udlagt en fyrre kiste uden las for 3 mrk., af 
huuset 1 mrk., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref 1 mrk. 8 skl., udlagt en half tønde med bon for 6 skl., en tiære 
tønde for 4 skl., it winfad stomme 6 skl., en mæssing kedel for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt en straabonds tønde for 
10 skl., en dito for 8 skl., en tønde paa 3 fiering for 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 14 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Paa at indtet till deehling imellem arfvingerne er ofver blefvens og som arfvingerne samptlige af, 
skifteforwalteren er blefven tilspurdt, og de svarede at de ike viste meere till dette sterfboes middel 
at angifve, saa er dette skifte derved sluttet, hvilket at saa er tilganget og Passeret, som forskrefvet 
staar, dis till vidnisbiurd under vore hænder skiftesteden Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Anders A:H: Hansen.  Peder P:N:S: Nielsen. 
Anders Andersen.    Mikel M;M;S; Madsen.   Rasmus Mortensen.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Anna 1701. Den 18 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Hans Jørgensen Sahl: Hustru Kirstine Larsdaatter, som 
till fore var i ægteskab med afgangne Jens Pedersen Og hun nu med bemelte sin mand boede og 
døde paa dend 63 Jordeyendoms gaard, udi beliggende paa Thingsta i Westermarie sogn. Og det 
Imellem berørte  Sahl: Qvindes  nu efterlefvende Mand omnenfte  Hans Jørgensen, paa eene 
side og paa anden side, denne Sahl: Qvindes med sin bemelte Mand Jens Pedersen auflede børn  
som er 2 sønner  og 3 døttre. Hvoraf. 
 
Dend eldste søn er Niels Jensen paa 14 aar gl. for hammen er till wærge anordnet som nu der ved 
forblifver, myndlingens systermand Esper Pedersen i Westermarie sogn. 
Dend yngste søn er Olluf Jensen nu paa 12 aar gl., for hammen er forhen till wærge anordned som 
endnu forblifver hans fader broder Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter  Bohl Jensdaatter  nu paa 10de aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
hindes halfbroder Peder Jensen boende i Clemmedsker sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter nu paa 8te aar gl. for hende er forhen till wærge 
anordnet som nu forblifver hendis Moder broder Laurits Lauridsen boende i Aaker sogn. 
Dend yngste daatter er  Giertrud Jensdaatter nu paa 5te aar gl. for hinde blef nu til wærge 
anordnet, hindes Moder broder Arist Laursen i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen  i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. 
Nemlig. 
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., 
en røed Koe for 5 Sld., it Røe hielmet Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it hvidt Qvigenød for 1 Sld. 1 
mrk., it sort braaget Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget spæ tiur kalf for 2 mrk. 8 skl., en røe 
hielmet spæ Qvige kalf for 2 mrk., :/: 
Heste og Hopper. 
En sort Hoppe for 9 Sld., en brun stiernet Hoppe for 8 Sld., en soed blised Hoppe for 8 Sld., it brun 
bliset ugillet Hest føll for  1 Sld., en blak brun bliset gillet Foele for 7 Sld.,:/: 
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 mrk., it fior lam og it wehr á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. 2 graae Ornegrise á 1 mrk er 2 mrk., en graae Soegris for 1 mrk., en graae sanded Soegris for 
12 skl., :/:  Gies. 4 gl. Giæs og en Gaase a 1 mrk er  5 mrk., nog fandtes en røe stierned Qvigekalf af 
wærdi 6 mrk., som sønnen Niels Jensen imod sin opwartning her i boet forhen er bevilget, og nu 
samtøket at beholde. 
Kaabber Wahre. 
En span stoer kaabber kedel vegtig till penge og sat for 3 mrk. 8 skl., en half gammel mæssing kedel 
paa en stoer span for 6 mrk.,  
Sengeklæder. 
I Østerhuuset, en graae ullen ofverdynne for 5 mrk., en graae ullen underdynne for 2 mrk. 8 skl., en 
hvid ullen hofved dynne for 12 skl., en hvid ullen pude uden lin vor for 8 skl., it gl. blaargarns lagen 
for 8 skl., I en seng i stuen, en sort ranned ullen under dynne for 7 mrk., en hvid ullen ofverdynne 
for 5 mrk., 2 andre med lin vor á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 
skl., en ullen graae rannet hofvet dynne for 1 mrk., it nyt brue garns lagen for 4 mrk., it gl. 
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blaargarns lagen for 1 mrk., it andet gl. blaargarns lagen for 8 skl., it nye wefvet  sengklæde for 4 
mrk.,  
Benkeklæder. 
En gl. agedynne med en sort lap paa for 8 skl., it gl. hiønde med en løen skindlap paa for 6 skl., it 
gl. hiønde  med guhl striket bon paa for 8 skl., it syed hiønde med huus løef skind under for 3 mrk.,  
Kornett i Laden. Biug i søndre lade, ligger i 2 stolperum till løsholten, som er vagt med græs og 
tistel er sat for 2 tønder á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., Haure i Nørre længe wæsterende liggende i 2 
stolperum er sat for 6 tønder á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 3 mrk., en kaappe borddug er sat for 1 Sld., 
Høe i syndre lengde i Østerende paa Gulfvet 2 læs er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Boehafve. 
2 gl. harrer á 6 skl er 12 skl., 3 gl. hiull og it wogn bag ree, med 2 gl. smaae stier for 1 Sld., en 
ploug aas med en jern vidie for 1 mrk., en gl. ploug knif for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. aar med bihle for 1 
mrk., en liden span øpse for 12 skl., en lin wef med behørige jern for 4 Sld. 2 mrk., it gl. deigne trug 
for 1 mrk., it lidet bufve sauf for 10 skl., it gryne soll for 8 skl., en tønde ertter for 2 Sld. 2 mrk., en 
spin rok for 3 mrk., en gl. spin rok for 2 mrk., en gl. kiste uden laag for 8 skl., en jern gryde kraag 
for 3 mrk., en half tønde med en bon for 4 skl., en gl. jern tyfve for 6 skl.,  
I  Stuen,  
It  gl. fyrre bord med oben foed for 1 mrk., en laasfast fyrre kiste i stuen for 4 mrk., 4/5 tønde Rug, 
som er saaed her ved gaarden, agted ikun for strøe kornet, er sat for 10 mrk., it gl. haand klæde for 
12 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette boes rørrende middel til penge 108 Sld. 3 mrk. 6 
skl.,  
Denne Salig Qvindes Ifareklæder, er efterskrefne, it blaat wadmels skiørt er taxered for 2 Sld., en 
blaae wadmels trøye for 2 mrk. 8 skl., en gl. sort pollemeetis half kiol med 2 røed sartis half ermer 
udi for 1 Sld., it sort fifskaftis skiørt for 9 mrk., it grønt wadmels skiørt for 7 mrk., en gl. sort klædis 
trøye for 1 mrk., it blaat florets ofverlif med 2 røde sartis ermer udi med staal maller udi for 2 Sld., 
Summa 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., Her imod var stiffaderen Hans Jørgensen fornøyet med sin egne 
Ifareklæder, og der for er bemelte denne Salig Qvindes Ifareklæder, deelt imellem forskrefne denne 
Salige Qvindes 2 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad penge 2 Sld. 3 mrk. 4 4/7 skl., og én 
systerlaad 1 Sld. 1 mrk. 10 2/7 skl.,  
Saa er for dend eldste søn Niels Jensens anpart, som hans Moders søstermand Esper Pedersen i 
Westermarie sogn er wærge for, som er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt it blaat wadmels skiørt, er 
taxeret for 2 Sld., en sort pollemeetis half kiol med 2 røede satiits half ermer udi er sat for 1 Sld., 
her af till ofvers 12 skl.,  
Dend anden søn Olluf Jensen som Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn er wærge for tilkommer 
paa sin anpart af sin Sahl: Moders Ifareklæder 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., hvor for er udlagt, it sort 
fifskaftes skiørt for 9 mrk., en blaar wadmels trøye for 2 mrk. 8 skl., r´til ofvers 4 skl.,  
Dend eldste daatter Bohl Jensdaatter, som hendis halfbroder Peder Jensen er wærge for, 
tilkommer 5 mrk. 10 skl., hvorfor er udlagt, it grønt wadmels skiørt for 7 mrk., til ofvers 1 mrk. 6 
skl.,  
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter, som hendis morbroder Laurids Lauridsen i Aaker sogn 
er wærge for tilkommer 5 mrk. 10 skl., derfor er udlagt it blaat florets ofverlif med 2 røede sartis 
ermer udi med staal maller udi er sat for 2 Sld,, tilofvers 2 mrk. 6 skl.,  
Dend yngste daatter Giertrud Jensdaatter, som hendes moderbroder Arist Laursen i 
Clemmedsker sogn er wærge for tilkommer 5 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en gl. sort klædes 
trøye for 1 mrk., ved sin eldste søsters wærge Peder Jensens udleg 1 mrk. 6 skl., ved sin anden 
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søsters wærge Lars Larsen i Aaker sogns udleeg 2 mrk. 6 skl., ved sin eldste broder Esper Peders 
udleg at hafve 12 skl., ved sin yngste broders wærge Jørgen Pedersens laad at hafve 2 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde berørte Stiffader Jørgen Hansen, saa vel som samptlig børnens wærger, 
om de hafde meere at angifve, till dette Sterfboets middel hvor till de svarede, ey videre at være, 
uden hvis denne Sal: Qvinde, efter sin benefnte Sahl: Mands skiftebref, arfvede, under dato 3 may 
1700. udi forbemelte 63 gaard, efter samme skiftebrefs videre indhold, og formelding penge 21 Sld. 
2 ½ skl., hvilke og till dette Sterfboes middel nu anføris,  
Blifver  saa boets middel tilsammen penge 129 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl.,  
Hernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætentioner og er der till 
giort udleg som her efter følger. 
Till Amptstuen rester efter dend i bog Clarringen dend 30 Marty 1700. gifne efter retning, till 1. mat 
1700. 11 Rixd. 2 mrk. 14 skl., som i det skiftebref efter salig Jens Pedersen dend 3 May 1700. er 
anført og udlagt, derpaa findes efter qvitering at være betalt, dend 8 May 1700. 2 Rixd 4 mrk. item 
efter qvitering dend tiende qbd: 1700. 4 rixd. Rester saa af bemelte restants 6 Sld. 1 mrk. 14 skl., 
item rester for 1700. 2 tønder 1/5 tønde Biug á 9 mrk tønden er 4 Sld. 3 mrk. 13 skl., item bog 
Clarrings penge 7 Sld., January Qvartal skat 3 mrk. 12 skl., udlagt her for berørte summa 19 Sld. 1 
mrk. 7 skl., 2 tønder Biug i dend syndre lade á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 6 tønder Haufre i dend nørre 
lenge for tønden 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 3 mrk., 4/5 tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld. 2 mrk., 
en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en staur øpse for 12 skl., it 
bufve sauf for 10 skl., hos fornefne Hans Jørgensen at hafvis 1 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred foruden 2de Kiør, som er en blaket og en sort røgget Koe, som her i 
boet findes, Peder Rosman tilhørende, og er udi leye penge 14 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt her for en 
sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it røe hielmede 
Qvienød for 6 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 12 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Mads Høg i Rønne fordred for wahre som vedgikes 4 mrk., udlagt en kaappe borddug for 4 mrk.,:/: 
Esper Pedersen i Westermarie sogn fordrer for wef løn 1 mrk., udlagt en ploug aas med en jern 
vidie for 1 mrk., :/: 
Esper Hansen i Østermarie sogn tilkommer for Sild, efter Hans Jørgensens angifvende penge 4 
mrk., udlagt 3 gl. wogn hiul og it bag ree er sat for 4 mrk., med 2 smaae gl. stier.:/: 
Esper Laursen i Westermarie sogn fordred arbiedsløn 3 mrk., og for at grafve 2 mrk., er 5 mrk., 
udlagt en gl. spin rok for 2 mrk., en jern gryde kraag for 3 mrk., :/: 
Anna Jensdaatter tilkommer tienesteløn som blef nu bevilget 4 mrk., udlagt en spin rok for 3 mrk., i 
østerhuuset en ullen pude uden lin vor for 8 skl., it blaargarns lagen for 8 skl., :/: 
Margrete Jørgen Søfrens at hafve wefveløn 4 mrk., udlagt en laasfast forre kiste i stuen, er taxeret 
for penge 4 mrk., :/: 
Hans Madsen i Nyker sogn fordred rentte for 1700. af simmmn andeel 10 Sld. 1 mrk. 11 skl., som 
er bestaaende i denne 63 gaard penge 2 mrk., udlagt 2 graae Ornegrise for 2 mrk., :/: 
Kirstine Sahl: Jørgen Jørgensens er bevilget, for sin umage her i dette boe, med opvartning i denne 
Sahl: Qvindes svaghed og ved begrafvelsen penge 2 mrk., udlagt en graae ullen underdynne i 
Østerhuuset for 2 mrk. 8 skl. Til ofvers 8 skl., :/: 
Karen Sahl: Laurids Ibsen i rønne tilkommer og rester efter fornefne skiftebreg penge 1 mrk., 
udlagt it gl. deigne trug for 1 mrk., :/: 
Sogne Deignen Alexandre Ecoman tilkommer for Anno 1700. en skeppe Biug ansat for 1 mrk. 8 
skl., udlagt en Søegris, graae for 1 mrk., it gryne sold for 8 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganget efter bemelte Sahl: Jens Pedersen dend 3 may børn, nemlig  
Bohl Jensdaatter som half broderen Peder Jensen er wærge for penge 3 mrk. 15 skl., udlagt en 
graae ullen ofverdynne i Østerhuuset for 5 mrk., till ofvers 1 mrk. 1 skl., :/: 
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Item daatteren Kirstine Jensdaatter, som Laurs Laursen i Aaker sogn er wærge for tilkommer 
og rester sin fæderne arfve som er 3 mrk. 15 skl., udlagt en røe røgget spæ Tyr kalf for 2 mrk. 8 skl., 
hos Peder Jensen myndlings udleg at hafve 1 mrk., it gl. hiønde med guhl stribet bon for 8 skl., til 
ofvers 1 skl.,  
Nog  tilkommer dend yngste daatter Giertrud Jensdaatter som nu Arist Laursen i Clemmedsker 
sogn er wærge for, sin fæderne løsøre arfve som er penge 3 mrk. 15 skl., udlagt it nye wefvet 
sengklæde for 4 mrk., i stuen till ofvers 1 skl., :/: 
Imod denne Salige Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning blef stiffaderen Hans Jørgensen 
bevilget udlæg 24 Sld., udlagt i stuen, en hvid ullen ofverdynne for 5 mrk., 2 puder med lin vor for 
7 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 1mrk 8 skl., en ullen graae ranned hofvet dynne for 1 mrk., it 
blaargarns lagen for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., en sort Hoppe for 9 Sld., en brun 
stiernet Hoppe for 8 Sld., it hvidt Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., it sort braaget Qvigenød og for 5 
mrk., en røe hielmet spæ Qvigekalf for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, bevilget 6 mrk., udlagt en sort ranned ullen underdynne i stuen for 
7 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning, paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve, og til bogs føre, med efterretninger till de vedkommende at skrifve, og slet papir till skiftes 
fornødenhed bevilget 3 Sld. 3 mrk., udlagt 3 skepper ertter for 6 mrk., it bruegarns lagen i stuen for 
4 mrk., en ploug knif for 1 mrk. 8 skl., it fior wehr lam og it gimmer lam for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af it lam 8 skl., ved skifteforwalterens udleeg 
1 mrk., en gl. gaas for 1 mrk., hos Kirstine Sahl: Jørgen Jørgensens af en graae ullen underdynne 
for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. er 4 mrk., udlagt 2 skepper ertter for 4 mrk., :/: 
Stiffaderen Jørgen Jørgensen siger Hans Jørgensen for sin høflige omgiengelse, hand hafde med 
sin Sahl: Qvinde og sine Stifbørn, blef nu af samptlige vedkommende bevilget, en ride Foele, hand 
self her till boet, hafver indført, nu taxeret for penge 7 Sld., og blef Hans Jørgensen nu udlagt, dend 
forhen her udi taxerede, en blak brun bliset gillet Foele for 7 Sld.,:/; 
Dend yngste datter Giertrud Jensdaatters wærge Arist Laursen i Clemmedsker sogn, til berørte 
sin myndlings opforstring, eftersom hun er saa ringe af alder, blef af de vedkommende bevilget 
udleeg for 5 Sld., udlagt en røe Koe for 5 Sld., 
Dend yngste søn Olluf Jensen som hans fader broder Jørgen Pedersen, er wærge for, blef forhen 
af sin Sahl: Moder bevilget, it Faar, som nu er taxeret for 3 mrk., hvilket de vedkommende 
sambtøket saaleedes at udleggis, og derfor udlagt, it syed hiønde, med hvidt løet kalfskind under, er 
sat for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner, till penge 87 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 41 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Stiffaderen Hans Jørgensen tilkommer dend halfve part som er 20 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes samptlige børn, som er 2 
Sønner og 3 Døttre. Er deraf en broderlaad 5 Sld. 3 mrk. 14 skl., og en systerlaad er 2 Sld. 3 mrk. 15 
skl.,    
For Stiffaderen Hans Jørgensens anpart som er  20 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, dend halfvepart af 
hvis denne Sahl: Qvinde hafver arfvet udi denne 63 gaard i Westermarie sogn, efter derom hendis 
forige Mands skiftebrefs viidere udvisning, som er dend halfvepart 10 Sld. 2 mrk. 1 ¼ skl., en soed 
bliset Hoppe for 8 Sld., en mæssing kedel paa en stor span for 1 Sld. 2 mrk. en graae sandet Soegris 
for 12 skl., 2 aar med bihl paa for 1 mrk., 2 gl. harrer á 6 skl er 12 skl., 2 les Høe i søndre lenge i 
østerende for 10 mrk., heraf till ofvers 9 mrk., :/: 
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Dend eldste søn  Niels Jensen som Esper Pedersen i Westermarie sogn. er wærge for, tilkommer 
5 Sld. 3 mrk. 14 skl., hvor for er udlagt, af dend anpart som hans Moder arfved udi denne 63 gaard i 
Wæstermarie sogn. som før ermelt, er her til udlagt 3 Sld. 1 skl., it brun blisetugillet Hestføll for 1 
Sld., hos Hans Jørgensens udlæg 1 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., en gl.agedynne med en sort 
lap paa for 8 skl., en half tønde med en bon udi for 4 skl., ved Arist Lars myndlings udleg 1 skl., :/: 
Dend yngste søn  Olluf Jensen som hans fader broder Jørgen Pedersen er wærge for, tilkommer 5 
Sld. 3 mrk. 14 skl., hvor for er udlagt, af dend anpart som hans Moder arfved udi denne 63 gaard i 
Wæstermarie sogn. som før ermelt, er her til udlagt 12 mrk., en span stoer kaabber kedel for 3 mrk. 
8 skl., 2 gl. Gies og en Gaas for 3 mrk., af en lin weff med behørige jern 4 mrk., it førre bord i stuen 
med en oben foed 1 mrk., en kiste uden laag for 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter  Bohl Jensdaatter  som  Peder Jensen er wærge for, tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 
15 skl., hvor for er udlagt af sin Moders arfvepart udi 63 gaard i Westermarie sogn 6 mrk., af lin 
wefven 4 mrk., hos Stiffaderen Hans Jørgensens laad 1 mrk. 8 skl., it gl. hiønde med løet skind lap 
paa for 6 skl., at it haandklæde 1 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter som Laurits Lauridsen i Aaker sogn er wærge for  
tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 15 skl., hvor for er udlagt af sin Moders arfvepart udi 63 gaard i 
Westermarie sogn 6 mrk., af lin wefven 4 mrk., hos Stiffaderen Hans Jørgensens laad 1 mrk. 8 skl., 
en jern tyfve for 6 skl., af it haandklæde 1 skl., :/: 
Dend yngste daatter er  Giertrud Jensdaatter som Arist Laursen i Clemmedsker sogn. tilkommer 
2 Sld. 3 mrk. 15 skl., hvor for er udlagt af sin Moders arfvepart udi 63 gaard i Westermarie sogn 6 
mrk., af en lin wef at have 6 mrk., :/: 
Dend andeell som it hvert barn , saa vel som disse denne Sahl: Qvindes børn som de forige børn, 
denne Salige Qvindes første Mand Jens Pedersen med sin første hustru aufled hafver, og de efter 
bemelte deris Sahl: Fader Jens Pedersen arfved hafver, udi fornefne 63 gaard i Westermarie sogn 
beholder it hvert barn den er til reignet, og det efter deris Sahl: Fader Jens Pedersen oprettede 
skiftebrefs viidere udvisning. Og efter som forskrefne samptlige vedkommende ike hafver meere till 
dette Sterfboes middel at angifve, end forskrefvet staar som de efter skifteforwalterens anfordring 
hafver benegtet og her paa Sterfboet ej nu efter paa fordring, sig fleere, med videre Gields 
fordringer, end foran findes indført, saaa sluttis derved dette skifte, hvilket at dette saa er tilganget 
og Passeret som foran her udi er indført, des till widnisbiurd under vore hænder og Zigneter skifte 
steden Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Hans Jørgensen  Esper E:P:S: Persen.  Jørgen J:P:S: Persen. 
Lars Larsen. Arist A:L:S: Laursen,eget skrefne navn.  Arist Ibsen. 
Niels N:I:S: Ibsen eget skrefne navn.  
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Anna 1701. Den 4 Marty, er efter Foregaaende lovlig giorde Tillysning, Mødte paa Rettens Weigne  
 Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin 
fuldmegtig Hans Jensen af Rønne og skifte skrifveren Henrik Brugman, Tillige med Tvende 
wurderings mænd Per Espersen og dend 14. Peder Hansen  begge i Clemmedsker sogn. At ville 
holde skifte og Deeling, efter afgangne Anders Gregersen, og hans Sahl: Hustru Margrete 
Pedersdaatter, som begge boede og døde, i it Udhuus, liggende paa dend 17 gaards grund i 
Clemmedsker sogn.  
Mødte og saa denne ommelte Sahl: Qvindes arfvinger, hendis daattermand Christen Willumsen, 
boende paa Tingsta i Westermarie sogn, som er wærge for sin afdøde hustrues søn, Jep 
Christensen. Item denne Sahl: Qvindes daattermand Peder Svendsen i Westermarie sogn, paa 
sin hustruis weigne, Ingeborg Jepsdaatter, Saa og Salig Anders Gregersen arfvinger,  
hans søn Hermand Andersen i Clemmedsker sogn. 
Peder Jørgensen dend Sahl: Mands daattermand, paa sin hustru Walborg Andersdaatters 
weigne, 
Item Dend Sahl: Mands daattermand Aage Bendsen, paa sin hustru Anna Andersdaatters 
weigne, og 
Jens Laursen paa sin hustru denne Sahl: Mands daatter Ellene Andersdaatters weigne, 
Alle boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da samptlig disse forskrefne arfvinger, af berørte rettens betienter, blef tilspurdt og formanet, 
at fremvise og lade komme under registering, bemelte denne Sahl: Mand, og hans Sahl: Hustrues 
gods og Eyendom, ved hvad navn det kunde hafve; 
Saa svarede Mandens Anders Gregers arfvinger, efter som Anders Gregersen sidste ved døden 
afgik, at de afdøde gandske indtet rørrende Gods sig efterlod, og ingen af alle de som nu var tilstede 
viste nu noget til registering at fremvise; Hvor for rettens betiente nu i Sterfboet, ey noget skifte 
kunde foretage. Hvilket at som forskrefvet staar, er tilganget og saa Passeret, at være des til 
widnisbiurd under samptlige vore hænder, som paa samme tid paa dem  berørte 11 gaard være 
mødte, og tilstæde. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Per P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. 
Christen K:W: Willumsen. Peder P:S: Svendsen. Herman H:A;S; Andersen  
Aage A:B:S: Bendsen.      Peder P:J:S: Jørgensen.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Anna 1701. Den 23  Marty, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering, Saa 
og paafølgende Liqvidation  efter Bertel Jensen Skomagers Salig Hustru, Margrete 
Hansdaatter, som boede og døde  paa dend 5  Jordeyendoms gaard, beliggende i Pedersker sogn. 
Og det Imellem bemelte Sahl: Qvindes efterlefvende Mand bemelte  Bertel  Jensen, paa eene 
side og paa anden side, it deris sammen auflede barn en  
 
Søn som nu lefver Jens Bertelsen paa 3 aar gl.. 
Saa og it lidet spæt drengebarn Peder Bertelsen som kort efter moderens død, og saa ved døden 
er afgangen, for dem er faderen Bertel Jensen self wærge, og forelagt denne Sahl: Qvindes 
brødre, Peder Hansen og Søfren Hansen begge boende i Povelsker sogn. med bemelte faderen at 
være tilsiuns wærge . 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Hosbonden Sr: Albertt Hartwig, boende paa 
Wellinggsgaard i Nøker sogn, og  skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till 
wurderings mænd opmeldet Anders Rasmusen og Jens Jensen  i bemelte Pederskersogn.  Hvor da er 
forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Øeg.  En røe bliset guhl manet Hest for 5 Sld., en gl. røe bliset Hest for 2 mrk., en sort Hoppe for 1 
Sld. 2 mrk.,  
Qveg.  
En sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Qviekalf for 3 mrk., en røe Qviekalf for 3 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En røe sandet Soe for 3 mrk., en galt gris for 1 mrk.,  
Boehafve. 
En vogn med smaae stier, med hammel, tøm og halseeler for 7 mrk., en gl. sleede med træ vidier 
stier og dret for 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen, med en laas og hengsler for 4 mrk.,  
I Stuen. 
It gl. medskab med 2 dørrer og laase for 6 mrk., en gl. kistebenk under winduen i stuen for 1 mrk., 
en fyrrebord med laasfast bordskuffe under 6 mrk., en førrekiste med laas og hengsler for 5 mrk., en 
gl. mæssing kedel for 2 mrk.,  
Summa andrager dette forschrefne boets middel till penge 29 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som vare af ringe wærdt, derom blef paa Sterfboet afhandlet, at 
faderen skall dem beholde, én deel at paaklæde det berørte lefvende barn og én deel fordi Berttel 
Jensens egne klæder, vare og gandske ringe. 
Saa sagde Bertel Jensen at hand ike fordi, at hand dem hand blef bevilget, begiær noget imod 
fornefne barnets opforstring,  
Bort schyldige Gield. 
Peder Hansen i Povelsker fordred som vedgiekes, efter regenskab, penge 7 Sld. 2 mrk. nok og 
laandte penge 1 Sld., endnu fordred Peder Hansen 9 mrk.,  
Staffen Ibsen i Povelsker sogn fordred laandte penge 2 mrk., endnu fordret 2 mrk. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Olluf Ollufsen Sonne, tilkommer efter Berttel Jensens angifvende 2 mrk.,  
Deignen Olluf Jacobsen, tilkommer og fordrer for liig begiengelsen 4 mrk., og for en skeppe biug 1 
mrk. 8 skl., er 5 mrk. 8 skl.,  
Hans Pedersen i Pedersker sogn fordrer efter afreigning 2 Sld.,  
Jens Jensen i Pedersker sogn fordred efter afreigning for arbiedsløn og for en kalf i alt penge 3 Sld.,  
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Marta Jørgensdaatter i Povelsker sogn fordred laandte penge 3 Sld. 1 mrk.,  
Jørgen Jensen i Aakirkebye lod fordre 7 mrk., 
Christen Jydes søn Niels Christensen i Aaker sogn, lod fordre 5 Sld., 
Claus Svendsen ibdn. Lod fordre 2 Sld.,  
Rasmus Hansen i Pedersker sogn lod fordrer 2 mrk.,  
Hans Larsen Møller i Pedersker sogn, lod fordrer 3 mrk. 8 skl.,  
Hans Koefod Pofvelsen i Svaniche. Mikel Madsen i Svaniche lod fordre 2 Sld. 2 mrk.,  
Hans Christiansen Kal i Nexøe lod fordre 2 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hans Persen Bødker i Nexøe fordrede 6 mrk.,  
Hans Gudbersen i Pedersker sogn fordred 8 mrk.,  og hvis videre dem imellem will Bertel self 
svare. 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordrede. 
Imod denne Salige Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning, blef Bertel Jensen bevilget udlæg 
for penge 14 Sld., nog til Barnets skoleløn bevilget 4 Sld., 
Skifteforwalterens Salarium, Skifteskrifveren for sin umage, Stemplet papir til skiftebrefvet, 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk.,  
Item Anders Rasmusen fordrer, for en half skeppe kirke tiende haufre 4 skl., 
Summa forskrefne Gield andrager  efter anfordring hafde de vedkommende, ike meere Gods eller 
Gield at angifve, end forskrefvet staar dette saa st vere Passeret Testerer. 
Henrik Brugman. Bertel B:J:S: Jensen.  Per P:H: Hansen.  
Søfren S:H:S: Hansen.  Anders Rasmusen. 
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Anna 1701. Den 7 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salige Mouns Andersen, som boede og døde paa dend 20de  

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

gaard i Westermarie sogn, denne Sahlig Mands efterlatte hustru Karne Nielsdaatter udi forberørte 
20de gaard, at var tilreignet, paa sin hofvetlaad 118 Sld. 2 skl. 9 d., og for Samfrender holdet at være 
tilkiendt 6 Sld., er tilsammen penge 124 Sld. 2 skl. 9 d.,  
Og blef samptlige de vedkommende, af skifteforwalteren til spurdt, om de vare tilfreds, med 
forskrefne Samfrender forretning, som dend nu var beskrefven og af Jens Jacobsen fremlagt. 
Hvortil de svarede, at de dermed vare well tilfreds og fornøyet i allemaader, og ingen ank derpaa at 
velde hafve i nogen maade. 
Summe Summarum andrager forskrefne Sterfboets middel, med 1 1/5 tønde rug, som her ved 
gaarden i fisket er saaed, som er sat for 14 mrk., 
I alt till penge 209 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvis Ifareklæder, som denne Sahl: Mand sig har efterladt, blef af samptlige de vedkommende, 
samtøket og bevilget, denne Salige Mands søn Jens Mounsen alene dem at beholde, hvor paa 
søstermanden Jens Jacobsen ey noget will anke, og der imod beholde Stifmoderen eller Enken, sine 
egne Ifareklæder, hvor med hun var tilfreds og fornøyet. 
Saa blef angifven efter skrefne Bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort udleg som her efter følger; 
Af dend efter retning som i Bogclaringen dend 15 Marty 1701. denne Sal: Mand Mogens Andersen 
er meddelt, befindes at restere af denne 20de gaard for 1700. 8 Rixd. 4 mrk. 5 skl., deraf betaler Jens 
Jacobsen paa sin anpart penge 13 mrk., rester saa som dette sterfboe er skyldig penge 9 Sld. 3 mrk. 
5 skl., her for udlagt en brun braaget gillet Foele for 7 Sld., en hvid Soe for 1 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 
skl er 1 Sld. 3 mrk., en finne span for 6 skl., til ofvers 1 skl.,  
Forskrefne ware antog Jens Jacobsen paa Klint og lofved at afclare fornefne restands for amptstuen: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning, som hand nu self her paa Sterfboet forklarede, i alt 
at reste, hvilket arfvingerne vedgik, penge 29 Sld. 2 mrk. 2 skl., og sagde arfvingerne at hafve 
forsignet Peder Rosman for bemelte Summa, udi forberørte 20 gaard efter som dend meeste part af 
Summen, bestaar udi reede penge, som til landgieldis og skatterens afbetaling, af Peder Rosman er 
forstragt, af dend aarsage, er nu her paa skiftet, Peder Rosman giort indførsel udi forom rertte 20 
gaards for de penge for 29 Sld. 2 mrk. 2 skl., Indtill de der af, skadesløs betalt worder. 
Hans Sigvorsen i Rønne fordrer som rester paa en skeppe Ertter penge 2 mrk. 8 skl., udlagt, af it 
Qvigenød med Ingeborrig Salig Olluf Jensens 1 mrk. 9 skl., ved Barbara Christophers udleg de 15 
Sld.,  
Barbara Salig Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 mrk. 4 
skl., udlagt en kitte kaabber kedel er vegtig till penge 5 mrk. 8 skl., till ofvers 2 mrk. 4 skl.,  
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Ingeborrig Sal: Olluf Jensens i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes penge 5 mrk. 7 skl., 
udlagt it røe røgget Qvigenød for 7 mrk., til ofvers 1 mrk. 9 skl.,  
Hans Jensen i Jullegaarden i Aakier sogn, fordred som hand till Sogne Præsten i Aaker sogn Hr: 
Thue Laursen har sagt god for anvendt til denne Salige Mands Sahl: Faders begrafvelse, penge 2 
Sld. 2 mrk., tillagt hos Niels Castensens udleg af en røe hielmet Koe disse 10 mrk.,  
Laurids Hansen forige kirkewærge i Wæstermarie sogn, fordred som rester af kirketiende for 1697. 
8 skl., og for 1698 en tønde haure 3 mrk., og en skeppe Biug 2 mrk., efter gl. maal at reigne er 5 
mrk. 8 skl., rentte her af i 2 aar 8 skl., for disse 6 mrk., udlagt, it sort hielmet Qvienød for 7 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Ilige Kirke wergen Arist Ibsen fordred for 1899 som rester kirketiende, én tønde haufre 4 mrk., og 
en skeppe gl. maal biug 2 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 4 skl., Rentte her af 6 skl., for disse 6 mrk. 10 skl., 
udlagt, it sort hielmet Qvigenød for 7 mrk., till ofvers 6 skl., :/: 
Olluf Rasmusen i Westermarie sogn fordred laante penge 4 mrk., udlagt en graae beltet Soe ifar, er 
sat for 5 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Rasmus Olludsen i Nyelaursker sogn fordred som vedgikes penge 12 skl., udlagt en saae med 2 øren 
for 12 skl., :/: 
Peder Munk i Nylaursker sogn fordred som vedgikes penge 10 skl., udlagt af en kaabber kedel at 
hafve de 10 skl., :/: 
Niels Castensen i Knudsker sogn fordred for 2 skeppe Rugmeell á 4 mrk., og for en skeppe Biug 
malt 2 mrk., er tilsammen penge 10 mrk., udlagt en røe hielmet Koe for 5 Sld., til ofvers 10 mrk., :/: 
Mortten Madsen i Knudsker sogn fordred for 3 skepper Haufre, skade Gield á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt it lidet ølkar paa en tønde rum, er sat for 2 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Svend Mikelsen og Hans Mounsen i Knudsker sogn, mødte her paa Sterfboet og Prætende rentte, af 
dend anpart, som de paa deris hustru og myndlings wegne, efter forberørte Samfrender forretning, 
kunde tilkomme af denne 20 gaard, Da som Enken nu berettet, at hindes søn Jens Jacobsen, efter 
sin egen willie, pløgede og saaede hvor ham lystet strax da hans fader ved døden er afgangen, og till 
dato, Protesterit Enken med sin Laugwerge at Jens Jacobsen der for til de intet resterende bør dend 
andeel rentte efter Samfrender forretningens indhold betale, af dend aarsage skifteforwalteren saa 
denne Prætension med videre henvist till loug og ret. Jens Jacobsen Enkens søn Prætenderit it kravf 
for adtskillige poster, efter en opskrift som hand fremlagde og strax till sig igien annammed, 
hvilken fordring hans Moder med hendes Laugwerge ike saaleedis var stendig. Men berettet at Jens 
Jacobsen om endelig regenskab imellem hinde og bemelte hindes søn blef giordt, skulle well 
befindes at sønnen Jens Jacobsen ike med nogen ret kunde noget, nu hafve at Prætendere. Og som 
partterne ike kunde erkiges, om saadan deris imellem værende, saa henviste skifteforwalteren 
saadan stridighed till loug og ret. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 Sld. 2 mrk., skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 
4 Sld., for disse 6 Sld. 2 mrk., er udlagt en sort Hoppe for 5 Sld., en gl. span kaabber kedel for 1 
Sld. 1 mrk., af giesene 1 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af giæsene 2 mrk. 12 skl., en liung rifve for 8 
skl., till ofvers 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk er 4 mrk., udlagt af fornefne Sort 
hielmede Qvigenød at hafve 1mrk. 6 skl., en jern haand stang for 1 mrk., it aar med bihl for 12 skl., 
hos Olle Rasmusen 14 skl.,  
Abraham Nielsen tilkommer for liig kisten arbeidsløn, saa og for deelerne till bemelte liig kisten 
som Jens Jacobsen fordrer penge 3 Sld., udlagt for disse 3 Sld., som her efter følger. 
Jens Jacobsen fordred for én Tyr som blef slagtet till begrafvelsen, som ansattes, efter som dend 
ikun var i 3 aar for 6 Sld., og beholder Jens Jacobsen huuden af Tyren for 1 Sld., og for kiødet 
skeer udleg for 5 Sld., Hans Holm fordret for at grafve till denne Salige Mands liig, der for blef 
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bevilget udleg for 1 mrk., er saa tilsammens med de 3 Sld. 8 Sld. 1 mrk., udlagt for disse 8 Sld. 1 
mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak grimmed Koe for 5 Sld. Er 10 Sld. 2 mrk., till ofvers 9 
mrk.,  
Videre fordred Jens Jacobsen, som hand har tillagt, till denne Salige Mands begrafvelse, for en 
fiering fisk 5 mrk. 3½ skepper sigtet rugmell á 3 mrk. er 10 mrk. 8 skl., en gaas for 1 mrk., smør for 
3 mrk., en tønde øll for 3 Sld., er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en blaket Koe for 5 Sld., ved forrige 
udleeg at hafve 2 Sld. 1 mrk., it lidet fyrrebord i krubhuus Cammeret med oben foed for 1 mrk. 8 
skl., 2 sammensatte sengesteder for 1 mrk., :/: 
Imod udfarten og dend bekostning, som er anvendt, paa denne Salige Mands begrafvelse, blef hans 
efterlatte bemelte hustru lige wederlaug, af samptlig de vedkommende  bevilget, som opdrog til 
penge 40 Sld., her for er formeedelst ringe løsøre, giort indførsel udi forberørte 20de gaards 
jordepenge for penge 40 Sld., her for uden beholdte Enken sin sengs klæder, foruden skifte og laae 
samme senge klæder i Holsengen i stuen, hvilke hende af de vedkommende blef bevilget; 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 116 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling, saavel som af løsøre, som denne Sahl: Mands 
efterlefvende hustrues Jordepenge, udi for berørte 20de gaard i westermarie sogn penge 93 Sld. 1 
mrk. 14 skl., :/: Saa efter di dagen nu er forløben, da blef Enken med sin laugwerge, og de andre 
denne Sahl: Mands arfvinger, af skifteforwalteren til spurdt, om de wiste meere till dette Sterfboes 
middel at angifve, hvor till de svarede, ike videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, ike 
heller angaf sig fleere, med videre Gields fordringer, end foran findes indført, hvor forre vi dette 
under vore hender, ind till videre endelige slutning Attesterer, Saaleedis som forskrefvet staar i alle 
maader paa Sterfboet, at verre tilganget og Passeret skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten og Commendant, Saavelsom Amptmands weigne  
Hans Jensen. Henrik Brugman. Niels Castensen.         Arist Ibsen. 
Svend S:M:S: Mikels eget skrefne navn.  Niels N:I:S: Ibsen 
Paa min hustruis weigne Jens Jacobsen. 
 
Anno 1701.2 May efter at udleeg til forskrefne Gields fordringer, saaleedes som foran 
findes indførdt, var giort, saa udi de vedkommendes nerverrelse blef atter med dette skifte, videre 
foretagen og Passeret i følgende maader. 
Først blef dend post angaaende rentten, af dend halfvepart, 20de gaards taxt, hvor om Svend 
Mikelsen paa sin hustruis wegne og Hans Mounsen paa sin Myndlings weigne, forhen har 
anmældet, nu imellem arfvingerne indbyrdes foreenet og aftalt, saaleedes att Sønnen Jens Jacobsen 
her af boet bekommer udleg, efter gaardens taall, som formente Samfrender dommen indeholder af 
6 Sld., aarlig, at nyde dend halfvepart aarlige 3 Sld., i 6 aar er 18 Sld., og der imod skall Jens 
Jacobsen svare, alle de i Gaarden interesserede till deris anpart rentte efter gaardens taall og 
Samfrender Dommens Indhold udlagt 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., en sort snoppet Hoppe for 5 
Sld., it wraaeskab med 2 dørre og en laas for dend eene dør for 1 Sld. 2 mrk., it førre bord i stuen 
med oben foed og skuffe for 1 Sld. 2 mrk., en ploug med behør for 1 Sld., en wogn med 3 hiul, 
sampt stier og hammel for 1 Sld., 2 Høe stier en harre á 8 er 1 mrk., i lille stuen, en graae rannet 
sengedynne for 4 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk. 4 skl., en linnen pude for 12 skl., i østerhuuset, 
en hvid ullen rannet ofverdynne for 2 mrk., en ullen sort rannet ofver dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
wefvet seng klæde for 1 Sld. 1 mrk., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en bag stoel 
for 8 skl., 2 Qvern stenn og it jern seigel for 3 mrk., en korn seis for 12 skl., af en liung rifve de 4 
skl., en jern gryde kraag for 3 mrk., en staur øpse, it kande bræ á 8 skl er 1 mrk., er 18 Sld., :/: 
Videre blef Jens Jacobsen af samptlig de vedkommende bevilget isteden for én agedynne og it 
hiønde ham forhen tilhørde, nu at nyde udleeg for 2 Sld., og derfor at tilleggis efterskrefne, en syed 
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agedynne med sort wadmel under for 6 mrk., en nye wefved agedynne med guhlt under foer for 2 
mrk.,  
Siden skiftet begyndtes er bort død, 2 unge Faar i registeringen er sat for 6 mrk., item 2 gl. Faar og 
er bort død. Som i registeringen er anført for 7 mrk., og deignen bevilget for begrafvelsen, it Faar 
ansat for 3 mrk. 8 skl., er tilsammen 4 Sld. 8 skl., Hvilket saaleedis fra registeringen er nu afdragen, 
og fra boens middell afgaar. 
Widere blef af Jens Jacobsen angifven, at verre siden skiftet begyndtes, bort død en røe bliset Mæhr 
i registeringen anført for 5 Sld. 2 mrk., som og saaleedes fra boens middel er afdragen, 
Saaleedes blifver nu Sterfboets Gield og Prætensioner til penge 146 Sld. 1 mrk.,  
Blifver saa endelig i behold udi alt penge 63 Sld. 2 mrk. 8 skl., og bestaar denne 
beholdning udi løsøre gods penge 9 Sld. 8 skl.,  
Og som ingen skifte er giort efter Salige Mons Andersens for ham afdøde hustru Anna 
Jensdaatter, saa deelis denne beholdning af løsøre, efter lowens femtte bogs 2. capitel 69. 
Artiouls tilhold, udi 3 lige laader hvor af Enken som nu lefver, efter Sallig Mouns Andersen 
Karne Nielsdaatter som før var i ægteskab med Sahl: Jacob Jensen tilkommer en 3die part er 
3 Sld. 2 2/3 skl., og der for er udlagt, en sengested i stuen, med en list ofven paa eller om for 2 Sld. 
2 mrk., It deigne trug med stoel for 12 skl., en øl half tønde for 1 mrk. 4 skl., ved Mortten Mads i 
Knudsker sogns udleeg 2 2/3 skl., de thoe tredje deele tilkommer Salig Mouns Andersens og Hans 
for ham afdøde bemelte hustrues børn, som er en søn og en daatter 
Sønnen Jens Mounsen og daatteren Margrede Mounsdaatter i ægteskab med bemelte 
Jens Jacobsen og tilkommer berørte Søn Jens Mounsen af de to 3die deel 4 Sld. 3 skl. 8 d.,  
Hvorfor ham er udlagt it fyrre bord i lille stuen for 5 mrk., en ride sadel med grønt klæde udi sædet 
og stiebøyle udi for uden sadel jord for 3 mrk., en ballig for 8 skl., en gl. saae for 8 skl., 2 finne 
bøtter for 8 skl., 4 si bøtter á 2 skl er 8 skl., af rug sæden 6 mrk., hos bemelte Mortten Mads udleeg 
at have 3 2/3 skl.,  
Daatteren Margrete  Jens Jacobsen, tilkommer af fornefne to tredje deel 2 Sld. 1 skl. 10 d., 
hvor for hende er tillagt, af forskrefne Rug sæd at have 2 Sld., og hos Mortten Madsen i Knudsker 
sogn  udleeg at hafve 1 skl. 10 d., resten af de fornelte 63 Sld 2 mrk. 8 skl., bestaar af for berørte 
Enkens Jordepenge, i for omrørte 20de gaard i Westermarie sogn, som er 54 Sld. 2 mrk., her af efter 
Foreening, imellem Enken med sin laugwerge Niels Castensen og Jens Jacobsen blef afhandlet, 
saaleedes, at forhen Jens Jacobsens anførte Prætensioner efter hans opskrift, som till loug og ret er 
henvist, skall ved det at Jens Jacobsen er bevilget at nyde for alt sammen af berørte jordepenge, 
skall hafve og nyde som og nu udleggis till Jens Jacobsen 9 Sld., resten som er 45 Sld. 2 mrk.,  
Understaar vi rettens betiendte, os ike at deele, efter som Sahl: Mouns Andersen ingen self eyende 
Jordepenge her i boet hafve indført, men Enken Karne Nielsdaatter dem self beholde, efter som 
hun dem efter sin første Sahl: Mand hafver arfvet, Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar, dis till widnisbiurd under vore hender, Skiftesteden Ut Supra. 
Hans Jensen.  Henrik Brugman. Niels Castensen. 
Svend S:M:S: Mikelsens eget skrefne navn.  Ofver værrende ved denne forretning 
Hans Bidstrup. 
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Anna 1701. Den 13 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Hans Gudbergsen  som boede og døde paa dend 22 Jordeyendoms 
gaard, udi beliggende paa Landet paa Borringholm udi Pedersker sogn. Og det Imellem denne Sahl: 
Mands hustru Mette Jensdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, 
Hans Lassen i bemelte Pedersker sogn. De paa eene side, og paa anden side, denne Salige Mands 
børn, som erre 2de kull, nemlig, denne Sahl: Mands med sin første for ham afdøde hans Sahl: hustru 
Margrete Søfrensdaatter, auflede 2 sønner og én daatter, hvor af 
 
Dend eldste søn Peder Hansen boende i Povelsker sogn. 
Dend anden søn er Søfren Hansen og boende i bemelte Povelsker sogn. 
Daatteren er Sidzele Hansdaatter i ægteskab med Jens Mikelsen boende i formelte Povelsker 
sogn, som for hende svarede. 
Saa og med denne nu efter lefvende hustru, auflede 3 sønner og 2 døttre, hvor af. 
Dend eldste søn er Gudber Hansen tienner hos Moderen, sin egen wærge. 
Dend anden søn er Peder Hansen 15 aar gl. for hammen er till wærge anordnet fader broderen 
Rasmus Gudbersen boende i Povelsker sogn. 
Dend tredje søn er Hans Hansen paa 13 aar gl. for ham er till wærge anordnet, hans broder 
Gudber Hansen, og Anders Rasmusen i Pedersker sogn at werre tilsiuns wærge, efter som berørte 
Gudber Hansen, endnu er uden ægteskab. 
Dend eldste daatter var Margrette Hansdaatter, som var i ægteskab med Berttel Jensen i 
bemelte Pedersker sogn. Og ved døden er afgangen, og efterlatte sig, som nu lefver, en søn ved 
navn Jens Berttelsen, som bemelte hans fader Berttel Jensen er wærge for. 
Dend yngste daatter Karne Hansdaatter 23 aar gl. for hende er til wærge anordnet, hendis 
halfbroder berørte Peder Hansen i Povelsker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Rasmusen og Hans Hansen  i bemelte Pedersker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
Heste og Hopper. 
En sort Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en soedet Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 7 Sld. 2 
mrk., en gl. brun bliset Hoppe for 3 Sld., en liden sort gl. Hest for 4 Sld., it sort brunt Hestføll for 4 
Sld., it brunt bliset ugillet spæt Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., nok fandtis en brun bliset Mæhr, som med 
arfvingerne tilstod, at sønnen Gudber Hansen er tilhørende; 
Qveg. 
En ung sort beltet Koe for 4 Sld., en brun Koe for 5 Sld., en ung rød Koe for 5 Sld., en sort røgget 
Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., it sort studnød for 3 Sld., it brunt Qvienød for 1 Sld. 2 
mrk., en sort studkalf for 1 Sld., en ung sort røgget Koe for 5 Sld., en røe beltet Qvie ungefehr 4 
Sld., værdt, bevilgede med arfvingerne at Enken skal nyde foruden skifte, 
Spædekalfve. 
En blaket Qvigekalf for 3 mrk., en blak braaget Qvie kalf for 3 mrk., en røe stiernet Qviekalf for 3 
mrk., en sort røgget Tyrkalf for 3 mrk.,  
Faar. 12 støker Faar som er ved magt, støket sat for 3 mrk er 9 Sld., nog 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  
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Svin. It hvidt Soesvin for 3 mrk., it hvidt galt svin for 3 mrk., nog it mindre galt svin som er hvidt 
for 2 mrk., en gl. hvid Soe for 2 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En gl. brøger kedel paa ungefehr én tønde stoer, er vigtig till penge 7 Sld., en span stoer kaabber 
kedel vog 7 skaalpund er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., en gl. mæssing beken for 8 skl., en gl. mæssing 
kedel for 8 skl., en jern gryde kraag for 1 Sld., endnu en gryde kraag for 1 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 4 gl. Giæs med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Sengeklæder i Wester seng. 
I Herberghuuset, en gl. linnen underdynne er sat for 1 Sld. 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 12 
skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., it sengested med en side, og én gaul er sat for 1 mrk.,  
I Øster seng I Herberghuuset, en gl. ullen ofverdynne for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., 
en gl. ullen underdynne for 3 mrk., berørte sengested, som er en side fiæl og en skammell for 1 
mrk., i Krobhuuset, en seng med nogle gl. palte nemlig sengepalte udi for 1 mrk.,  
I Stuen. It Blaargarns lagen for 8 skl., en blaae rannet ullen ofverdynne for 3 mrk.,  
Benche klæder. 
En flamsk benkedynne med skind under foer 3 allen lang for 3 Sld., it gl. flamsk hiønde med skind 
under for 1 mrk., nog it gl. blaargarns lagen i stuen for 8 skl., it flamsk hiønde med skin wor under 
for 3 mrk., en flamsk agedynne med skind under for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med røt wadmell 
under for 1 Sld., en blaae rannet ullen og linnen pude for 1 mrk., en gl. mæssing lysestage for 8 skl., 
en gl. dreyels bord dug for 1 mrk., en gl. jern bunden kiste med laas og hengsler, er sat for 4 Sld., it 
blaae ranned ullet ofverdynne vaar for 3 Sld., en alen røe sarts for 2 mrk., it gl. wraaeskab med 3 
dørre, uden laase, men med hengsler som er af fyrre er sat for 1 Sld., it gl. fyrre bord med en lugt 
foed er sat for 1 Sld. 1 mrk., en gl. speigel med en ramme om er sat for 1 mrk., it gl. jern bunden 
skrin for 3 mrk., i Herberghuuset, en nye laasfast fyrre kiste med hengsler for 2 Sld., it gl. fyrre bord 
med foed for 1 mrk. 8 skl., en røe bagstoel med halm bon udi for 1 mrk., it gl. madskab med 2 dørre 
uden laas for 2 mrk., 2 gl. half tønder á 2 skl er 4 skl., it lidet bræ for 4 skl., it gl. deigne trug i 
Krubhuuset for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk. 8 skl., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., en øll half 
tønde for 1 mrk., en gl. seis med bom og ringe for 12 skl., en seyse bom for 6 skl., it brødbende for 
4 skl., 1½ tønde Rug á 8 mrk er 3 Sld., 5 tønder Haufre á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., it tør med foedtræ 
og ringe af svine haar med lægen for 12 skl., it gl. sold for 8 skl., it gl. drøfte trug for 2 skl., en garn 
hasse for 8 skl., en sædestoel for 4 skl., 
I Gaarden. 
En gl. arbieds wogn med tre hiul og gl.stier er sat for 1 Sld., 2 gl. harre for 10 skl., 2 gl. træ broke 
hamle med Heste haars seler for 8 skl., en tøm og 2 halseeler for 8 skl., en gl. ploug med behørige 
jern hiul, bøsse løbere ringe for 1 Sld. 2 mrk., 4 gl. stengetræer i port rummed for 8 skl., nogle 
stengetræer som er 6 stoke i søndre lade sat for 8 skl., it gl. aar med bihl for 8 skl., 2 smaae les Rug 
utersket, er sat for at verre 3 skepper á 1 mrk 8 skl., er 1 Sld. 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., 2 gl. 
sleede meeder med jern vidier er sat for 8 skl., 4 traufve langhalm som skal bruges at tæke paa 
gaarden med eftersom tagene erre brøstfeldig, en gl. haand qvern, med it gl. huus og jern seigel for 
3 mrk., 2 gl. møg breeder á 6 skl er 12 skl.,  
I Wester Lade. 
4 smaae stengetræer, og en gl. sleede dret for 8 skl., 2 straabonds tønder i Sterhuuset á 8 skl er 1 
mrk., en straae bonds tønde for 4 skl., en gl. Kierne for 4 skl., it gl. svinetrug for 2 skl., en gl. benk i 
forstuen for 4 skl., it gl. egetræ østen till i gaarden er sat for 4 skl., 8 røste støtter, østen till i 
gaarden, med nogle smaae stengetræer der ved, er sat ofver hofvet for 1 mrk., en gl.liung rifve for 8 
skl., it gl. tørf jern for 8 skl., en jern haand stang for 2 mrk., 3 tønder Rug som er saaed, her ved 
bemelte 22 gaard i afvigte fisket, deraf sættes strøe rugen for tønden 2 Sld., er 6 Sld., i Wester ende 
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paa stue lengden 10 gl. stengetræer for 6 skl., 3 fyrre sybøtter for 6 skl., en tønde biug som Enken er 
bevilget till sæde korn. 
Summa andrager forschrefne løsøre gods till penge 143 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlig forskrefne vedkommende, om de hafde meere till dette boes 
middel at angifve, af løsøregods. Hvor till de svarede, at dem ike meere løsøregods, var witkerligt, 
end angifvet er og forskrefvet staar, derved saa løsøre registeringen sluttes. 
Widere till dette boes beste, angaf arfvingerne, og beviste med én haandskrift opskrift, som Ødber 
Simmensen i Aaker sogn, till denne Salige Mand Hans Gudbersen hafver udgifvet, dateret dend 5 
November 1678 og inden Sønder Herrids ting vedstaaed dend 1 jully 1679 og opskriften dateret 
dend 3 december 1690. efter des udvisning, at bemelte Ødber Simmensen paa de 17 Sld., hofvet 
summa som berørte haandskrift først ommelder, hafver betalt 8 Sld., og ar rester 9 Sld.,  
Nu mødte Ødber Simmensen her paa Sterfboet, og handlede med denne Sahl: Mands samptlige 
arfvinger, hvor de saa blef foreenet, saaleedes, at disse denne Sahl: Mands arfvinger samptlige, efter 
Accordering og sammen foldet hender, efterlod den sidste rest till dette skiftebrefs dato, at Ødber 
Simmensen skall betale till dette Sterfboe, eller hvem hand vorder her efter udlagt til penge 6 Sld., 
og lofvet Ødber Simmensen saadant rigtigt at efterkomme, at will betale her till boet, eller dend 
hand vorder udlagt till penge 6 Sld.,  
Berttel Jensen i Persker sogn angaf her til Sterfboet at verre skyldig, for en oppebaaren rest af en 
haandskrift, Adker Pedersen i Kellingebye til Sal: Hans Gudbersen forhen hafver udgifvet, og hand 
dend nu self i hende hafver penge 2 Sld.,  
Summa andrager forschrefne løsøre og tilstaaende Gield till penge 151 Sld. 1 mrk. 4 
skl.,  
Forskrefne saaleedes i voris nerværelse, at verre tilganget og Passeret sluttes under samptlige vore 
hænder og Zegneter, efter som dagen nu er forløben, Skiftesteden Ut Supra  
Paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Oberste  Ober Commendant, og amtmands wiegne 
Hans Jensen.    Henrik Brugman.           Hans H:L: Lassen.eget skrefne navn. 
Peder P:H: Hansen eget skrefne navn.       Søfren S:H:S: Hansens eget skrefne navn. 
Bertel B:J:S: Jensens eget skrefne navn.     Jens J:M:S: Mikelsens eget skrefne navn. 
Gudber G:H:S: Hansens eget skrefne navn.       Anders Rasmusen egen haand. 
Hans Hansen egen haand. 
 
Den 14 Aprill berørte Aar 1701. Er atter med denne forretning udi forskrefne vedkommendes 
nerværelse foretagen;  
Og saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og prætensioner, og der till er 
giort udleg, saa og videre passeret som her efter følger. Nemlig. 
Kongl May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor fordrer efter sin forteignelse som 
rester af denne 22 gaard till 1. may 1700: 13 Rixd. 5 mrk. 7 skl.,  naar 4 Sld., efter Hr: 
Amptskrifverens Qvitering, bunden der paa gaatgiøres, penge 16 Sld. 3 mrk. 7 skl., Item rester for 
anno 1700 3 ¼ pund smør 1 mrk. 6 skl., en Gaas, 2 høns 1 mrk. 12 skl., 4 les veed 4 mrk. 8 skl., 
Jordebogs penge 6 mrk. 8 skl., ægte og Knekte penge 3 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smørtræ penge 13 skl., 
er for 1700. penge 7 Sld. 10 skl., er saa restants i alt 24 Sld. 1 skl., hvor forre udlagt en brun Hoppe 
for 7 Sld. 2 mrk., en ung sort røgget Koe for 5 Sld., en ung røe Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 
Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., hos Enken 1 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordret efter tvende hand seddel, af 4 marty og 9 
Aprill 1701 tilkommer penge 21 Sld., udlagt her for, en gl. brøger kedel paa en tønde stoerlighed 
taxeret for 7 Sld. , 12 støker Faar á 3 mrk er 9 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld.,:/: 
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Diderich Funch i Nexøe fordred for forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse 8 Sld. 10 skl., 
her for er udlagt it brunt Qvigenød for 6 mrk., en nye laasfast kiste for 8 mrk., af fyrre træ, 1½ tønde 
Rug for 12 mrk., 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk., en flamsk agedynne for 1 mrk. 8 skl., hos Enken at 
hafves for it drøfte trug 2 skl., :/: 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jens i Rønne fordrer efter afreigning i alt penge 6 Sld., udlagt it sort studnød 
for 3 Sld., hos Ødber Simmonsen i Aaker sogn 3 Sld., :/: 
Niels Pedersen i Rønne fordrer efter sin seddel 2 Sld., item it føll; Enken og med arfvingerne sagde, 
at denne fordring var aldeelis urigtig, og wilde ike denne Gield stendig, der hos berettet Enken og 
hendis børn, at sidst udi February maanet er afvigt, bekom Niels Pedersen en tønde Rug, som skulle 
koste 3 Sld., hvilket saaleesis imellem parterne till endelig regnskab henstaar. 
Claus Tiesen i Svaniche fordred efter sin sedel som vedgikes penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt hos Ødber 
Simmonsen i Aaker sogn af hvis hand er skyldig her til boet penge 3 Sld., it blaae rannet ullet 
ofverdynne vaar for 3 Sld., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., it tørf jern for 8 skl.,:/: 
Søfren Pedersen fordred for en tønde Rug 10 mrk., for 2 skeppe Biug malt 4 mrk., jern for 1 mrk. 5 
skl., er 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt som Berttel Jensen i Persker sogn, her till boet er skyldig som er 
2 Sld., en sort studkalf for 1 Sld., i øster seng i Herberghuuset en ullen underdynne for 3 mrk., en 
seyser bom for 6 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Hans Pedersen i Pedersker sogn fordrede som vedgikes  penge 3 Sld., udlagt it førre bord med lugt 
foed i stuen for 6 mrk., en gl. arbieds wogn ikun med 3 hiul till og 2 gl. stier for 4 mrk., 2 
straabonds tønder for 1 mrk. 8 skl., 6 støker stengetræ i søndre lade for 8 skl., :/: 
Jens Mikelsen i Povelsker sogn fordred paa sin hustruis weigne for it skrin som hende akall verre 
foræret, penge 3 mrk., udlagt it jern bunden skrin er taxeret for 3 mrk., :/: 
Sønnen Gudber Hansen fordred for udlagde penge 3 mrk. 8 skl., udlagt en blaket Qviekalf for 3 
mrk., en liunge rifve for 8 skl., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till Sogne Præsten Hr; Olluf Ollufsen Sonne 2 mrk., udlagt it lidet 
hvidt galt svin for 2 mrk., :/: 
Peder Hansen i Povelsker sogn fordred som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., her foruden har Peder 
Hansen hos sig it dragsømbs gl. sengklæde for 2 Sld., penge , hvilket sengklæde Peder Hansen 
lofvet, at Enken skall bekomme, imod 2 Sld., penge at løse, naar hun det begierer; Udlagt i wester 
seng i Herberghuset, en linnen underdynne for 5 mrk., it gl. wraae skab i stuen med 3 dørre uden 
laase for 4 mrk., en speigel for 1 mrk., :/: 
Enken of én deel arfvinger angaf, at verre skyldig till Giert Farfver i Rønne, penge 6 Sld., udlagt 3  
tønder strøe Ryg for 6 Sld., 
Inger Pedersdaatter, blef bevilget for sin opwartning her i Sterfboet, siden denne Sal: Mand døde, 
udleeg for 3 mrk., udlagt it flamskhiønde med skind vaar under for 3 mrk., :/: 
Olluf Andersen i Pedersker sogn fordrede arbiedsløn, paa denne Sal: Mands liigkiste penge 3 mrk., 
udlagt i Krubhuuset en blaae rannet ullen ofverdynne for 3 mrk., :/: 
Peder Rasmusen i Westermarie sogn lod fordre for en tønde Haure 2 mrk. 8 skl., for 2 skepper Biug 
3 mrk., er 5 Sld. 8 skl., udlagt i Herberghuuset it førre bord med foed for 1 mrk. 8 skl., en røke bag 
stohl med halmbon udi for 1 mrk., it madskab med 2 dørre uden laas for 2 mrk., it deigne trug for 1 
mrk., :/: 
For 1700 till deignen Olluf Jacobsen angaf arfvingerne at verre for en skeppe Biug skyldig penge 1 
mrk. 8 skl., udlagt en haans qvern er sat for 3 mrk., till ofvers 1 mrk. 8 skl.,  
Till Herrids fougden Jacob Lorrentsen skyldig for 1700 en skeppe Biug 1 mrk. 8 skl., udlagt en 
haand qvern med behør at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Jensen i Køllergaarden i Persker sogn fordrer som rester paa kirke tiende penge 6 mrk., 
udlagt it hvidt Soesvin for 3 mrk., i øster seng i Herberghuuset, en ullen ofverdynne for 2 mrk., it gl. 
flamsk hiønde med hvid under waar for 1 mrk., :/:  
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Agde Hansdaatter fordrer høste arbiedsløn 4 mrk., for it par skoe 3 mrk., for 6½ alen blaargarn á 8 
skl er 3 mrk.8 skl., for 2 skepper Biug 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en gl. brun bliset Hoppe 
er sat for 3 Sld., i wester seng i Herberghuuset en linnen hofvetdynne for 12 skl., it blaargarns lagen 
for 8 skl., berørte sengested, en side og en gaulf for 1 mrk., i stuen en blaae rannet ullen og linnen 
pude for 1 mrk., en sæde stoel for 4 skl., :/: 
Karne Hansdaatter fordret wefveløn penge 4 Sld., udlagt en flamsk benkedynne med skin under 3 
alen lang  for 3 Sld., en røe stiernet Qvigekalf for 3 mrk., en øl half tønde for 1 mrk., :/: 
Henrik Mortensen i Svaniche efter sin sedel fordred 5 mrk., arfvingerne tilligt med Enken will ej 
vedgaae meere 4 mrk., udlagt dend uterked Rug er taxeret for 4 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordred arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., udlagt 8 røste støtter i gaarden med 
nogle smaae stengetræer der ved for 1 mrk., it egetræ østen till i gaarden 4 skl., :/: 
Capitain Hans Koefoed i Pedersker sogn fordred for en skeppe Rugmell penge 4 mrk., udlagt en 
jern haand stang for 2 mrk., en gl. hvis Soe for 2 mrk., :/: 
Anders Jensen ved Myren i Pedersker sogn fordret for it par skoe penge 3 mrk., udlagt ved Henrik 
Morttensens udleg at hafve de 8 skl., én gl. benk i forstuen for 4 skl., 2 straabonds tønder i 
Sterhuuset for 1 mrk., en straaebonds tønde samme sted for 4 skl., 2 mogbræder for 12 skl., en 
kierne for 4 skl., :/: 
Karne Hansdaatter fordred for en ost penge 3 mrk., udlagt en allen røe sarts for 2 mrk., it gl. 
messing beken for 8 skl., en gl. mæssing kedel for 8 skl., :/: 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelses bekostning, blef Enken lige vederlaug tillagt, 
som opdrager til penge og forbilligt fragtedes 20 Sld., udlagt en sort Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en 
soedes Hoppe for 7 Sld. 2 mrk.,, en brun Koe for 5 Sld., :/: 
Till Mads Ibsen i Svaniche er Sterfboet efter anfordring skyldig 5 mrk. udlagt it flamsk hiønde med 
røt wadmell under for 4 mrk., en seng i Krubhuuset med nogle gl. palter udi for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt bevilget 2 Sld. 2 mrk., udlagt 5 tønder Haufre for 10 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 4 Sld. 3 mrk., udlagt en liden sort gl. Hest, er 
sat for 4 Sld., it hvidt galt svin for 3 mrk., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet 3 mrk., udlagt en dreyels bord dug for 1 mrk., en jern gryde kraag 
for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en jern gryde kraag for 4 mrk.,  
Jep Jørgensen i Aaker sogn fordred 1 mrk., udlagt en sidefil med skammel till it sengested, østen 
till i Herberghuuset er taxeret for 1 mrk.,  
Enken fordret for udlagte penge til begrafvelsen penge 3 mrk., udlagt en blak braaget Qviekalf for 3 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 131 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold af forskrefne løsøre penge 20 Sld. 8 skl.,  
Deraf tilkommer Enken dend halfvepart som er penge 10 Sld. 4 skl., hvor for till hende er udlagt, en  
ung sort beltet Koe for 4 Sld., en span stoer  kaabber kedel for 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., en ploug med 
behørige jern for 1 Sld. 2 mrk., en sort rygget Tyrkalf for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 1 mrk., en 
mæssing lyse stage for 8 skl., en seis med bom og ringe for 12 skl., it brød bende for 4 skl., it svine 
haars tør med foedtre for 12 skl., it sold for 8 skl., en gl. haspe for 8 skl., 2 harrer for 10 skl., 2 træ 
brake hamle med Heste haarsseele for 8 skl., en tøm med 2 halseeler for 8 skl., 4 stengetræ i port 
rummed for 8 skl., it aar med bihl for 8 skl., i wester lade 4 smaa stengetræer og en slee dret for 8 
skl.  :/: 
Og som første denne Sahl: Mands børn nemlig Peder Hansen, Søfren Hansen, Sidzele 
Hansdaatter, som er i ægteskab med Jens Mikelsen i Povelsker sogn, saa og afgangne 
Margrete Hansdaatter i ægteskab werrende med Berttel Jensen, da de i ægteskab indkom, af 
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faderen en deel medgift hafver bekommet dog ike vides eigendtlig, om de erre der udi lige meget 
aflagt; 
Saa efter som det saalenge siden er passeret og dette Sterfboes tilstand forskrefne udviiser, ike nu er 
saaleedes, at de andre 4 børn derimod kand faae vedelaug, saa er dem der paa dend øfrige halfve 
beholdning af boets forberørte middels Summa tilreignet, og for resten i fald de self derom 
indbiurdes ike vil foreenis, her fra anviises dem at giøre ansøgning hos de mænd og Samfrender paa 
for berørte 22 gaard vorder opmeldt, og deelis da dend anden halfve part af Sterfboets middel 
beholdens Summa som er 10 Sld. 4 skl., imellem denne Sahl Mand Hans Gudbersens sidste fødde 3 
sønner og en daatter, er der af hvers anpart penge 10 mrk. 1 skl.,  
saa er da Gudber Hansen for sin anpart udlagt it sort brunt Hestføll for 4 Sld., legger fra sig 5 
mrk. 15 skl.,  
Dend anden søn Peder Hansen for sin anpart som er 10 mrk. 1 skl., er udlagt, it brun bliset ugillet 
Hestføll for 6 mrk., 2 half tønder og it lidet bræ for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., 2 gl. slee meeder 
med jern vidier for 8 skl., ir svine trug for 10 skl., i wester ende paa stuelengden 10 gl. stenget træer 
for 6 skl., 3 fyrre sybøtter for 6 skl., hos systeren Karnes laad 1 mrk. 13 skl.,:/: 
Dend yngste søn Hans Hansen for sin anpart 10 mrk. 1 skl., er udlagt, hos broder Gudber 
Hansens laad 1 Sld. 1 mrk. 15 skl., hos systeren Karnes laad 4 mrk. 2 skl., :/: 
Daatteren Karne Hansdaatter for hendis anpart 10 mrk. 1 skl., er udlagt en jern bunden kiste i 
stuen er taxeret for penge 4 Sld. Legger fra sig heraf som før ermelt 5 mrk. 15 skl., :/: 
Widere blef samptlige arfvingerne af Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere till boes bæste 
at angifve, hvor till de svarede, at de ej viste mere, end angifvet er, og forskrefvet staar, ike heller 
viste Sterfboet de at verre skyldig, till nogen ydermeere, end foran findes indførdt, Belangende 
forberørte 22 gaards besiddelse, saa og landgielden og skatten sampt tiende og anden rettigheds 
tilsvar. Da blifver Enken og hendis søn Gudber Hansen  sammen paa gaarden, i dette indeverende 
aar 1701, og svarer hvis bør, saa at gaarden vorder fri for restans; 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, bekom de mindste børn at slide, og der imod beholde Enken sine 
egne klæder, der ved saa dette Skifte sluttis; Dette saa at verre tilganget og Passeret, som forskrefvet 
staar; Dis til vidnisbiurd under vore hender og zegnetter, Skiftesteden dend 14 April Aa 1701  
Hans Jensen.   Henrik Brugman. Peder PH:S: Hansen. Egen skrefne navn. 
Hans H:L:S: Ladsen,  Anders Rasmusen egen haand. Søren S:H:S: Hansen egen 
haand, Bertel B:J:S: Jensen egen haand. Jens J:M:S: Mikelsen egen haand. 
Gudber G:H:S: Hansen. 
 
 

bornholmerting.dk 292



 1

 
Anna 1701. Den 20 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Paa følgende Liqvidation, efter Sal: Rasmus Rasmusen Stranges Sahl: Hustru, 
Kirstine Andersdaatter,  som boede og døde paa dend 7 Jordeyendoms gaard, beliggende udi 
paa Østerlaursker sogn. Og det Imellem bemelte, Sahl: Qvindes efterlefvende Mand, berørte 
Rasmus Strange , paa eene side, og paa anden side, deres Sammen auflede børn, som er 6 sønner 
og 5 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn Anders Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend anden søn er Rasmus Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend 3de søn er Jens Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend 4de søn Olluf Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend 5te søn er Hans Rasmusen hiemme hos faderen sin egen værge. 
Dend 6 og yngste søn Peder Rasmusen, og i fællig med faderen sin egen værge. 
Dend eldste daatter er Anna Rasmusdaatter i ægteskab med Hans Pofvelsen Hiort i 
Østerlaursker sogn som for hende svarer. 
Dend anden daatter er Giertrud Rasmusdaatter i ægteskab med Mouns Eriksen i bemelte 
Østerlaursker sogn. 
Dend 3de daatter Bendte Rasmusdaatter i ægteskab med Olluf Hansen Ridder i Aaker sogn, 
Dend 4de daatter er Margrete Rasmusdaatter i ægteskab med Henrik Jespersen i 
Østerlaursker sogn  
Dend yngste daatter Inger Rasmusdaatter som er i ægteskab med Peder Jensen Smed, 
boende i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Peder Morttensen  ibdn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
Øeg. 
En brun Hoppe for 8 Sld., it brun bliset Horsføll for 2 Sld. 2 mrk., en røe bliset gl. Hoppe for 1 Sld., 
en ung brun Hest for 9 Sld., en gl. brun Hest for 5 Sld. 
Qveg. 
En sort hielmet Koe for 6 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en brun braaget Tyr 
for 3 Sld. 2 mrk., 2 Røe hielmede Qvienød støker sat for 2 Sld., er 4 Sld., it Røe røgget Qvigenød 
for 2 Sld., en røe hielmet spæt Tyrkalf for 2 mrk., en sort braaget stud for 8 Sld., en sort hielmet 
stud for 8 Sld., 
Faar og Lam. 3 gl. Faar a 4 mrk er 3 Sld., 2 fior lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., en fior gl. wehr 
for 3 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En sort plettet Soe for 4 mrk., en hvid ung galt for 3 mrk., en røed ung galt for 3 mrk., 
Kaabber. En gl. fiering stoer kaabber kedel vegtig 10 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 
Boeschabs Wahre,  
en arbieds wogn med 2 gl. høestier, hammel og tøm er satt for 3 Sld., en ruhl med behør for 1 Sld., 
3 gl. harre á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. aar med bihl for 1 mrk., 2 trærøke bag stoel støker 8 skl er 1 
mrk., it fyrre bord i stuen med skoffe under og oben foed for 1 Sld., 2 ploug ringe og en løber og en 
gl. ploug knifve læg er sat for 1 mrk. 4 skl., en liden draglenke og it stude aag med ringe for 1 mrk., 
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en jerned gl. hammell med seeler og hammel reb, er sat for 8 skl., 2 straabonds tønder i krubhuset 
for 1 mrk., en stand tønde ibdn. For 1 mrk., en øltønde for 1 mrk., it gl. ølkar paa en tønde og en 
skeppe stort for 1 mrk., en ballig paa 3 skeppe for 12 skl., en jern haand stang for 2 mrk., en jern 
tyfve for 8 skl., en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en krak øpse for 8 skl., endnu en kark øpse for 12 
skl., it deigne trug for 2 mrk., it gl. madskab i krubhuuset, med en laasfast dør er taxeret for 1 Sld., 
en keirne for 8 skl., it gl. wraaeskab i it cammer i Krubhuset uden laas for 1 mrk., 2 gl. korn seyser 
med bom og ringe for 2 mrk., 
Paa tillet. 
En gl. kiste med hengsler uden laas for 8 skl., en salte halftønde for 4 skl., en øre bøtte for 4 skl., it 
hartøy hammer og støf for 1 mrk. 4 skl.,  en jern lysestage for 8 skl., en hampe hegle for 8 skl., it 
drøfte trug for 8 skl., it gryne sold for 8 skl., en haand Qvern med hus og jern seigel er sat for 1 Sld. 
2 mrk., en kalke tønde for 8 skl., it langt bord blad for 1 mrk., it pande jern for 1 mrk., en jern kihl 
for 8 skl., it stik fell for 4 skl., it skiølp for 4 skl., en lætte naur for 8 skl., en jern rist for 4 skl., I 
Herberghuset, en gl. Ørk uden laag 1 mrk., en skiære benk for 4 skl., en bære kande for 4 skl., en 
egekitte for 4 skl., 2 liung rifver for 1 mrk., en leer hake for 8 skl., en gl. læsned benkedynne under 
winduen 5 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en trygge skeftes benkedynne 2½ alen lang for bord enden for 
12 skl., en syed agedynne for 1 mrk. 4 skl., it syed hiønde for penge 1 mrk., it haand klæde for 12 
skl., it sengested i Krubhuset er sat for 1 mrk., it gl. skrin i Krubhuset for 8 skl., en gl. Muhqoete for 
1 mrk., 4 røste støtter og 3 lange træer af eegm ligger under gierdet ved gaarden for 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 97 Sld. 3 mrk.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, hafver dend Sahl: Qvindes døttre, sig, eftersom de ikun vare af 
ringe wærdt, I mellem deelt, og der paa vilde sønnerne aldrig anke, som de nu foregaf og udsagde; 
Der foruden blef faderen Rasmus Stange af samptlige sine børn og medarfvinger bevilger foruden 
skifte, at nivde og beholde sin sengs klæder som stord i stuen, en forslitt mæsings kedel paa en kitte 
stoer, sampt og én gl. laasfast eege kiste; 
Hernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og er der till giort udleg som 
her efter følger nemlig; 
Efter dend beretning, som bunden Rasmus Stange i Bogclaringen dend 7 Marty 1701 under Hr: 
Vice  Amptmand Ancher Müller og Hr: Amptskrifveren Hans Henrik skor ham der er meddelt, 
befindes at restere for denne 7 gaard for 1700. i alt penge 5 Rixd. 2 mrk. 3 skl. Der af betaler 
sønnen Peder Stange, som med faderen tillige beboer samme forde gaard heften, og dette Sterfboe 
dend anden halfvepart som er penge 1 Sld. 1½ skl., her for er udlagt 3 Faar støket 4 mrk er 3 Sld. 2 
fior lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 4 mrk. 8 skl., udlagt en fior 
gl. Wæhr for 3 mrk., en leer hake for 8 skl., en jern kihl for 8 skl., it stiffel for 4 skl., it skiølp for 4 
skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning naar 20 Sld., som sønnen Peder Rasmusen 
Stange paa sin bemelte faders weigne, till Hermand Koefoed betalt, er fra tagen, blifver da igien 
som Hermand Koefoed efter sin seddel fordrer 40 Sld. 3 mrk. 14 skl., og tilholde berørte sønnen 
Peder Stange, sig at hafve beholden for berørte betalte 20 Sld., udi ommelte 7 gaard, efter derom 
imellem ham og hans fader oprettede Contractis indhold, daterei dend 20 Marty 1699. og inden 
Øster Herredt ting vedstaaed og læst dend 20 Marty berørte aar 1699. hvor om videre udi slutningen 
her efter formeldes, efter ogver slav befindes Gielden at verre 20 Sld., meere end løsøregodset, for 
hvilke 20 Sld., Hermand Koefoed giøres indførsel for i denne 7 gaard i Østerlaursker sogn. Som 
sønnen Peder Strange lofved at betale og ind fri, videre er udlagt en sort braaget stud for 8 Sld., en 
sort hielmet stud for 8 Sld., en ruhl med behør for 1 Sld., 3 harrer for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl 
for 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl., en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en krak øpse for 8 skl., en krak 
øpse for 12 skl., it deigne trug for 2 mrk., en jern lysestage for 8 skl., it haartøy hammer og støf for 
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1 mrk. 4 skl., 2 korn seiser med bom og ringe for 2 mrk., 4 røste støtter 3 lang træ for 2 mrk., 2 
ploug ringe, en løbere en ploug knif læg for 1 mrk. 4 skl., en stand tønde for 1 mrk., en bære kande 
for 4 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordret efter afreigning som vedgikes penge 24 Sld. 2 mrk. 
14 skl., Udlagt, en haand qvern for 6 mrk., en sort hielmet Koe for 6 Sld., en brun braaget Tyr for 3 
Sld. 2 mrk., En brun Hoppe for 8 Sld., en gl. Gaas og en gaase for 2 mrk. 8 skl., en sort plettet Soe 
for 1 Sld., en hvid galt for 3 mrk., it røe hielmet Qvigenød for 2 Sld., it fyrrer bord i stuen med oben 
foed og med skuffe for 1 Sld., ve Hermand Koefoeds udleg 2 skl., en syed agedynne for 1 mrk. 4 
skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og af reigning, som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 
5 skl., udlagt en fiering stoer kaabber kedel for 2 Sld. 2 mrk., till ofvers 11 skl., :/: 
Sønnen Rasmus Rasmusen Stange fordred som faderen vedgik penge 2 Sld. 2 mrk., her for er udlagt 
en draglenke og it stude aag med ringe for  1 mrk., en jerned hammel for 8 skl., it ølkar paa 1 1/5 
tønde stoer for 1 mrk., en kierne for 8 skl., paa tillet, en kiste med hengsler for 8 skl., en salte 
halftønde en øre førre bøtte for 8 skl., en hampe hægle for 8 skl., it drøfte trug for 8 skl., it gryne 
sold for 8 skl., en kalke tønde for 8 skl., er 1 mrk., en ørk uden laag for 1 mrk., en musqvete for 1 
mrk., it sengested i Krubhuset for 1 mrk., hos Peder Koefoeds udleg 11 skl., ved skattens de 5 skl.,  
Faderen Rasmus Stange angaf at være skyldig paa sin Sahl: Qvindes begrafvelse arbiedsløn 2 mrk. 
5 skl., udlagt en ballig paa 3 skepper for 12 skl., en trygge skeftes benkedynne for bord enden for 12 
skl., it skrin i Krubhuuset for 8 skl., en jern rist for 4 skl., ved skattens udleg 1 skl., :/: 
Hermand Jørgensen i Østerlaursker sogn fordrer som vedgikes og af Rasmus Stange blef angifven 
penge 4 mrk. 8 skl., udlagt af it røe bliset Horsføll hos Hans Rasmusen 4 mrk., en lætte naur for 8 
skl.,  
Hans Rasmusen Stange lod fordre penge 6 mrk. 4 skl., udlagt en skiærebenk for 4 skl., it røe bliset 
Horsføll, er sat for 10 mrk og legger fra sig deraf till Hermand Jørgensen 4 mrk., :/: 
For at grafve till denne Sahl: Qvindes liig fordris 1 mrk. 4 skl., udlagt it gl. wraaeskab uden laas i 
Krobhus Cammeret for 1 mrk., en æge kitte for 4 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning, blef faderen Rasmus Stange, af 
samptlige sine børn bevilget udleeg for penge 30 Sld., udlagt af en ung brun Hest de 3 Sld. 2 mrk., 
en ung røe galt for 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., en brun Koe for 6 Sld., en røe Koe for 5 
Sld., en gl. brun Hest for 5 Sld., en wogn med høe stier hammel tøm for 3 Sld., it røed røget 
Qvigenød for 2 Sld., en røe bliset gl. Hoppe for 1 Sld., it madskab med en laasfast dør for 1 Sld.,  2 
tønder 1 mrk., en øltønde 1 mrk., 2 liunge rifver for 1 mrk., en benkedynne under winduen for 1 
mrk. 8 skl., it syed hiønde for 1 mrk., en røe hielmet spætyr kalf for 2 mrk., 2 træ røke bag stoele for 
1 mrk., it haandklæde for 12 skl., ved skattens 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilget 2 Sld., udlagt en ung røe hielmet 
Qvigenød for 2 Sld.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilget udleg for 4 Sld., udlagt, af en ung 
brun Hest disse 4 Sld., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 6 mrk., udlagt en ung brun Hest disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilger 2 mrk er 4 mrk., udlagt it langt bord blad for 1 
mrk., it pande jern for 1 mrk., en jern haand stang for 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 117 Sld. 3 mrk.,  
Lignet blifver saa Gielden høyere end dette rørrende Gods penge 20 Sld.,  
Hvorfor efter som før ermelt, er giort indførsel udi omrørte 7 gaard i Østerlaursker sogn, som ved 
Hermand Koefoeds fordring findes anførte. Der foruden hafver Sønnen Peder Rasmusen Stange 
betalt, som og ved Hermand Koefoeds fordring findes anført, paa sin faders weigne till bemelte 
Hermand Koefoed 20 Sld., og vedtog berørte sønnen Peder Stange, endnu at will betale berørte 
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indførsel till Hermand Koefoed 20 Sld., der imod at fyldelst giøre dend imellem ham og faderen 
Rasmus Stange oprettet Contract, som før er rørt dateret dend 20de Marty 1699. og samme dag inden 
Øster Herrits ting af Rasmus Stange vedstoed og bekræftet, des videre indhold, og som samme 
berørte Concarts til denne gad, ike videre er fuldkommet med dend betalning som Peder Stange sig 
til forbundet hafver og der udi formeldis; Saa blef nu samptlige arfvingerne, af Skifteforwalteren 
tilspurdt om de vil indgaa og samtøke fornefne Contract, der till de samptlige svarede at alle 
forskrefne denne Salig Qvindes arfvinger indgik og nu samtøket, formelte Contract i alle maader, 
ved magt at stande og som ommelte Contract formelder, at Rasmus Stange self hafver indløst og 
betalt bemelte 7 gaard som hans Sahl: Fader hafver udsat, og dend i Contracten der ved af werdie, 
af 200 Sld., ladet forblifve, og arfvingerne nu samptlig dermed, er vel tilfreds og fornøyede, saa var 
de og begierende, at skifte betiendterne for viidere bekostning der med at spare wilde det øfrige af 
denne 7 gaard, samptlige arfvingerne imellem deele, hvis aarsage deris begiering er efter kommet, 
og først fra hofvet Summa som før er rørt som er 200 Sld., afdragis de føe omrørtte 40 Sld., blifver 
saa igien 160 Sld., hvilket deelis imellem faderen og samptlige denne Salige Qvindes 6 sønner og 5 
døttre, hvor af faderen tilkommer dend halfvepart son er 80 Sld., og hver søn tilkommer i forberørte 
7de gaard paa  sin anpart penge 9 Sld. 1 mrk. 19 6 / 17 skl., Og hver syster tilkommer 4 Sld. 2 mrk. 
13 3/17 skl.,:/: 
Belangende Gaardens besiddelse da efter forberørte Concartis indhold, efter som Sønnen Peder 
Stange her till har væred i fellig med faderen, Og faderen Rasmus Stange nu ved sin hustruis død, 
undslaar sig fra Landgielde og anden af gaarden vedbørrende rigtighed tilsvare. Saa paatog, og 
lofvede Sønnen berørte Peder Stange, self at will svare og betale afclarrer, at hvis af denne 7 gaard i 
Østerlaursker sogn for Anno 1701, bør at gifves, og saa fremdehlis, saa lenge samme Gaard beboer, 
hlode gaarden fri for restants, og faderen for beholden at være sig till nøtte, ommelte Contractis 
indhold og saa her ved alting imellem partterne, venlig og wellforligt og foreenet i allemaader; Efter 
som ingen af samptlig arfvingerne, viste meere til dette boes bæste at angifve, ike heller angaf sig 
flere med viidere Gields fordringer, end forskrefvet staar, hvilket till stadfæstelse at paa dette skifte 
er tilganged og Passeret, som foran findes indført. Dis till vidnisbiurd under samptlige vore hænder 
og Zigneter Skiftestæden Ut Supra. Paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman. Rasmus R:S: Stange. 
Anders A:R: Rasmusen.    Rasmus R:R:S: Rasmusen.  Jens J:R:S: Rasmusen  
Ole O:R:S: Rasmusen.      Hans H:R:S: Rasmusen.    Peder P:R:S: Rasmusen. 
Hans H:P: Pofvelsen Hiort.  Olle O:H:S: Hansen.    Henning H:J:S: Jespersen. 
Mons M:E:S: Eriksen. Peder Jensen. Peder P:M:S: Mortensen.eget skrefne navn 
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Anna 1701. Den 21 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Nielsen  Udbygger,som boede og døde paa ded 12 
Wornets grund beliggende  udi Clemmedsker sogn. Og det Imellem bemelte Sahl: Mands 
efterlefvende hustru  Inger Hansdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge 
anordnet, Anders Castensen  som boer paa bemelte Wornede. De paa eene side, og paa anden side, 
bemelte Salig Mands med fornefne  sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Niels Hansen paa 14 aar gl. for hammen wærger Hindze Hansen i Ellebye i 
Wæstermarie sogn.  
Dend anden søn er Hans Hansen paa 9 aar gl. for ham er till wærge anordnet hans Morbroder i 
Nyker sogn.   
Dend eldste daatter er Bohl Hansdaatter 17 aar gl. for hende wærger Hans Andersen i Skoufgaarden 
udi Nøker sogn. 
Dend anden daatter er Kirsten Hansdaatter 7 aar gl. for hende wærger Henrik Hansen i 
Westermarie sogn, 
Dend yngste daatter er Elisebeth Hansdaatter 3 aar gl. for hende wærger Hans Jensen Sure 
sinke i Knudsker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende,bemelte fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne, og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa dette skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Mortensen  og Lars Hansen  i Biørnegaarden i Clemmedsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
En gl. brun Hest gilling er sat for penge 4 Sld., en brun stiernet Mæhr for 2 Sld. 2 mrk., en gl. sleede 
for 6 skl., en gl. harrer for 4 skl., en tønde i forstuen for 4 skl., en half tønde for 3 skl., en øl half 
tønde for 12 skl., en gl. tom tønde for 4 skl., en gl. half tønde for 3 skl., en kiste med laas og 
hengsler for 1 Sld., en gl. kiste paa tillet for 8 skl., en haand qvern medhuus og træseigel for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boets middel 9 Sld. 12 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne Gield. 
Enken angaf at verre skyldig till Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt af en kiste med laas og hengsler at hafve 1 mrk. 8 skl.,  
Til Anders Jacobsen ibdn, skyldig 1 mrk. 8 skl., udlagt af fornefne kiste 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Ollufsen i Rønne 3 mrk., udlagt af en brun stiernet Mæhr at have 3 mrk., :/: 
Anders Castensen i Clemmedsker sogn fordred leye af forberørte huus 4 Sld., udlagt en gl. brun 
Hest gilling er sat for 4 Sld., :/: 
Jørgen Smed i Rønne fordred 10 skl., udlagt 2 gl. half tønder for 6 skl., en gl. tom tønde for 4 skl., :/ 
Kirke wærgen Peder Hansen for 1700 fordrer Kirke penge 8 skl., udlagt en gl. kiste paa tillet for 8 
skl. :/: 
Skifteforwalteren for sinumage 1 mrk., udlagt af en haand qvern 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 2 mrk., udlagt af en haand qvern 2 mrk., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., tillagt at hafve af en laasfast kiste 1 mrk., en gl. 
harer for 4 skl., en tom tønde for 4 skl.,:/: 
Wurderingsmændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt it bord i stuen for 1 mrk., :/: 
Laurids Hansen i Biørnegaarden fordret 6 skl., udlagt en gl. sleede for 6 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Mands Udfart, kand Enken bekomme resten af Sterfboes middel, som er penge 7 
mrk. 12 skl., udlagt af en brun stierned Mæhr  at have 7 mrk., en øl half tønde for 12 skl., :/: 
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De tilstæde verrende vedkommende, blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboes middel eller beste at angifve. Hvor till de svarede at de ej vidste meere end angifvet er, ej 
heller angaf sig flere, med viidere Gields fordring, end foran findes indført. Der ved saa dette skifte 
sluttes, hvilket saa at være tilganget og Passeret, som forskrefvet staar. Vi till vidnisbiurd under 
vore hender, Skiftestæden Ut Supra.      Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Anders A:K:S: Castensen. Eget skrefne navn.       Hindze Hansen. 
Henrik H:H: Hansen.eget skrefne navn. Lars L:H:S: Hansen egen haand. 
Hans Morttensen. 
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Anna 1701. Den 25 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning Og efter foregaaende Registering, og nu 
giorde wurdering efter att Jens Pedersen  Og saa forleeden ugge, strax efter sin hustruis død, og 
saa ved døden afgik, som igaar dend 24 April er blefven begrafven, og registeringen efter hans Sahl: 
Hustru Kirstine Nielsdaatter forhen dend 15 April nest afvigt, er blefven forfattet, nu i dag 
holden skifte og Liqvidation, efter begge fornefne Sahl: Mand og Qvinde, som boede og døde paa 
dend 15 før værrende Jordeyendoms gaard, og for Landgilde til hans Kongl: May: er hiemfalden, 
beliggende udi Nylaursker sogn. Og er fornefne Gaard af  denne Sahl: Mand Jens Persen, fæstet, 
efter derom fæstebrefves indhold, saa lydende som dend 15 Øedesteel i Nylaursker sogn, af 
Commissionen som holdes i Rønne dend 11 Augusty nest forleeden, er blefven opbunden, om 
nogen sig dend vilde antage, for fuld skat, hvor sig ingen angaf der dette tilbud vilde imodtage; 
Mens sig indfunden nerverrende Jens Pedersen paa dend 20 gaard ibdn. At ville de afreede half 
jordeboga landgielde ½ ægte ½ knegtepenge og fuld qvartals Contribution;  Da efter som fornefne 
15 Øedesteel i lang ssommelige tiid hafver standet øede, uden brug og dyrkning.   Saa er samme 
Jens Pedersen dend forundt, imod forde half Landgielde half ægte og half knegte penge og fuld 
Contribution. 
Thi paa Kongl: May: nu allernaadigste Konges og Herris, saa velsom samptlige forordnede 
Commissariers wegne stæder og fæster jeg samme 15 Øedesteel med ald sin tilliggende Eyendomb, 
baade  inden og uden gierde som der till af Arilds tiid tilligget hafver, till forde Jens Pedersen, 
hvilken ham sin lifstiid, maae nyde, bruge og beholde, saa lenge og ald dend stund, hand i formelte 
maader, af reeder half Landgielde, Ægte og knegte penge som angaar først kommende 1. May Aa 
1692. sampt fuld Q tals Contribution at betale fra nye Aar 92. og forpligter Jens Pedersen at hand 
forde Øedesteel forsvarliggen skall opbiuge inden 3de aars forløb efter forordningen. Og i alle 
maader at rette og forholde sig efter dend Kongl: allernaadigste forordning af 28 January Aa 1682: 
Og efter som hans Ko: May: ey meere mindre end dend halfve part Landgielde, Saa bør Kirken, 
Præsten og deignen paa samme maade, at lade demmen nøye. 
Datum Rønne dend 21 September Aa 1691. Anders Wogensen. Confirmeret udi Commissionen i 
Rønne dato Ut Supra, Clemmed Succoco. Og er dette skifte holdet imellem berørte dette Sterfboes 
Creditorer og videre paa eene side og begge fornefne Salig Mands med berørte sin SL: hustru 
auflede børn som igen lefver paa dend anden side, nemlig en søn og 3 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Jens Pedersen paa 14 aar gl. for han er til wærge anordnet Moder broderen Jens 
Nielsen boende i Knudsker sogn. 
Dend eldste daatter var Ellene Jensdaatter, paa 8tende aar gl. for hende er till wærge anordnet 
Moderbroderen Peder Nielsen Skomager boende i Rønne 
Dend anden daatter er Marne Jensdaatter lidet paa 6 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
hindes Moder broder Hans Nielsen Smed boende i Rønne. 
Dend yngste daatter er Kirstine Jensdaatter under it aar gl. for hende paatog sig og at wærge 
bemelte Moder broderen Jens Nielsen boende i Knudsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet  Rasmus 
Mortensen og Mikel Madsen  begge boende i  bemelte Nykerlaursker sogn.  Hvor da er forefunden 
og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
Heste og Hopper. 
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En sort Hoppe lidet stiernet for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 5 Sld., en røe skimlet hielmet 
Mæhr er sat for 5 Sld., it brunt ungt Hors Øeg for 4 Sld., en røe bliset Foele som er gillet er sat for 6 
skl., it røe soedet ugillet Hest føll for 2 Sld., en røe bliset Hest er siden denne Sahl: Mands død 
blefven wurderet for 12 Sld., og saaldt af denne Sahl: Mands fader Peder Nielsen, udi Hans 
Nielsen Smed og Jens Nielsen begge moder brødernis nerværelse og efter wurderingen som af 
Anders Pedersen og Peder Jørgensen i Nylaursker sogn er forde for penge 12 Sld., og det till denne 
Sahl: Mands begrafvelse, till bemelte Peder Jørgensen soldt. 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleeget Koe som er gl. er sat for 4 Sld.,  en brun hielmet Koe for 4 
Sld. 2 mrk., en blaket Tyr i 4de aar gl. er taxeret for 4 Sld. 2 mrk., it røt skioldet og stiernet Qvienød 
i 2de aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., it slet sort Qvienød i andet aar for 2 Sld. 1 mrk., it røe braaged 
studnød i 3de aar gl. for 3 Sld., it røe hielmet studnød i 3de aar gl. for 3 Sld., en bleget fior gl. 
studkalf for 3 mrk., en røe braaget fior gl. Qviekalf for 1 Sld., en sort braaget Qvie spækalf for 2 
mrk., n plaket spækalf for 1 mrk. 8 skl., en blak stiernet Tyrkalf for 1 mrk. 4 skl., 
Faar. 6 støker gl. Faar med 3 spælam er sat for 6 Sld., en fior gl. Wæhr for 2 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., 4 grise som er 3 orner og en Soegris á 1 mrk er 1 Sld., 
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase og en ung Gaas sat for 1 Sld.,  
Bohafve. 
En arbieds wogn med smaa stier, hammel tøm og halfseeler for 2 Sld., en ploug med behørig jern 
og en hammel er sat for 1 Sld. 2 mrk., en gl. harre for 12 skl., 
Kaabber Wahre. 
En 2 spanne stoer kaabber kedel er vægtig till penge 4 Sld. 2 mrk., en gl. mæssing stoppet kiedel for 
1 mrk., it pande jern er sat for 1 mrk. 8 skl.,  
Sæwahre. 
6 tønder Biug á 7 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 10 tønder Haure á 2 mrk. 8 skl er 6 Sld. 1 mrk.,  
Paa tillet, en straaebonds tønde med Rugmeell sat for 3 Sld., en half tønde af Rugmeel i en straae 
bonds tønde for 1 Sld. 2 mrk., en skeppe sæg med adtskilligt af siktet Haure og Biug meel udi for 1 
mrk. 8skl., it gl. hiul med bøsse og ringe for 1 mrk., en nye wogn axsel for 8 skl., en gl. klov for 2 
skl., en gl. seis med bom og ringe for 1 mrk., it tørf jern for 12 skl., én jern tyfve for 6 skl., en torn 
skiære for 2 skl., en middel maadig spin rok for 3 mrk. 8 skl., en liden halftønde med blaar udi sat 
for 12 skl., en otting nesten fuld af linfrøe for 1 mrk. 12 skl., en liden kierne for 4 skl., en liden gl. 
tønde paa loen for 4 skl., en gl. ballig for 8 skl., endnu paa tillet, en fiering for 4 skl., en finne span 
med 3 potter salt udi for 1 mrk., en breed sy bøtte for 3 skl., en half pummebøtte for 3 skl., en liden 
sy bøtte for 2 skl., it gl. deignetrug for 2 skl., en haandqvern i forstuen med huus for 3 mrk., en gl. 
lin wef med behørrige jern for 2 Sld. 2 mrk., it gl. hiul med bøsse og ringe i gaarden for 12 skl., en 
kierne i forstuen for 10 skl., en ølhalf tønde med 2 bonne udi for 1 mrk., it sold for 3 skl., en gl. 
sleededret og en gl. møgstie og 2 eegetræ for 4 skl., it gl. sengested i laden og it gl. drøfte trug for 6 
skl., en finne kitte i Steerhuuset for 4 skl., en træsi for 2 skl., it par gl. stier med en lasstang for 6 
skl., 4 tømmer og en hanne smaae høns for 1 mrk. 4 skl., it brødbende for 4 skl., 15 nøgle graat 
fifskaftes ulsgarn sat for 2 mrk. 8 skl., 6 nøgle hvidt ulletgarn sat for 1 mrk. 8 skl., 6 nøgle og en 
kvart groft bruegarn for 1 mrk. 8 skl., 14 harrer raat blaargarn for 3 mrk., 5 harrer raat groftt 
bruegarn á 12 skl er 3 mrk. 12 skl., it knippe med lin for 6 mrk., en gl. eegekiste foruden laas 2 
mrk., nog wurderis it hartøy, hammer og støff for 1 mrk., it gl. hugjern for 4 skl., en gl.lund støke 
naur for 4 skl., en gl. dørre hengsel for 2 skl., en gl. aar med bihl for 6 skl., en krakøpse for 10 skl., 
en gl. Muhqvete for 1 mrk. 8 skl.,  
Ifareklæder, it gl. blommet fifskaftes snørlif med 2 røe ærmer udi og 16 sølf maller og en sølf ring 
udi er sølf tilsammen for 3 Sld., it blaat fifskaftes skiørt for 1 Sld. 2 mrk., it røtt gl. blommet 
fifskaftes skiørdt for 12 skl., en sort wendt klædes trøye med grønt underfoer for 4 mrk., it rødt 
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wadmels skiørdt for 3 mrk., it grønt raskes forklæde for 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes trøye for 1 
mrk. 4 skl. 2 blommet fifskaftes ærmer for 1 mrk., en grof Pollemettis hufve for 2 mrk., en gl. sort 
fifskaftes kiol, som det mindste barn bekom till en kiol, en nye sort wadmels kiol for 4 Sld. 1 mrk., 
it Allunet skind af en wæhr for 1 mrk., it udlagt agedynne vor for 1 mrk., en gl. fyrre kiste med en 
gl. laas for 2 mrk., it nyt fyrreskab i stuen med en dør og én laas for, og 3 rum udi for 2 Sld. 2 mrk., 
it gl. løst fyrrebord i stuen med oben foed er sat for 1 mrk. 8 skl., en half tønde for 4 skl., en spinde 
stohl for 8 skl., en gl. sengested i stuen med i windet spaaner for 1 mrk., panftes 2 gl. lappet 
sengedynner, som børnen bekom at ligge udi, en liden nødehuud til Anders Pedersens i Nylaursker 
sogn i kalk for 1 mrk. 8 skl., Rug sæden som er saaed i fisket, er 1 1/5 tønde er sat for 3 Sld.,  
Summa Andrager forschrefne Sterfboets middel til penge 129 Sld. 5 skl.,  
Hernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor, tilkommer som rester, efter 
dend meddeelte efter retning i Bog Klaringen dend 14 Marty 1702. under Hr: Amptmanden Ancher 
Müller og Hr: Amptskrifverens haand for 1700. og ey videre, naar 6 skl., for 1½ pund smør er gaat 
giort, rester 3 Sld. 13 skl.,:/: 
Peder Terkelsen i Nylaursker sogn fordred som vedgikes 6 mrk.,:/: 
Signe Pedersdaatter fordret tienesteløn, som vedgikes penge 4 mrk., :/: 
Hans Nielsen Smed i Rønne fordred som ham er giort forsikring for udi omrørte Koe, nemlig en sort 
Koe 8 mrk. 7 skl., :/: 
Johanne Pedersdaatter fordrer som rester 4 mrk., og for sin opwartning i boet penge 4 mrk., er i alt 
2 Sld., :/:  Marne Pedersdaatter fordrer som vedgikes tienesteløn for it wadmels skiørt 6 mrk., for it 
par sko 3 mrk., for it bruegarns forklæde 2 mrk., er tilsammen 2 Sld. 3 mrk.,:/: 
Niels Pedersen fordred for en hat, tienesteløn 1 mrk. 8 skl., en ferdig syed wadmels kiol saa god 
som 6 mrk., for 3 dagis meyning 1 mrk. 14 skl., for 3 dages ræfsning 1 mrk. 2 skl., for 3 dage at 
legge møy paa 1 mrk. 2 skl., laandte penge 1 mrk. 8 skl., er tilsammen 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., her paa 
kortis for it par sko 3 mrk., rester penge 10 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Clemmedsen fordret for at grafve till begge liigene á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., for 6 dages 
arbiede á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en dags arbiede 6 skl., er 5 mrk. 2 skl., :/: 
Kirstine Pedersdaatter fordred som vedgikes arbiedsløn 3 mrk., :/: 
Hanna Jens Lars fordrit som vedgikes spindeløn penge 2 mrk., :/: 
Seigne  Peder Anders fordrer spindeløn som vedgikes 2 mrk. 14 skl., :/: 
Marne  Peder Nielsens fordred spindeløn penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Bendt Smed fordrede arbiedsløn penge 1 mrk., :/: 
Anna  Niels Peders i Arnager fordrer som vedgikes 1 mrk. 8 skl.,  
Bendt Mounsen i Arnager for 3 kurf fisk fordret 3 mrk. 12 skl.,:/: 
Peder Nielsen i Rønne fordrede som vedgikes penge 3 mrk., :/: 
Kirke wærgen i Nylaursker sogn Mikel Pedersen fordred for tiende 99: 3/5 tønde Haure 7 mrk. 4 
skl., klokepenge 1 mrk., nog for 1700: 3/5 tønde Haure 1 mrk. 8 skl., :/: 
Deignen Mogens Jensen fordret en Paaske rettighed 8 skl., :/: 
Hans Skrædder fordret Syeløn penge 14 skl., :/: 
Hermand Smed i Arnager fordred arbiedsløn 8 skl., :/: 
Anders Pedersen i Nylaursker sogn for sin opwartning her i boet, samtøket 3 Sld., :/: 
Wiidere gods og Gield, efter skifteforwalterens anfordring, viste ej de forskrefne vedkommende, till 
dette Sterfboe, att angifve her udi forskrefvet staar, og som dageb er forløben, saa sluttes med hvis 
som foran findes indført, hvilket at saa er passeret Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens Nielsen. Per P:N:S: Nielsen.   Hans Nielsen. 
Peder P:T:S: Terkelsen. Rasmus Mortensen.    Mikel M:M:S: Madsen. 
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Forberørte Aar 1701. Den 26 Aprill, er atter med denne forretning, end videre 
foretagen, udi de vedkommendis nerværelse og da er Passeret som her efter følger nemlig; efter 
hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning, af dato 15 January 1701. Indeholden høyst 
bemelte hans Kongl: May: gaarder, ved besiddernis afgang, forud af boet til gaardens auflings 
fortsettelse, skal udreedis en ploug med otte dygtige bæster, item en wogn og harre med fornøden 
reedskab, og mange tønder sædekorn af alle slags som til gaardens sæd udkræfves, og saa fremgt 
forskrefne Species, ey skulde findes paa gaarden in natura, da skall betalningen der till udtages, 
forud af boet, og det manglende strax till gaarden der for indkiøbes; Saa hafver wi rettens betiendte 
som er befallet paa landet, skifterne her paa borringholm at forwalte, till for benefnte hans Kongl: 
May: allernaadigste forordning, allerunderdanigst att efter lefve, med dette Sterfboe os foretaget, 
først at udlegge de Species, som her i boet findes, som er først en ploug med behørig jern og en 
hammel for 1 Sld. 2 mrk., en sort lidet stiernet Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for penge 5 
Sld., en røe skimlet hiemlet Hoppe for 5 Sld., it brunt ungt Horsøeg for 4 Sld., en røe bliset Foele 
for 6 Sld., for resten som er 3 bæster, der nu ike findes her i boet, anslagen, efter de 3 sidste bæsters 
værdig som er penge 15 Sld., udleggis efterskrefne, it røe soedet ugillet Hestføll for 2 Sld., en sort 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak Tyr i fiede aar gl. for 4 Sld. 2 mrl., en straabonds tønde med paket 
Rugmell for 3 Sld., en arbieds wogn som i boet nu findes med smaa stier, hammel, tøm og halseeler 
taxeret for 2 Sld., en harre for 12 skl., Rugen der till forberørte femttende gaard i afvigte efter høst 
er saaed, efter denne gaards tilliggende jord og letlighed er 1 1/5 tønde er her till udlagt, hvilken nu 
ey anderleedes, end for strøekornet i værdie, er af wurderings mændene sat for 3 Sld.,:/: 
Det øfrige sædekorn blef af de vedkommende saa og wurderings mændene angifven, fornøden at 
verre till gaardens aufling, 3 tønder Biug som in natura nu findes, og er her till udlagt, efter 
forberørte taxt, tønden sat for 1 mrk., er 5 Sld. 1 mrk., item 4 tønder Haure og in natura nu her i 
Sterfboet findes, tønden er sat  efter lands kiøbet som foran findes indført for 2 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 
2 mrk., Summa 50 Sld. 3 mrk. 12 skl., nog Rug sæden 3 Sld., Hermed alleunderdanigste haabes, 
hans Kongl: May: allernaadigste fornefne forordning, ved dette boe at verre i forskrefne maade efter 
defved; Saa efter at forskrefne var udlagt, blef bærnenes wærger, Jens Nielsen, Hans Nielsen og 
Peder Nielsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de till videre vilde imodtage og svare i sin tid, till 
obenmelte nu udlagte Gods. Saa svarede bemelte trende mænd og wærger, at de af amptskrifveren 
hafde tilsagn paa, at forblifve, og paa børnens weigne, berørte 15 Gaard at bekomme till fæste, og 
derfor wilde de imodtage for berørte udlagte Gods, der ved skifteforwalteren her paa skiftet, dette 
lod forblifve; 
Kongl: May: Amptskrifver der fordrer som før ermelt 3 Sld. 13 skl., derfor er udlagt en tønde Biug 
for 1 Sld. 3 mrk., 2 tønder Haure á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., til ofvers 3 
skl., :/: 
Peder Terkelsen i Nylaursker sogn  der fordrer 6 mrk., der for er udlagt it knippeliin er taxeret for 
penge 6 mrk., :/: 
Seigne Pedersdaatter der fordrer 4 mrk., der for udlagt en sort klædis trøye med grønt under foer 
for 4 mrk., :/: 
Hans Nielsen Smed i Rønne der fordrer 8 mrk. 7 skl., der for er udlagt it slet sort Qvienød i andet 
aar gl. for 2 Sld. 1 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
Johanne Pedersdaatter der fordrer 2 Sld., udlagt it blaat fifskaftes skiørt for 1 Sld. 2 mrk., en grof 
pollemettis hufve for 2 mrl., :/: 
Marne Pedersdaatter der fordred 2 Sld. 3 mrk., udlagt en lin wef med behørige jern for 2 Sld. 2 
mrk., en finne span paa tillet og 3 potter salt for 1 mrk., :/: 
Niels Pedersen der fordrer og rester 10 mrk. 2 skl., der for udlagt en nye sort wadmels kiol sat for 5 
mrk., en seis med bom og ringe for 1 mrk., en liden half tønde med blaar udi for 12 skl., en otting 
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nesten fuld med linfrøe udi for 1 mrk. 12 skl., en liden kierne for 4 skl., en liden gl. tønde paa loen 
for 4 skl., en ballig for 8 skl., paa tillet, en fiering for 4 skl., it sengested i laden og it gl. drøfte trug 
for 6 Sld., :/: 
Peder Clemmedsen der fordrer 5 mrk. 2 skl., der for er tillagt, it Allunit skind af en wæhr for 1 mrk., 
it udlagt agedynne vor for 1 mrk., 2 blommet fifskaftes ermer for 1 mrk., en gl. fører kiste med en 
gl. laas for 2 mrk., ved skatten 2 skl., :/: 
Kirstine Pedersdaatter der fordrer 3 mrk., udlagt it rødt wadmels skiørt for 3 mrk., :/: 
Hanna Jens Larsens der fordrer 2 mrk., udlagt it løst sengested med straaner i wunden for 1 mrk., 
en half tønde for 4 skl., en spinde stoel for 8 skl., it gl. hug jern  for 4 skl., :/: 
Seigne Peder Andersens fordrer 2 mrk. 14 skl., der for udlagt, en haand qvern med huus for 3 mrk., 
til ofvers 2 skl., :/: 
Marne Peder Nielsens fordrer 2 mrk. 8 skl., der for udlagt 15 nøgle graat fifskaftes ulgarn er sat for 
2 mrk. 8 skl., :/: 
Bendt Smed fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. mæssing kedel for 1 mrk., :/: 
Anna Niels Pedersens der fordrer 1 mrk. 8 skl., hvor for er udlagt it grønt raskes forklæde for 1 mrk. 
8 skl., :/: 
Bendst Mounsen i Arnager der fordrer 3 mrk. 12 skl., hvor for er udlagt en hvid Soe for 3 mrk., ot 
tørf jern for 12 skl., :/: 
Peder Nielsen i Rønne der fordrer 3 mrk., udlagt 4 hønner og en hanne for 1 mrk. 4 skl., en blak 
stiernet Qvigekalf for 1 mrk. 4 skl., en ung Gaas for 1 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Kirke wærgen Mikel Pedersen der fordrer 4 mrk. 12 skl., der for udlagt 2 tønder forsken Haufre á 2 
mrk, 8 skl er 5 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Deignen Mouns Jensen der fordrer 8 skl., udlagt en nye wogn axsel for 8 skl., :/: 
Hans Skrædder fordrer tienesteløn 14 skl., der for udlagt af en ung Gaas de 5 skl., en jern tyfve for 
6 skl.,  it sold for 3 skl., :/: 
Hermand Smed i Arnager der fordrer 8 skl., der for udlagt en breed sybøtte for 3 skl., en half 
punnebøtte for 3 skl., en liden sybøtte for 2 Sld.,:/: 
Anders Pedersen der fordrer 3 Sld., der for udlagt it nytt fyrre skab med en laas half dør og 3 rum 
udi for 10 mrk., en gl. eege kiste uden laas for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt bevilget 2 Sld., udlagt it Røe braaget Studnød for 3 Sld. Til 
ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 17 mrk., udlagt en half tønde Rugmeell for 6 mrk., 6 
nøgle og it halft nøgle groft bruegarn for 1 mrk. 8 skl., 5 harrer groft raat bruegarn for 3 mrk. 12 
skl., af it røe hielmet studnød 9 mrk., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af dette forestaaende udleeg 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt en bleget fior gl. 
studkalf for 3 mrk., en røe braaget fior gl. Qviekalf for 4 mrk., till ofvers 2 mrk., :/: 
Det mindste denne Sahl: Mands og Qvindes pigebarn, som er ikun under it aar gl., og Jens Nielsens 
hendis Moder broder er werge for, hvor for till dette barn nemlig Kirstine Jensdaatter, er af 
samptlig vedkommende blefven bevilget til fosterløn udleg for penge 15 Sld. 3 mrk., og der for 
tillagt, ved skifteforwalterens udleeg de 4 mrk., ved wurderings mændenes udleeg 2 mrk., en 
bleeget Koe for 4 Sld., 6 Faar med 3 spædelam for 6 Sld., enwæhr for 2 mrk., it blommet fifskaftes 
snørlif med 2 røede ærmer og 16 Sølf maller og en ring udi for 3 Sld., af it røe hielmet studnød at 
hafve 3 mrk.,:/: 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 104 Sld. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deling penge 25 Sld. 
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Som deelis imellem forskrefne denne Salige mands og salige Qvindes efterlatte børn, som er en søn 
og 3 døttre, er deraf broderens laad 10 Sld., og hver daatters lod er 5 Sld., Hvorfor en hver sker 
udleg;  
Saa er da for Jens Jensens anpart som Moder broderen Jens Nielsen i Knudsker sogn er wærge 
for, som er 10 Sld., udlagt efterskrefne, en sort braaget spæqvie for 2 mrk., 2 gl. Giæs á 1 mrk er 2 
mrk., 2 tønder Haufre á 2½ mrk er 5 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 3 mrk., it pande jern for 1 mrk. 8 
skl., for en pose med adtskilligt af sigtet meel udi, hos Hans Nielsen som der till svare at hafve 1 
mrk. 8 skl., it gl. hiul med bøsse og ringe for 1 mrk., en gl. klou for 2 skl., en spin rok for 3 mrk.8 
skl., 2 grise á 1 mrk er 2 mrk., it gl. deignetrug for 2 skl., endnu it gl. hiul med bøsse og ringe for 12 
skl., en kierne i forstuen for 10 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., 2 stietræ, en møgstie og en 
sleededræt for 4 skl., en finne kitte og en sy for 6 skl., it par gl. høestier og en lasstang for 6 skl., it 
brød bende for 4 skl., 6 nøgle hvidt ulgarn for 1 mrk. 8 skl., it hartøy hammer og støf for 1 mrk., en 
lund støke naur for 4 skl., en dørre hengsel for 2 skl., en  aar bihl for 6 skl., en krak øpse for 10 skl., 
en muhqvet for 1 mrk. 8 skl., it røt gl. fifskaftes skiørt for 12 skl., en sort fifskaftes trøye for 1 mrk. 
4 skl., it førre bord i stuen med oben foed for 1 mrk. 8 skl., en nøde huud till Anders Pedersens 
Nyelaursker sogn, liggende i kalk for 1 mrk. 8 skl., hos Hans Nielsen Smed at hafve 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter, er Ellene Jensdaatter, som Morbroderen Peder Nielsen Skomager er wærge 
for, tilkommer 5 Sld., der for er udlagt, en brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., 2 grise á 1 mrk er 2 
mrk.,  
Dend anden daatter Marne Jensdaatter, som Morbroderen Hans Nielsen Smed er wærge for, 
tilkommer 5 Sld., hvor for er udlagt it røt skiøldet og stiernet Qvienød for 10 mrk., en tønde Biug 
for 7 mrk., 14 harrer blaargarn er taxerit for 3 mrk.,  
Dend yngste daatter Kirstine Jensdaatter som og Jens Nielsen Morbroderen i Knudsker sogn, er 
wærge for tilkommer penge 5 Sld., der for udlagt en 2 spanne kaabber kedel er taxeret for 4 Sld. 2 
mrk., en blaket Qviekalf for 1 mrk. 8 skl., ved Hans Nielsens udleeg at hafve 4 skl., ved 
skifteskrifverens udleeg de 4 skl.,  
Efter anfordring hafde de vedkommende, ike meere till dette boes  bæste at angifve, end forskrefvet 
staar, ike heller angaf sig fleere med viidere Gields fordringer, end foran findes indført, hvilket at 
saa er passeret Testerer. Paa Høyeædle og welbaarne, herr oberster, ober Commendant og 
Amptmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman.       Jens Nielsen. 
Hans Nielsen. Peder P:N:S: Nielsen.egen haand.  Mikell M:M:S: Madsen. 
Rasmus Maarttensen. 
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Anna 1701. Den 27 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, Item Schifte og 
Liqvidation efter afgangne Niels Jensens nu med døden afgangne hustru Bohl Jens 
daatter,som boede og døde hos sin Søn Jens Nielsen,paa dend 5te Jordeyendoms gaard, 
beliggende udi Knudsker sogn. Og det Imellem berørte Salh: Qvindes efterlefvende børn og 
børnebørn, som er først at reigne 4 sønner og 4 døttre hvor af 
 
Dend eldste søn Jens Nielsen i Knudsker sogn. sin egen wærge. 
Dend anden søn er Peder Nielsen Skomager boende i Rønne. sin egen wærge.   
Dend tredje søn er Hans Nielsen Smed boende i Rønne, sin egen wærge. 
Dend yngste søn er Steffen Nielsen, nu boende i Ibsker sogn. sin egen wærge.  
Dend eldste daatter var afgangne Kirstine Nielsdaatter, som var i ægteskab med Sahl: Jens 
Pedersen i Nylaursker sogn, efter hende igien lefver en søn og 3 døttre med deris wærger. 
Dend anden daatter var afgangne Bohl Nielsdaatter, som var i ægteskab med Hans Ollufsen i 
Rønne,efter hende igien lefver 2 døttre, som bemelte faderen er wærge for. 
Dend tredje daatter er Anna Neilsdaatter endnu uden ægteskab till wæretse hos broderen 
fornefne Jens Nielsen, og hendes broder Peder Nielsen er wærge for. 
Dend yngste daatter er Giertrud Nielsdaatter, nu udi Kiøbenhafn, og bemelte broderen i hendis 
Mands Svend Nielsens fra Wærelse bemelte Peder Nielsen er wærge for. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Ved denne forretning, var og ofver værende 2de Mænd Christen 
Pedersen. Og Peder Hansen i bemelte Knudsker sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Efter en Samfrender forretning, paa denne 15 gaard i Knudsker sogn, med formand Christen 
Pedersen i Knudsker sogn, afsagt dend 9 Marty Aa. 1699. befindes denne Sahl: Qvinde at 
tilkomme, imod sin Sahl: Mands begrafvelse penge 9 Sld., nog hendes anpart af berørte femtte 
gaard i Knudsker sogn, som er af dend sidste rest og beholdning penge 25 Sld. 2 mrk. 6 skl.,:/: 
Hvis Ifareklæder, som denne Sahl: Qvindes, sig hafver efterladt, hafver dend Sahl: Qvinde for sin 
død, forærit sin daatter Anna Nielsdaatter, for sin opwartning, som hun ved sin Moder, udi 
hendis høye alder og Svaghed har beviist, og der paa tilstæde værende arfvinger ike noget nu at 
anke eller kiære i nogen maade. Er tilstæde verrende arfvinger blef af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de viste meere till dette boes middel og bæste, at angifve. Hvor till de svarede, at de ike viste 
meere at angifve, end forskrefvet staar,  
Hvor saa forskrefne boeds middel blef sammenreignet, som opdrager sig till penge 34 Sld. 2 mrk. 6 
skl.,  
Sønnen Jens Nielsen Kræfver, som hand hafver forstragt, sin Sahl: Moder, i hendis Høye alder 
og svaghed, Saa og en deel till denne Sahl: Qvindes begrafvelse udlagt, foruden en Koe taxeret for 
6 Sld. 2 mrk., saa og lidet Rug for sin moder efter deris indbiurdes foreening, har saaed dette aar, 
anslagen for 6 mrk., Saa tilkommer Jens Nielsen der foruden igien 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., Hvilket 
arfvingerne og saa vare stendige, og der for er Jens Nielsen giort indførsel udi formelte denne Sahl: 
Qvindes jordepenge, som er 14 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
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Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk., 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., Wurderings mændene for deris ofverværelse 1 mrk., er 9 
mrk., Hvor for er giort indførsel i forberørte 5 gaards jordepenge for 2 Sld. 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till penge 17 Sld. 12 skl.,  
Lignet blifver udi behold og till deeling penge 17 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvilker deelis imellem fornefne børn, som først er 4er sønner og 4 døttre. 
Er deraf en broderlaad 2 Sld. 3 mrk. 8 2/3 skl., og en søsterlaad 1 Sld. 1 mrk. 12 1/3 skl.,  
Nu deelis de tvende afdøde systerlaader igieg imellem forskrefne deris børn, nemlig Kirstine 
Sahl: Jens Pedersens en søn og 3 døttre, er der af en broderlaad 2 mrk. 4 4/5 skl., og en 
søsterlaad er penge 1 mrk. 2 2/5 skl., og Bohl Hans Olsens 2de døttre, tilkommer hver 2 mrk. 14 
skl. 2 d.,  
Hvor for demmen er giort indførsel i fornefne Jordepenge. 
Viidere var ike ved denne forretning at observere efter som arfvingerne hafde benektet, at de ej 
viste meere till Sterfboes bæste at angifve, ike heller angaf sig flere, med videre Gields fordringer, 
end forskrefvet staar, Hvilker at saa er tilganget og Paseret, Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens Nielsen.      Peder P:N:S: Nielsen.      Hans Nielsen. 
Hans H:O:S: Olsen. Christen C:P:S: Pedersen.         Peder P:H:S: Hansen. 
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Anna 1701. Den 29 Aprill, er holden Registering, og wurdering samt Scfifte og Deeling, efter 
Sahl:Anders Svendsen, som boede og døde i it Udhuus, liggegde paa Wallensgaards grunden i 
Aaker sogn, Og det Imellem denne Sahl: Mands efterlatte hustru Ewa Pedersdaatter for hende 
blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, Anders Olsen ibdn:  paa eene, og paa anden 
side, denne Salige Mands børn, Hvor till denne hans efterlatte hustru er Stifmoder som er en søn og 
2 døttre, som nu er uden lands, og er der af  
 
Dend eldste daatter Inger Andersdaatter. 
Dend yngste daatter er Margrete Andersdaatter,  
Item angafves og, at endnu skall være en denne Sahl: Mands søn ved navn Jens Andersen, som 
og skal verre udenlands, for den alle, er nu deris fraverrelse til wærge anordnet, deris Faders 
Søstermand Jens Christophersen ibdn: 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Welb: Hr: Vice Landsdommeren Ancher Müller som er 
hosbond efter lowen og skifteskrifveren Henrik Brugman. Paa samme skifte er till wurderings 
mænd opmeldet Jens Christensen og Christian  Jørgensen  ibdn: Hvor da er forefunden og som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En Blak røgget Koe for 4 Sld., en blaae hvid manket Koe for 6 Sld., en brun røgget Koe for 6 Sld.,  
en blak grimmed ung Koe for 3 Sld. 2 mrk., en blaae Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmet i 
kalfvet Qvie for 4 Sld., en brun røgget fior gl. Qvigekalf for 1 mrk. 2 mrk., en blak røgget fior gl. 
studkalf for 1 Sld. 3 mrk.,  
Øeg.  En brun bliset Hest for 5 Sld., en graae Hoppe for 8 Sld., 
Faar 8 gl. Faar med sin grøde støket sat for 4 mrk er 8 Sld.,  
Giæs. En gl. Gaas og en Gaase for 2 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med 2 gl. smaae stier for 4 mrk., en ploug med hallel jern for 1 Sld., 
I Krubhuuset. 
 It gl. lidet deigne trug for 8 Sld., 2 gl. tomme tønder for 10 skl., it gl. madskab uden dør for 4 skl., 
en gl. kiste uden laas og hengsler for 8 skl., en gl. tønde for 4 skl., nog en gl. tønde for 4 skl., en half 
tønde med 2 bonne udi for 8 skl., it lidet Car med bon udi for 8 skl., en liden kierne for 4 skl., en 
sybøtte for 2 skl., 2 gl. seiser uden bom for 1 mrk., Kaabber kedel er vegtig til penge 6 Sld., en liden 
malm gryde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. En bagstoel for 8 skl., en sidestoel for 4 skl., it gl. fyrre bord med foed for 8 skl., en haand 
qvern med huus og seigl for 1 Sld., 
I Steerhuuset.  En ballig for 8 skl., en gl. half tønde med en bon udi for 4 skl.,  
Rugen som er saaed afvigte efter Høst er sat strøe kornet for 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Steerboes løsøre middel till penge 66 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Skiftet Administrator tilspurde Enken med sin laug wærge, saa og tilsiuns wærge, om de hafde 
meere till dette boets bæste at angifve, hvor till de svarede, ike meere at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar. Hvilket at saa er registeret og wurderet, des till widvisbiurd under vore hænder, 
skiftesteden Ut Supra. Ancher Müller. Henrik Brugman. Anders Olsen. 
Mortten Jensen.M:I:S: eget skrefne navn. Christiab C:J:S: Jørgensen egen haand. 
Jens J:C:S: Christensen egen haand. 
Saa blef angifven efterskrefne Bort Schyldige Gield. Og er der till giort udleg som følger. 
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Husbonden Hr: Vice Lands dommeren Ancher Müller fordrer resterende leye af berørte huus 9 Sld. 
2 mrk. 4 skl., udlagt en blak grimmet Koe for 3 Sld. 2 mrk., en blak røgget Koe for 4 Sld., 2 Faar á 
4 mrk er 2 Sld., en sidestoel 4 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Thue Laursen Lüster fordred for forstrekring till udfarten og anden rettighed 8 
Sld., udlagt en brun røgget Koe for 6 Sld., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., :/: 
Laurids Nielsen Smid i Aakirkebye fordred arbiedsløn 3 Sld. 8 skl., udlagt en gl. wogn med gl. stier 
for 1 Sld., en gl. ploug med jern for 1 Sld., en liden gl. gryde for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug for 8 
skl., 2 gl. tønder for 10 skl., en gl. kiste for 8 skl., 2 seiser for 1 mrk., en kierne for 4 skl., en sybøtte 
for 2 mrk., :/: 
Anders Bendtsen Knap i Ibsker sogn fordred 1 Sld. 2 mrk., udlagt en fior gl. Qvigenød brun røgger 
for 6 mrk., :/:  
Enken Prætendere imod hendes salig Mands begrafvelse efter forteignelse tyfve Sld., 
Skifteforwalteren gaat giorde ey meere her for end 12 skl., udlagt en brun bliset Hest for 5 Sld., en 
graae haae for 8 Sld., til ofvers 1 Sld.,:/: 
Enken beviiste, at hendes Sl: mand skal hafve fordret hende till fæstens gafvepenge 10 Sld., Hvilke 
penge siden i denne Salige Mands svaghed og ellers er blefven udgifvet, till begge deris ophold, og 
derfor nu skeer udleg for samme 10 Sld., udlagt en blaae Koe for 5 Sld. 2 mrk., en fierings kaabber 
kedel er vægtig till penge 6 Sld., til ofvers 6 mrk., :/: 
For skiftet at forwalte 2 Sld., udlagt, it blak røgget fior gl. studkalf for 7 mrk., en førre bord for 8 
skl., en ballig for 8 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 2 Sld., udlagt ved Enkens udfart og fæstens gafve disse 2 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt, ved Enkens fornefne udleeg 2 mrk., en bagstoel 
for 8 skl., en half tønde med 2 bonne for 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.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 49 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Liqvideret blifver udi behold 17 Sld.  
Som deelis imellem Enken og denne Sahl: Mands fornefne børn, er deraf Enkens anpart 8 Sld. 2 
mrk.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne en søn og 2 døttre, er deraf broderens laad 4 Sld. 1 
mrk., og hver søsterlaad er 2 Sld. 8 skl.,:/: 
For Enkens anpart er udlagt helften af en hiem qvern 2 mrk., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., en sort 
grimmet i kalfvet Qvie for 4 Sld., Rugen som er saaed ved huuset for 1 Sld. 2 mrk., af Giesene ved 
wurderings mændens udleg 8 skl., it madskab uden døe for 4 skl., 2 gl. tønder for 8 skl., it lidet Car 
med bon udi for 8 skl., en half tønde med en bon for 4 skl.,:/: 
For børnes anparter, udlagt en blaae hvid manket Koe for 6 Sld., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., helften af 
haand qvernen 2 mrk.,:/: 
Og som forskrefne børnens udleeg, er af saadan beskaffenhed, at der for strax kand bekommis 
Penge. Saa bør benefnte wærgen børnen der till at svarer, uden skade efter lowen, og der foruden 
tilkommer alle børnen, en sort wadmels kiol sat for 3 mrk., viidere fandtis ej af deris Sahl: Faders 
Ifareklæder, at taxere for noget; forskrefne er saaleedis udlagt, angifven og passeret i voris 
nerværelse, des til vidnisbiurd under samptlige vores hænder og zegneter, skiftestæden Ut Supra. 
Ancher Müller,     Henrich Brugman. Paa Enkens weigne, som laugwærge 
Anders Olsen. Christian C:J:S: Jørgensen. Morten M:J:S: Jensen. 
 Jens J:C:S: Christensen. 
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Anna 1701. Den 7 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering sampt 

Scfifte og Liqvidation efter Laurids  Molmsens Salige hustru, Giertrud Bendtsdaatter,  
som boede og døde paa dend 10de Jordeyendoms gaard, beliggende paa Borre udi Rydsker Sogn. 

Og det Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende Mand bemelte  Lars Mounsen,  paa eene side, 

og paa anden side, deres Saa velsom denne Salige Qvindes før auflede børn, som er 2 sønner og en 

daatter, hvor af  

 

Dend eldste søn  Hans Rasmusen boende i Allinge, er sin egen wærge. 

Dend anden søn er Anders Larsen  21 aar gl., sin egen wærge. Saavidt løsøre angaar. 

Daatteren er Anna Lauridsdaatter  paa 16 aar gl. for hende er faderen efter lowen self wærge. 

 

Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  

Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 

skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Peder 

Hansen og Jørgen Hansen  i Rydsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  

Øeg. 

En røe stiernet ugillet Foele for 5 Sld., en røe snopper ugillet Foele for 3 Sld., en brun stobbred 

gilling for 3 mrk.,  

Qveg. 

En blak hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. blaket Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung røe Koe for 4 

Sld., en røed Qvie for 3 Sld. 2 mrk.,  

Faar. 9 støker Faar med afgrøden á 4 mrk er 9 Sld., 

Giæs. 7 gl. Gies med Gaasen indberiegnet á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 12 skl.,  

Svin. 4 unge Svin á 2 mrk er 2 Sld.,  

Kaabber Wahre. 

En liden mæssing kedel for 2 mrk., en gl. span stoer kaabber kedel er wægtig till penge 3 mrk.,  

Boehawe. 

En wogn med 2 file paa og en hammel, tøm og halseeler, er sat for 2 Sld., en ploug med jern og hiul 

bøsse og ringe for 1 Sld. 2 mrk., en harer for 1 mrk. 4 skl., 

I Sterhuuset. 

It lidet ølkar for 2 mrk., en gl. haand qvern med huus og jern seigl for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde 

for 8 skl., it deigne trug for 12 skl.,  

Rugen. Som er saaed er 1½ tønde er taxeret for 4 Sld., en gl. weff og en warpt der till for 6 mrk., en 

Krak øpse for 6 skl., en mindre dito for 4 skl.,  

I Stuen. 

It gl. fyrbord med oben foed for1 mrk., en gl. eege kiste uden laas for 1 mrk., it lidet gl. førre bord 

med gl. foed for 4 skl., it spoel skadet hiønde med løet kalf under for 8 skl., en wefved agedynne 

med løet kalfskind under for 1 mrk., it gl. wefvet hiønde med løet skind under for 6 skl.,  

Paa Loftet. 

En seis med bom og ringe for 12 skl., en gl. seis uden bom for 8 skl.,  

Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre middel till penge 46 Sld. 2 mrk. 8 

skl.,  

Nog Rug sæden 4 Sld., blifver saa 50 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder eller gang klæder, hafver samptlige børnen sig self indbyrdes 

imellem deelt, Saa at de vare tilfreds og fornøyede i alle maader. 
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Skifteforwalteren tilspurdte Lars Mounsen og de andre børnen, om de hafde meere til dette boets 

middel at angifve; Der till de svarede, at de ike vidste meere till dette boes middel at angifve, end 

angifvet er og forskrefvet staar. 

Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og af Laurids Mounsen og arfvingerne 

angifven og vedgaaet som følger.:/: 

Efter dend efter retning, som denne Bunde Lars Mounsen i Bogklaringen den 4 Marty Anno 1701. 

er meddelt, befindes at reste af denne 10de gaard af de forige aaringer 18 Rixd. 1 mrk. 7 skl., og for 

Anno 1700. penge 8 rixd. 10 skl., er tilsammen 26 Rixd. 2 mrk. 1 skl., Giør 39 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  

Laurids Mounsen befindes, at hafve paa sin søns Rasmus Larsens wegne antaget wærgemaall for 

nogle børn, som Anders Aristsen i Clemmedsker sogn Sal: Hustruis, skiftebref forklarer, og 

oppebaared paa deris weigne af løsøre og Ifareklæder som opdrager  16 Sld. 3 skl., :/: 

Barbra Sahl: Christopher Hansens i Rønne, lod fordre ved Laurids Mounsen penge 2 Sld. 1 mrk.,  

Rasmus Rasmusen i Rønne fordrer ved Laurids Mounsen angifvende penge 1 Sld. 7 mrk., :/: 

Giert Farfver i Rønne forder 6 mrk., :/: 

Povell Koefoed i Rønne lod fordrer penge 1 Sld., :/: 

Anders Jacobsen i Rønne lod fordrer 2 mrk. 8 skl., :/: 

Johan Basilius i Rønne lod fordrer penge 4 mrk., :/: 

Sønnen Anders Larsen fordrer for adtskellige forstrekning, till bemelte sin fader som hans fader 

Lars Monsen vedgaar i alt penge 24 Sld.,:/: 

Hans Svendsen i Dyngegaarden udi Rydsker sogn, lod fordrer 1 mrk. 8 skl., :/: 

Laurids Mounsen angaf at verre skyldig for Jannuary February og Marty Qvartal skat som er 4 mrk. 

3 skl., :/: 

Albert Henriksen i Olsker sogn, fordred for 1½ skeppe Biug, Laurids Mounsen bestaar ikun en 

skeppe Biug, er ansat for 1 mrk. 12 skl., Nog fordred for en dags arbied 6 skl., :/: 

Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 2 Sld., :/: 

Skifteskrifveren for sin umage, med denne forretning i alt penge 3 Sld.,:/: 

Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., :/: 

Wurderings mændene for deres umage, hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 

Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 96 Sld. 1 skl.,  

Liqvideret blifver saa Gielden høyre end det anførte løsøre Gods  

penge 45 Sld. 1 mrk. 9 skl.,:/: 
Hvor udi dog ej er bereignet dend wæderlaug, Laurids Mounsen  ellers burde nyde, imod sin Sahl: 

Qvindes begrafvelse; Og som ike nu her udi Sterfboet findes saa beqvem Gods, som till Kongl: 

May: Restands nu kunde udleggis, og Bunden Laurids Mounsen self efter loven, sugrer sig Gield, 

som hand nu og lofvede, at will betale, Saavell forberørte Kongl: Restance som anden Gield, efter 

forskrefne indførsel. Saa kand det der ved ej, anderleedes nu forrettes, men Laurids Mounsen 

forskrefne Gield self at betale, og der imod det anførdte løsøre gods at beholde, og som løsøret ike 

kand tilstræke Gielden med at betale, saa giøres her ved anwisning paa omrørte 10 gaard, som 

Laurids Mounsen  angifver, at verre ham berettiget, at Laurids Mounsen der udi nyder wederlaug 

for det øfrige, som løsøre ej kand afbetale, derved saa dette skifte er sluttet. Hvilket at saa er 

tilganget og Passeret, des til widnesbyrd under vore hænder og zigneter Skiftesteden Ut Supra. 

Paa Høyedtle og Welbaarne Hr: Oberster, Ober Commedant og Amptmands weigne. 

 Hans Jensen. Henrik Brugman. Laurids Mogensen. 

Hans H:R:S: Rasmusen. Anders A:SL:S: Larsen.   Jørgen J:H:S: Hansen. 

Peder P:H:S: Hansen. 
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Anna 1701. Den 18 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Mogens Ollufsen, som boede og døde paa dend 71 
Jordeyendoms gaard beliggende  udi Østermarie sogn.  Og det Imellem bemelte Sahl: Mands 
efterlefvende hustru  Seigne Ibsdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge 
anordnet, Esper Povelsen  boende i bemelte Østermarie Sogn.  paa eene side, og paa anden side, 
denne Salige Mands med bemelte hustru auflede børn, som nu er lefvende, som er 2 sønner og 3 
døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn Olluf Mogensen paa 24 aar gl. Sin egen wærge  
Dend anden søn er Svend Mogensen lidet paa 14 aar gl. for hammen er till wærge anordnet denne 
Salige Mands søstersøn Olluf Nielsen boende i Risen i Østermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Bohl Mogensdaatter en Enke som før var i ægteskab med Niels Eriksen som 
ved døden er afgangen, for hende blef efter hendis begierring till laugwærge anordnet Jon Nielsen i 
Østermarie sogn. 
Dend anden daatter er Gunnild  Mogensdaatter 28 aar gl. for hende er som laugwærge tilordnet  
efter som hun og er en Enke, og har verret i ægteskab med Mikell Pedersen  som ved døden er 
afgangen, Niels Jørgensen boende i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste daatter er Seigne Mogensdaatter 21 aar gl. for hende er till wærger anordnet  
Anders Andersen ved broen i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Jensen og Niels Andersen   begge boende i berørte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Øeg.  En brun Hoppe for 6 Sld., en gl. sort bliset Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 4 Sld., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
røgget Koe for 5 Sld., en sort studnød for 6 Sld., en sort stiernet studnød for 5 Sld., it røt stok 
rompet studnød for 3 Sld., it røe beltet studnød for 3 Sld. 2 mrk., it sort hielmet studnød for 2 Sld., 
en røe beltet studkalf for 1 Sld. 2 mrk., en røe studkalf for 1 Sld. 1 mrk., 2 spæde sorte Qviekalfve á 
3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam 10 støker gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 8 skl efter som de nu erre gandske 
spæde, er 2 mrk.,  
Svin. 4 hvide unge galt svin á 2 mrk er 2 Sld., en ung hvid Soe med en sort pløt paa lænden for 2 
mrk., en sort beltet Soe for 2 mrk, 8 skl., endnu en sort beltet Soe for 2 mrk., 8 spæde grise á 4 skl 
er 2 mrk.,  
Giæs 3 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld., 10 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaae stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., it par gl. Høestier for 1 
mrk., en ploug medbehørig jern bøsse og hiull for 1 m 
Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., it gl. aar 
med bihl for 1 mrk., en harre med trætinner for 1 mrk., en slæde med jern vidier for 1 mrk., 2 
saufskaarne eege slee mæder for 1 mrk. 8 skl., 2 græs syser med bom og ringe á 2 mrk er 1 Sld., 2 
gl. wogn ree og it gl. hiul for 1 mrk. 8 skl., it gl. tørf jern for 6 skl., en eege Ørk med laas nøgel og 
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hengsler for 6 Sld., it gl. bord i Herberghuuset af fyre for 2 mrk., en fyrre kistebenk med it rum udi 
for 4 mrk., it fem fierings gl. ølfad for 2 mrk., en gl. skiære benk for 2 skl., it gl. fyrrebord i 
krubhuuset for 1 mrk., it sold for 6 skl., en spinde stoel for 12 skl., en hankekurf for 6 skl., en 
straabonds tønde for 6 skl., it deigne trug for 3 mrk., en fyrre ballig for 1 mrk. 8 skl., en jern gryde 
kraag for 2 mrk., en tønde paa loftet for 1 mrk. 8 skl., 3´saltter half tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en 
straae bondstønde for 6 skl., endnu it tørf jern for 10 skl., en haand qvern med huus og jern seigel 
for 2 mrk., en bagstoel for 12 skl., en gl. slav benk for 6 skl., en finne span for 5 skl., en jern 
træfoed for 1 mrk. 8 skl., en jern spade for 12 skl., en stand tønde for 14 skl., en ballig for 1 mrk., en 
kalke tønde for 1 mrk., en sille fiering for 6 skl., en otting for 4 skl., 2 jern høetyfver for 8 skl., 2 
drøfte trug á 4 skl er 8 skl., en liden span for 4 skl., en gl. kierne for 6 skl., it pande jern for 2 mrk., 
en gl. malm gryde, er vegtig till penge 2 mrk., en brendeviins ottings for 8 skl., en gl. brøde for 8 
skl.,  
I Herberghuuset i wæster seng, en gl. blaae rannet Olmers dynne for 1 Sld. 2 mrk., en gl. linnen 
under dynne for 1 mrk., it blaaegarns lagen 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., I Øster seng, 
en ulmerdugs sengedynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen hofvetdynne for 1 mrk., Graae underdynne 
for 1 mrk. 8 skl., it blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., findes her i boet, en liden flindte bøsse og en 
kaarde med it jernfæste paa, som sønnen Svend Mogensen er till land wærn bevilget, 
I stuen. 
It steenbord med en lugt foed er sat for 4 Sld., it gl. wraaeskab med 2 laasfaste dørre og it drag rum 
udi for 2 Sld., en nye wefved gl. benkedynne 5 alenlang paa benken under winduen for 1 mrk. 8 
skl.,en grøn wefved benkedynne for bord enden 3 alen lang er sat for 2 mrk., 2 gl. bagstole 2 mrk., 
it gl. wefvet hiønde for 8 skl., it grønt syed hiønde for 1 mrk., en dragsømbs agedynne for  1 mrk. 8 
skl., en dømlinge naur for 8 skl., 1½ tønde Rug som er saaed for 3 Sld. 3 mrk.,  
Denne Sahl: Mands Ifare eller gangklæder, angaf samptlige arfvingerne, at forvalte tvende sønner 
sig self hafver imellem deelt, og der paa hafde de andre arfvinger ej noget at anke samptlige 
arfvingerne, blef af Skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve. 
Hvor till de svarede at de ike viste meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar. Uden 
allermeste denne forberørte 71 gaard, som denne Sahl: Mand hafverarfvet, efter sin Sahl: Fader, og 
nu er fri for pandtning, og Sterfboet till Eyendom tilhørende; 
Saa blef dette Sterfboets løsøre middel sammen reignet, som opdrager til penge med Rug sæden  
106 Sld. 15 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, som af arfvingerne er vedgaaet, og der till 
er giort udleg som følger; 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Hr: Hans Henrich Skou lod fordre ved sin fuldmegtig 
Hans Hiort, som og i bogclarringen dend 8 Marty 1701 er denne Sahl: Mand till efterretning 
meddeelt nemlig 1699: at reste penge 4 Sld. 1 mrk. 3 skl., for Aa. 1700 rester 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., er 
10 Sld. 2 mrk. 9 skl., udlagt en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., er 11 
Sld., till ofvers 1 mrk. 7 skl.,  
Welb: Hr: Vicelands Dommer Ancher Müller fordrer efter afreigning som rester penge 30 Sld. 1 
mrk. 10 skl., udlagt paa denne fordring de forhen i forstrekning stillet berørte tvende studnød, som 
er it sort studnød for 6 Sld. It sort stiernet studnød for 5 Sld., for resten som er 19 Sld. 1 mrk. 10 
skl., er formedes i mangell af løsøre giort indførsel udi fornefne 71 gaard i Østermarie sogn.:/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning og sin sedel penge 26 Sld. 8 skl., Herfor er giort 
indførsel udi forde 71 gaard i Østermarie sogn for 26 Sld. 8 skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som rester penge 36 Sld. 4 skl., Herfor er medelst 
mangel af løsøre, giort indførsel i dend 71 gaard i Østermarie sogn. for 36 Sld. 4 skl., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning som rester 14 Sld. 1 mrk., formelst 
mangel af løsøre er her for giort indførsel udi dend 71 gaard i Østermarie sogn for 14 Sld. 1 mrk., :/: 
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Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning som rester penge 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for 
er giort indførsel i formedelst mangel af løsøre udi dend 71 gaard i Østermarie sogn for 2 Sld. 1 
mrk. 4 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordret efter sin seddel som rester penge 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for er 
giort indførsel i fornefne 71 gaard i Østermarie sogn for 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 mrk., her for er giort indførsel 
udi forde gaard for 1 mrk., :/: 
Claus Thisen i Svaniche fordred efter sin seddel som rester penge 7 Sld. 2 mrk, udlagt it røt stak 
rompet studnød for 3 Sld., it steen bord med en lugt foed for 4 Sld., en ung hvid galt for 2 mrk., :/: 
Dafvid Wolfsen i Svaniche fordred efter sin seddel som rester penge 3 Sld. 5 skl., her paa er giort 
indførsel, formeltste mangell af løsøre, udi dend 71 gaard i Østermarie sogn, for 9 mrk. 2 skl., for 
resten 3 mrk. 3 skl., er udlagt, 3 gl. Gies for 3 mrk., ved amptskrifverens udleeg 3 skl., :/: 
Jokum Thisen i Svaniche, fordred laante penge 10 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en brun Hoppe for 6 
Sld., it sort hielmet stud for 2 Sld., it Wraaeskab i stuen med 2 laasfaste dørrer og it drage rum for 2 
Sld., en malmgryde for 2 mrk., ved amptskrifvereg 5 skl., :/: 
Capitain Hans Koefoed Madsen i Østermarie sogn, fordred efter sin seddel som rester penge 9 Sld. 
1 mrk., her for er formeedelst mangel af løsøre, giort indførsel i denne 71 gaard i Østermarie sogn, 
for 9 Sld. 1 mrk., :/: 
Efter det skiftebref ganget efter S: Mikel Laursen i Østermarie sogn, dateret dend 20 November 
Anno 1675. befindes denne Sahl: Mand Mogens Ollufsen, at verre tilordnet at wærge, for dend 
Sahl: Mands daatter Giertrud Mikelsdaatter, som der efter findes at hafve arfvet efter berørte sin 
Sahl: Fader af løsøre penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl. 4 d., deraf reignis rentte, till nest afvigte fisked da 
hendes nu hafvende Mand Jacob Mortensen, boende paa lille Biæregaard i Wæster dette 
tilkommerdemarie sogn, der paa hafver begyndt at oppebærge, som andrager, naar en trediedeel 
wærgepenge, der fra afreignis, opdrager 7 Sld. 2 skl., fornden dette tilkommer bemelte Giertrud 
Mikelsdaatter af dend 20 gaard i Østermarie sogn. Hvor om Samfrender forretningen af dato 12 
Marty 1677. skal formelde, som nu angafviis, og arfvingerne her ved Sterfboet nu vare stændige, 20 
Sld., deraf er rentte bereignet, som opdrager naar og derfra en trediedeel wærgepenge er fratagen 15 
Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., saaleedes blifver Capitall og rentte, som Giertrud Mikelsdaatter, her af boet 
tilkommer 50 Sld. 3 mrk. 13 skl., Hvor paa hendis nu hafvende Mand Jacob Morttensen self 
vedgik, n, der og her paa Sterfboet stendig var, at hafve bekommet penge og vare for 33 Sld. 2 mrk. 
13 skl., der foruden er Giertrud Mikelsdaatter, tilkommer efter hendes faderbroder Mogens Larsen 
arfvepart 11 mrk. 1 skl., :/: 
Hvilket denne Sahl: Mand skall hafve forsømt, og ej i tide oppebaare for ikun hofvet Summen 
reignis, er saa det som fornefne Giertrud Mikelsdaatter, og nu hendis Mand Jacob Morttensen, efter 
forskrefne indhold, her af boet tilkommer penge 20 Sld. 14 skl., udlagt, en eege Ørk, med laas 
nøgell og hengsler for 6 Sld., i Øster seng i Herberghuuset, en olmerdugs sengedynne for 7 mrk., en 
linnen hofvet dynne for 1 mrk., en graae under dynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 
mrk. 8 skl., it deignetrug for 3 mrk., en røe studkalf for 5 mrk., en fyrre kistebenk for 4 mrk., 2 græs 
seyser med bom og ringe for 4 mrk., en ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk., 2 sauf skagren 
eege slemeeder for 1 mrk. 8 skl., it fenfierings øllfad for 2 mrk., it bord i herberghuuset af fyrre for 
2 mrk., it tørf jern for 10 skl., en ballig for 1 mrk., en kalketønde for 1 mrk., en grøn wefvet 
benkedynne for bordenden 3 allen lang for 2 mrk., 2 bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., en dømlinge naur 
for 8 skl., en jern træfoed for 1 mrk. 8 skl., 2 wogn ree og it gl. hiul for 1 mrk. 8 skl., n gl. blaae 
rannet olmerdugs ofverdynne i wæster seng i herberg huuset for 6 mrk., en linnen underdynne for 1 
mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en linnen hofvetdynne for 1 mrk., en øltønde paa loftet for 1 
mrk. 8 skl., en spinde stoel for 12 skl., :/: 
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Peder Mikelsen i Østermarker sogn, fordred som samptlige arfvingerne vedgik, reede laandte penge 
20 Sld., her for er giort indførsel formedelst mangel af løsøre i dend 71 gaard i Østermarie sogn for 
20 Sld., :/: 
Esper Madsen i Østermarie sogn, fordred efter denne Sahl: Mands Mogens Ollufsens till ham 
udgifne haandskrift, hofvet Summa 13 Sld., Esper Madsen vedstoed at rentten aarlig, siden 
obligationens dato dend 26 September Aar 1684. er blefven betalt, saa at en til dato, ej nogen rentte 
resterer her for er formeldelst mangel af løsøre, giort indførsel i fornefne 71 gaard i østermarie sogn. 
for 13 Sld., :/: 
Sønnen Olluf Mogensen fordret laandte penge till denne Sahl: Mand begrafvelse 6 Sld. 2 mrk., Nog 
betalt till liig beslag 1 Sld.,  
Her for er formeedelst mangel af løsøre, giort indførsel, i dend 71 gaard i Østermarie sogn for penge 
7 Sld. 2 mrk., :/: 
Christian Jacobsen i Østermarie sogn, fordred arbiedsløn for denne Sahl: Mands liig kiste 3 mrk. 8 
skl., udlagt it Faar for 3 mrk., ved amptskrifverens udleeg de 8 skl.,  
Esper Madsen i Østermarie sogn, fordred som rester paa it par Pistoler penge 2 mrk., udlagt it aar 
med bihl for 1 mrk., it fyrre bord i Krubhuuset for 1 mrk., :/: 
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordred efter regenskab 2 Sld., udlagt 2 spæde sortte Qvige kalfve 
for 6 mrk., it ungt hvidt galt svin for 2 mrk., :/: 
Hans Rasmusen i Østermarie sogn, fordred for resterende rentte penge 4 mrl., Udlagt it ungt hvidt 
galt svin for 2 mrk., 3 salte halftønder for 1 mrk. 8 skl., 2 drøftetrug for 8 skl.,:/: 
Esper Pofvelsen i Østermarie sogn, fordred som vedgikes 6 mrk., udlagt en røe beltet studkalf for 6 
mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 Sld. 2 mrk., udlagt it røe beltet studnød for 14 mrk., till 
ofvers 4 mrk., :/: Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis her ved Sterfboet falder at skrifve, 
med slet papir for 5 Sld., udlagt en røe Koe for 4 Sld., af it røe beltet studnød 1 Sld.,:/: 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 4 spædelam 2 mrk. 10 Giæslinger for 2 
mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en jerngryde kraag for 2 mrk., it 
pande jern for 2 mrk., :/: 
Daatteren Seigne Monsdaatter, tilkommer imod dend andeel hiemgift og de hafvende midler 
og bevilgning hendis søster hafver bekommet og hendes broder er bevilget penge 10 Sld., og er 
derfor giort indførsel i fornefne 71 gaard i Østermarie sogn, for 10 Sld.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning, i hensende till at Enken indtet løsøre 
særdelis hafver, er anført, eftersom denne Sahl: Mands befrafvelse kaastet hafver 30 Sld., her for er 
udlagt, efterskrefne en soed bliset Hoppe for 3 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld., 9 støker Faar á 3 
mrk er 6 Sld. 3 mrk., it ungt hvidt galt svin for 3 mrk., en ung hvid Soe med en sort plet paa lænden 
for 2 mrk., en sort beltet Soe for 2 mrk. 8 skl., en sort beltet Soe for 2 mrk., 8 spæde grise Soe á 4 
skl er 2 mrk., en gl. gaas for 1 mrk., en gl. arbieds wogn med smaae stier, hammel, tøm og halseeler 
for 2 Sld., it par gl. høestier for 1 mrk., en ploug med behørige jern, bøsse og hiul for 1 Sld. 2 mrk., 
it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., en harre med trætinner for 1 mrk., en sleede med træ vidier for 1 
mrk., en nye wefved benkedynne under winduerne i stuen 5 alen lang for 1 mrk. 8 skl., it gl. wefvet 
hiønde for 8 skl., it grønt syed hiønde for 1 mrk., 1½ tønde Rug som er saaed er sat for 3 Sld. 3 
mrk., it gl. tørf jern for 6 skl., en skærebenk for 2 skl., it sold for 6 skl., en hanke kurf for 6 skl., en 
straaebonds tønde for 6 skl., en fyrre ballig for 1 mrk. 8 skl., endnu en straaebonds tønde for 6 skl., 
en haand qvern med huus og seill for 2 mrk., en bagstoel for 12 skl., en gl. slagbenk for 6 skl., en 
finne span for 5 skl., en jern spade for 12 skl., en stand tønde for 14 skl., en sille fiering for 6 skl., 
en otting for 4 skl., 2 jern høe tyfve for 8 skl., en liden span for 4 skl., en kierne for 6 skl., en 
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brendevins otting for 8 skl., en brøde for 8 skl., en dragsøms Agedynne for 1 mrk. 8 skl., ved 
amptskrifverens udleeg 7 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner til penge 269 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Hvor till forskrefne løsøre er udlagt, som er penge 106 Sld. 15 skl.,  
Og der foruden er paa denne 71 gaard, formeedelst mangell af løsøre giort indførsel efter forskrefne 
Speciale forklaring for penge 163 Sld. 3 mrk.,  Hvilket de her efter paa berørte gaard opmældende 
taxerings mænd og samfrender Wilde observere; Belangende indeværende aar 1701. skatt og 
landgielde med anden rettighed, da besvares det af dend her ved denne 71 gaard udi samme berørte 
aar lagde sæds afgrøde tillige med Enkens afgrøde. Saa at de vedkommende vorder uden skade. 
Og er endnu till det sidste, samptlig arfvingerne af skifteforwalteren blefven tilspurdt, om de viste 
meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor till de saa dette skiftes sluttis. Dette 
saa at verre tilganget og Passeret, som foran findes indført des till widnisbyrd under vore hænder og 
Zegnetter, skiftesteden Aa De Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.      Henrik Brugman. 
Esper Povelsen. Olle O:M: Mogensen. Anders A:A: Andersen. 
Anders A:J:S: Jensen. Niels Jørgensen. Joen J:N:S: Nielsens eget skrefne nafn. 
Niels N:A:S: Andersens eget haand. 
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Anna 1701. Den 19 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Corporall Jens Pedersen, som boede og døde paa dend 53 
Jordeyendoms gaard beliggende i Østermarie sogn.  Og det Imellem denne Sahl: Mands efter 
lefvende hustru  Ellene Ibsdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, 
Jep Ollufsen  boende i bemelte Østermarie Sogn.  paa eene side, og paa anden side, denne Salige 
Mands med bemelte sin efterlefvende hustru auflede børn, som nu er lefvende, som er 2 sønner og 3 
døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn Peder Jensen som boer i Østermarie sogn. og sin egen wærge  
Dend anden søn er Jep Jensen Ungcarl her i boet endnu værende, og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Inger Jensdaatter i ægteskab med Claus Kielsen i Østermarie sogn  
Dend anden daatter er Marne Jensdaatter  paa 23 aar gl. for hende er til wærge anordnet  Jacob 
Jørgensen i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste daatter er Magdalena Jensdaatter 22 aar gl. for hende er till wærger anordnet  
hendis broder bemelte Peder Jensen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Povelsen og Anders Jensen  boende i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passerit 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset gl. Hest for 8 Sld., en guhl soedet og bliset gl. Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en sort blaket 
bonnet gl. Hoppe for 2 Sld., it brun bliset Horsføll fior gl. for 2 Sld.,  
Qveg.  
En røe Koe for 5 Sld., en blak stiernet Koe for 5 Sld., it røt studnød for 1 Sld. 1 mrk., it røe hielmet 
studnød foe 1 Sld. 1 mrk., it sort studnød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk.,  7 smaa spæde lam á 8 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaas støket sat for 1 mrk., er 1 Sld.,  
Svin. En hvid galt for 1 Sld.,  
Bohawe. 
En wogn med 2 gl. stier, hammel, tøm og halseeler for 1 Sld. 1 mrk., en brake hammel med gl. 
cabelseeler og hammel reeb for 12 skl., en ploug med behørige jern bøsse og hiul for 6 mrk., en 
sleede med it gl. sleede kar og jern vidier for 1 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., 2 gl. høestier af 
elletræ for 1 mrk. 4 skl.,  
Viidere befandtes spæde kalfve, en sort Tyrkalf for 4 mrk., en røe beltet Tyrkalf for 3 mrk., en røe 
Qvigekalf for 4 mrk., en gl. sleede i gaarden med træ vidier for 1 mrk.,  
I Herberghuuset. 
En blaae rannet wadmels ofverdynne for 3 mrk., en sort rannet wadmels underdynne for 4 mrk., en 
graae rannet hofvetdynne for 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., it gl. wogn ree med 2 gl. hiul 
for 1 mrk. 4 skl., It madskab i forstuen med en gl. laas for 6 mrk., en gl. kiste i Herberghuuset med 
en haspe for 2 mrk., en gl. halfkiste uden hengsler med en gl. laas uden hage for 2 mrk. 8 skl., en 
bagstoel med bræde sæde for 10 skl., en liden spinse stoel uden bon for 6 skl.,  
I Steerhuuset 
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2 straabonds tønder for 1 mrk. 12 skl., it deigne trug for 3 mrk., it drøftetrug for 6 skl., en tre 
fierings øltønde for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde for 12 skl., it tønde stomme for 4 Sld., en gl. gl. 
kierne for 4 skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., en gl. haand qvern med træ seigl og huus for 2 mrk. 8 
skl., en høe tyfve for 8 skl., 2 smaae høe tyfve á 3 skl er 6 skl., en gl. seis med bom og ringe for 8 
skl., en anden seis med bom og ringe for 1 mrk., en jernhaand stang for 2 mrk.,  
I Krubhuuset.  It lidet laasfast skrin for 4 mrk. 8 skl.,  
I stuen. It askebord med oben foed for 6 mrk., it wraae skab med 2 dørre og en laas og it drag rum 
for 6 mrk., 2 gl. fyre pistoler er sat for 2 mrk., 2 bag stoele med træ sæder á 1 mrk er 2 mrk., it gl. 
syed hiønde med skind under for 12 skl., it gl. flamsk hiønde med wadmels under foer for 1 mrk. 8 
skl., it wefvet hiønde med rannet underfoer og wipper udi for 1 mrk. 8 skl., en guhl benkedynne 
under winduen, tre mands sæde for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved agedynne for 1 mrk., en syed benke 
dynne for bordenden 2½ alen lang med wadmels under foer for 2 mrk.,  
Kaaberwahre. 
En gl. bødet malmgryde paa en span stoer, er wægtig till 2 mrk. 8 skl., en gl. jern gryde kraag for 1 
mrk., en gl. jern hille for 1 mrk. 8 skl.,  
Denne Sahlige Mands Ifare eller gangklæder, angaf samptlige arfvingerne at sønnerne sig self 
indbiurdes hafde imellem deelt, hvor paa de andre arfvingerne ike hafde noget at anke. 
Rugen som er saaed her ved gaarden er 4/5 tønde og er af wurderings mændene sat for penge 2 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlige arfvingerne, om de hafde meere till dette sterfboes middel at 
angifve, hvor till de svarede ike meere at være af løsøre, end angifvet er og forskrefvet staar, 
undtagen fornefne 53 gaard som Sterfboet tilhør, og her efter videre forclaris. 
Saa blef dette Sterfboes forskrefne middel sammenreignet, som andrager till Penge 
65 Sld., 
Dernest blef angifven, efter skrefne bort skyldige Gield, som og arfvingerne vedgik og 
er der till giort udleeg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget, S: Hans Hernrich Schor, fordred ved sin fuldmegtig Hans 
Hiort for reignelse, som rester for Aa.1700. som bunden Sahl: Jens Pedersen i Bogclaringen dend 8 
Marty 1700 till efter retning er meddelst 2 Sld., 1 mrk. 3 skl., her for er udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 
mrk., for 2 sybøtter betale Enken 4 skl., till ofvers 1 Sld., :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Muller fordred efter sin seddel og afreigning, som til dato 
rester penge 15 Sld. 1 mrk. 9 skl., her for udlagt, en brun bliset Hest for 8 Sld., en røe Koe for 5 
Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en bag stoel med bræde søde for 10 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning at reste i aldt penge 9 Sld. 1 mrk. 
13 skl., udlagt en guhl soedet og bliset Hoppe for 14 mrk.,  
It Askebord i stuen med oben foed for 6 mrk., It wraaeskab med 2 dørre for 6 mrk., en wogn med 
behør for 6 mrk., en ploug med jern for 6 mrk., :/: 
Peder Torsen i Østermarker sogn fordred for én deele 1 mrk. 4 skl.,  udlagt en 3 fierings øltønde for 
1 mrk. 4 skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin afreigning penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt, it brun 
bliset fior gl. Horsføll for 2 Sld., en røe Qviekalf for 1 Sld., 2 tomme tønder i krubhuuset, nemlig i 
Steerhuuset for 1 mrk. 12 skl., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning penge 9 Sld. 1 mrk. 14 skl., nog 
laandte penge 8 skl., er 10 Sld. 6 skl., udlagt it røt studnød for 5 mrk., 3 gl. Gies og en Gaase for 1 
Sld., en hvid galt for 1 Sld., it madskab i forstuen for 1 Sld. 2 mrk., en sort Tyrkalf for 1 Sld., it lidet 
laasfast eege skrin for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug for 3 mrk., en haand qvern med huus for 2 mrk. 8 
skl., it Faar og 7 Lam for 6 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 1 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Claus Thisen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en jern hille er sat for 1 
mrk. 8 skl., :/: 

bornholmerting.dk 317



 3

Jens Seyersen i Østermarie sogn fordred fter regenskab 2 mrk., udlagt en syed benkedynne for 
bordenden 2½ allen lang, med wadmels underfoer for 2 mrk., :/: 
Hans Dik dend eldre i Svaniche lod fordre 4 mrk. 8 skl., udlagt i Herberghuuset, en sort rannet 
wadmels underdynne for 4 mrk., en hofvet dynne for 8 skl., :/: 
Hans Larsen i Østermarie sogn fordred for liig kisten, arbiedsløn penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en guhl 
benkedynne under winduen i stuen 3 mands sæde for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Jørgen Tulle i Listed lod fordrer for fiskeri 2 mrk., udlagt 2 fyr pistoler er sat for 2 mrk., :/: 
Hans Bertelsen i Listed for fiskeri lod fordre 1 mrk., udlagt en seyes med bom og ringe for 1 mrk., 
Jens Bertelsen i Østermarie sogn fordrer 3 mrk., udlagt 2 træ bagstoele med træsæde for 2 mrk., en 
gl. wefved agedynne for 1 mrk., :/: 
Jørgen Pedersen i Østermarie sogn fordrer 1 mrk. 14 skl., udlagt it wefved hiønde med rannet 
underfoer, og wipper for 1 mrk. 8 skl., it drøfte trug for 6 skl., :/: 
Olluf Ibsen i Østermarie sogn, lod fordre penge 2 mrk. 4 skl., udlagt en gl. kiste i Herberghuuset 
uden hengsler med en haspe for 2 mrk., en liden gl. kierne for 4 skl., :/: 
Lars Andersen i Østermarie sogn, fordred med 12 skl., broepenge, tilsammen 3 mrk. 4 skl., udlagt 
en gl. half kiste, uden hengsler, med en gl. laas uden hage for 2 mrk. 8 skl., it syed hiønde med 
skind under for 12 skl., :/: 
Stadts Capitaianen i Svaniche, Mortten Koefoed fremlagte it pandtebref af denne Sahl: Mand Jens 
Pedersen, udgiven till hans Sl: Fader Borgemester Poull Kofod, daterit dend 16 February 1673: 
med indhold denne forberørte 53 gaard, er till hammen i pandtsat, og siden paa skiftet efter hans 
salige fader till ham Mortten Koefoed, ofverdrager og udlagt, i arfvepart for Capital fiorsindstyve 
Sld., Hvor af rentten till dato 13 Augusty 1700 er betalt, da Trainsporten ved skiftet endelige 
slutning, efter Sahl: Borgmester Povet Kofoed, dend 13 Augusty 1686. er passeret, og nu efter paa 
samme brefs opskriftens udvisning, om dette sidste aars rentte blef afhandlet her paa skifted, at 
Enken med sin laugwærge, dend der for resterende rentte, self vill betale. 
For Capitalen de obenmelte firesindstyve Sld., forblifver berørte Capitain Morten Kofod, ved 
forskrefne sit Pandt, dend 53 gaard i Østermarie sogn, efter Pandtebrefves indhold, hvor udi Morten 
Kofoed og her ved er giort indførsel, indtill hand for Capitallen, og paadragende rentte skadesløs 
betalt vorder.  Foruden dette fordred Mortten Koefoed, Bog Gield 6 mrk. 8 skl., og till en 
laadseddel, som hand her at Sterfboet Prætenderer, som arfvingerne nu stæde, till berørte pandte 
brefvis fornygelse bekostning, stemplet papir 3 mrk., og skrifverpenge 1 mrk. 8 skl er 11 mrk., 
udlagt it røe hielmet studnød for 5 skl., it sort studnød for 6 mrk., :/: 
Paa det skifte, efter Sahl: Ødber Hansen, er denne Sahl: mand tilordnet at værge for hans daatter 
Seigne Ødbersdaatter, i sytten aar, og er ved denne Sahl: mands død, nu igien for hende till værge 
anordnet, hendes fader broder, Hans Hansen i Bækegaarden i Østerlaursker sogn, og for Summen 
udlagt, en sleede med sleekar for 4 mrk., it wognree og 2 gl. hiul for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde er 
sat for 12 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld. 2 mrk., bekom 5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis her ved skiftes forretning falder at skrifve 15 mrk., 
bekom 13 mrk., for disse 5 Sld. 1 mrk., er udlagt, en blak stiernet Koe for 5 Sld., af en malm gryde 
8 skl., it blaargarns lagen for 8 skl.,:/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt en røe beltet Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage, hver bevilget 2 mrk er 4 mrk., udlagt en jern haand stang for 
2 mrk., en malm gryde for 2 mrk. 8 skl., til ofvers fornefne 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætensioner til penge 58 Sld. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold 6 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Hvilke ej kand deelis. Men Enken først demmen, imod sin Sahl: Mands Begrafvelse tilleggis og for 
resten at søge Regres, udi hvis formelte 53 gaard befindes bedre at verre, end forhen anførdte 
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Pandtning, foruden dette blef  Enken af bemelte sine børn, foruden skifte, bevilget sin sengsklæder, 
som stoed i stuen saa vel som og saa en gl. karmwogn og en liden malm gryde, paa en kitte stoer, 
sampt og en gl. ege laasfast kiste og bevilgede samptlig med arfvingerne, Enken at nyde imod sin 
Sahl: mands begrafvelses bekaastning 26 Sld. 3 mrk. 3 skl., hvor paa till hende først udlagt 
efterskrefne rørrende Gods, som er en sort blaket bøvet Hoppe for 2 Sld., en brake hammel for 12 
skl., it aar med bihl for 1 mrk., 2 gl. høestier af ellettæ for 1 mrk. 4 skl. En høe tyfve for 8 skl., 2 
smaae jern tyfve for 6 skl., en gl. seys med bom og ringe for 8 skl., 4/5 tønde strøe Rug for 2 Sld., 
en sleede i gaarden med Træ vidier for 1 mrk., en blaae rannet wadmels ofverdynne for 3 mrk., 2 
spinde stoele uden bon for 14 skl., it tønde stomme for 4 skl., it flamsk hiønde med wadmels under 
foer for 1 mrk. 8 skl., ved Jacob Koefoeds udleg 3 skl., og ved de andre udlegger 4 skl., :/: 
Resten henstilles till Samfrenderne, som forberørte 53 gaard taxerer, at Enken nyder fuld udleg der 
laug, saa frempt gaarden i sin setning kand ofvergaae, dend summa som før hen r mældet, gaarden 
staar till underpandt for, og dend øfrige rest samptlige arfvingerne at imellem dehlis. 
Till det sidste blef Enken med sin laug wærge af skifteforwalteren tilspurdt, om de endnu viste 
meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor till de svarede, at dem ike meere var 
witterligt, end foran findes indført, hvor ved saa dette skifte er sluttet, dette saa at være tilganget og 
Passeret som forskrefvet staar. Des till vidnesbiurd under vore hænder og zignetter, skiftestæden 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.  Henning Brugman.       Jep J:O:S: Olsen 
Per P:J: Jensen. Jep J:J:S: Jensen. Claus Kielsen. 
Jacob J:J:S: Jørgensen, eget skrefne navn.   Esper Povelsen. 
Anders A:J:S: Jensen egen haand. 
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Anna 1701. Den 20 May, er holden Registering, og wurdering efter Hans Knudsens Salige 
Hustru Karne Pedersdaatter, som boede og døde paa  Fenrich Claus Koefoeds grund i 
Østermarie sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes efter lefvende Mand bemelte   Hans Knudsen  
paa eene side, og denne bemelte Salige Qvindes Sødskende, som er hendes  
 
Syster Anna  Morten Ibsens i Salt une i Østermarie sogn. 
Dend anden søster er Sahl: Niels Madsdaatter, navnlig Maria, som nu er i ægteskab med Offe 
Hansøn som er til hiem hos Hans Knudsen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Povelsen og Anders Jensen  boende i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passerit 
som her efter følger.  
 
Øeg.  En graae bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. brun stiernet Hoppe for 3 Sld., 
Qveg.  En ung blaket Koe for 5 Sld., en sort Qviekalf for 1 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam.  4 gl. Faar á 4 mrk er 4 Sld., 3 fior Lam á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en wehr for 3 mrk.,  
Træ Wahre. 
En nye sleede med jern vidier for 3 mrk., en gl. wogn med smaae stier, hammel tøm og halseeler for 
3 Sld., en gl. harre for 1 mrk., en gl. ploug med behørig jern for 2 Sld., en røste ballig for 1 mrk., en 
gl. røste ballig for 12 skl., en nye øll half tønde for 1 mrk. 8 skl.,  en kierne for 1 mrk., 2 straabonds 
tønder á 6 skl er 12 skl., en tønde i stuen half med Biugmeell for 5 mrk., en tønde i stuen half med 
Rug og Biug meel for 6 mrk., en gl. half kiste for 2 mrk., en sille half tønde for 1 mrk., en dito for 1 
mrk., en nye half tønde for 1 mrk. 8 skl., en lynneborgers salt tønde for 10 skl., it bord med foed og 
skuffe i stuen for 3 mrk., it gl. hiul med en ring og 2 bøsser for 12 skl., it gl. wraaeskab i stuen for 2 
mrk., en gl. haand qvern med huus og træ seigl for 1 mrk. 4 skl., en span for 5 skl., en førre kitte for 
4 skl., 2 sybøtter for 6 skl., en gl. seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. seyser á 2 skl er 4 
skl., en tønde med jernhengsler og haspe for 12 skl., it deigne trug for 2 mrk., en fierings bøtte med 
laag for 10 skl., en kierne fiering for 2 skl., en garn haspe og garn wind for 8 skl., en finne laage 
bøtte for 6 skl., en nye kaabber kedel er vegtig till penge 3 Sld., en stok øpse er sat for 1 Sld., en 
haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en krak øpse for 12 skl., en tengstel og en bonne knif for 2 mrk., 2 gl. 
naur for 1 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en liung rifve for 1 mrk., en hampe hegle for 1 mrk., en half 
baade part for 4 Sld., to manser sillegarn for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it pande jern for 2 mrk. 8 skl., en 
jern rist for 1 mrk., en gl. sek paa en tønde stoer for 1 mrk. 4 skl., en gl. 4 skeppe sek for 12 skl., en 
liden jern stang af en bøssepibe for 8 skl., 4 skepper Rug som er saaed i fisket, deraf strøe Rugen er 
sat for 2 Sld.,  
Dend Sahl: Qvindes Ifareklæder, som ey var meget udi werdie, delte arfvingerne imellem sig 
indbyrdes self, saa en hver var tilfreds. Efter anfordring viste samptlige arfvingerne, ey meere till 
dette boets at angifve. 
Summa andrager forschrefne dette boes middel till penge 52 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne boets skyldige Gield og er der till givet udleg som her 
efter følger, nemlig. 
Fenrich Claus Koefod fordred som vedgikes 7 Sld. 4 skl., udlagt en ung blaket Koe for 5 Sld., en 
nye kaabber kedel er vegtig till penge 3 Sld., for de 4 skl., udlagt en jern tyfve for 4 skl., og af 
kaabber kedelen til ofvers 4 mrk., :/: 
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Diderich Wolfsen i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 17 Sld. 1 mrk., udlagt en 
graae bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. brun stiernet Hoppe for 3 Sld., 3 gl. Faar á 4 mrk er 3 Sld., en 
ploug med behøre jern for 2 Sld., 4 skepper strøe Rug for 2 Sld., hos Hans Knudsens udleeg 1 mrk.,  
Jacob Koefod i Svaniche fordrede penge 3 mrk. 2 skl., udlagt en nye sleede med jern vidier for 3 
mrk., en førre kitte for 4 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrede 2 mrk., udlagt af forskrefne kaabber kedel 2 
mrk., :/: 
Mads Koefod Povelsen i Svaniche fordrer 1 mrk. 10 skl., udlagt en nye half tønde for 1 mrk. 8 skl., 
hos Jacob Koefod 2 skl., :/: 
En  tinestedreng Niels Zadsersen fordred 1 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt it Faar for 4 mrk., en nye øll 
half tønde for 1 mrk. 8 skl., en lynneborger salttønde for 10 skl., 2 gl. seyser for 4 skl., :/: 
Offe Hansen fordrer for liig kisten og anden gield tilsammen penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt 2 fior Lam 
á 3 mrk er 6 mrk., en wæhr for 3 mrk., en stok øpse for 1 Sld., it gl. wraaeskab i stuen for 2 mrk., 
tilofvers 1 mrk., :/: 
Sogne Præsten for begrafvelsen samtøket 6 mrk., udlagt af en kaabber kedel 2 mrk., en nye sille 
manse for 4 mrk., :/: 
Sogne Deignen for sin umage ved begrafvelsen Consenterit 3 mrk., udlagt i stuen en half tønde med 
Rug og Biug meel for 6 mrk., til ofvers 3 mrk., :/: 
Peder Mikelsen i Østermarie sogn fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt dend anden sille manse for 1 mrk. 8 
skl., :/: 
Peder Castensen fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt en gl. harre er sat for 1 mrk., :/: 
Lars Pedersen fordred 12 skl., udlagt en krak øpse er sat for 12 skl., :/: 
Bohl Sahl: Niels Eriksens fordret wefveløn penge 1 mrk. 12 skl., udlagt en jern rist for 1 mrk., en 
røste ballig for 12 skl., :/: 
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordred for 2 skepper Rug 2 mrk., udlagt 2 gl. naufre for 1 mrk., 
en liung rifve for 1 mrk., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart blef hendes efter lefvende Mand Hans Knudsen bevilget af sine 
med arfvinger 9 Sld. 1 mrk., udlagt en wogn med stier, tøm, hammel og halseeler for 3 Sld., en 
tønde half med Biugmeell for 1 Sld. 1 mrk., én en half baadepart for 4 Sld., it fior Lam for 3 mrk., 
hos Offe Hans udleeg 1 mrk., :/: 
Nog fordred Claus Koefod 2 mrk., udlagt en gl. half kiste for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren 4 mrk., udlagt en sort Qviekalf for 5 mrk., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af en half tønde Rug og Biug meell med deignen 
3 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt en kierne for 1 mrk., en røste ballig for 1 
mrk., en hampe hegle for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 47 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver i behold og till dehling penge 5 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Deraf tilkommer Hans Knudsen helften som er 2 Sld. 3 mrk. 2½ skl.,  
Og hver af de 2de fornefne denne Sahl: Qvindes Søstre penge 1 Sld. 1 mrk. 9 ¼ skl., :/: 
Hans Knudsen for sin anpart, tillagt, it førrebord i stuen med foed og skuffe for 3 mrk., it gl. hiull 
med en ring og 2 bøsse for 12 skl., en sille half tønde for 1 mrk., it pande jern for 2 mrk. 8 skl., en 
trengsel og en bonne knif for 2 mrk., it deigne trug for 2 mrk., til ofvers 9½ skl., :/: 
Mortten Ibsen paa sin hustruis weigne tilkom 5 mrk. 9 ¼ skl., udlagt en seis med bom og ringe 
for 1 mrk. 4 skl., en finne laage bøtte for 6 skl., it bøsseløb till en jern stang for 8 skl., en haand 
qvern med huus og træ seigl for 1 mrk. 4 skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en kierne fiering for 2 
skl., 2 straabonds tønder for 12 skl., hos Hans Knudsen 1 ¼ skl., :/: 
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Offe Hansen paa sin hustrues wegne tilkom 5 mrk. 9 ¼ skl., udlagt en sille half tønde for 1 mrk., 
en firre skeppe sek for 12 skl., en tønde med jern hangsler og haspe for 12 skl., en garn haspe og 
garn wende for 8 skl., en fierings bøtte med laag for 10 skl., 2 sy bøtter for 6 skl., en span for 5 skl., 
en tønde sek for 1 mrk. 4 skl., hos Hans Knudsens udleg ¼ skl., :/: 
Dette saa verre tilganget og Passeret Testerer. Hans Jensen. Henning Brugman. 
Hans H:K: Knudsen. Mortten M:I:S: Ibsen. Offe O:H: Hansen. Esper Povelsen. 
Anders A:J:S: Jensen. 
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Denne Slutning henhørrer til den anfangende forretning dend 12 Januart 1701. efter 
S: Mikel Mikelsen som findes her udi før  anteignet paa folio 90 Passeret paa 19 
gaard i Østermarie sogn. 
 
Anna 1701. Den 20 May, er efter fuld erfaring til os formælte rettens Betiente af berørte Michel 
Michelsens arfvinger og vedkommende blef angiven at den Sahl: Mands Hustru ingen lifs arfving 
var frugtsommelig med, møtte paa berørte Sterfboe alle forskrefne vedkommende, og da blef i 
samliges nerværelse med den forhen uddragen beholdning, og vi forretted som følger? 
Først blef paa Sterfboet afhandled at end videre befindes, at dette Sterfboe er tilhørrende, den halfve 
af en Roesbaad, hvor af Peder Mikelsen tilhør den anden halfve der om denne S: Mands Moder, og 
bemelte arfvinger vil self inddis foreenis, her imod beholte Enken en kaarde med mæssing fæste 
hvor om de self indbyrdie blef foreened, at det der ved skal forb- den afsatte anpart som efter denne 
Sahl: Mand skal arfvis, er først denne S: Mands Ifareklæder, som opdrager til penge 18 Sld. 2 mrk., 
af denne S: Mands Jordepenge, og løsøre, efter forskrefning, naar af først fradragis en graae herred 
Koe for taxered for 14 mrk., som nu saalige med arfvingerne bevilged denne S: Mands Enke 
Margreta Søfrensdaatter, imod dend fremfødis bekaastning, og den Afsatte anparttis til saa hun at 
nyde, er igien 59 Sld. 9 skl., der fra afgaar paa en Røe Hest som forhen er taxered for 7 Sld., nu 
efter samptlige med arfvingernis tøke, ej høyere at ansættis end for 5 Sld., blifver saa med arfvinger 
til deeling i alt penge 75 Sld. 2 mrk. 9 skl., som deelis imellem denne S: Mands moder, 
fuldsødskende, og halfsødskinde, som reignis først for 2 brødre og 4 søster laader, er deraf en 
broderlaad 18 Sld. 3 mrk. 10 ¼ skl., og en søsterlaad er penge 9 Sld. 1 mrk. 13 1/8 skl.,  
Hvoraf først udlæggis til denne S: Mands broder Peder Mikelsen i Østermarie sogn, som 
tilkommer 18 Sld. 3 mrk. 10 skl., efter som af den anpart denne S: Mand har arfved, og indfriet udi 
forberørte 19  Gaard i Østermarie sogn, at hafve 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., en sort klædis kioel for 8 Sld., 
it sort fifskaftes bopser for 4 mrk., en ride sadel med it gl. bisel og behør for 2 Sld.,  en hvid 
olmerdugs pude uden vor for 3 mrk., her af til overs 10 skl., :/: 
Dend S: Mands Moder Kirstine Albert Heis, som arfver og saa en broderlaad  er penge 18 Sld. 3 
mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet i den 
forberørte 19 gaard i Østermarie sogn, er her til at havis 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., en graae wadmels kioel 
for 6 mrk., en hvid olmerdugs pude for 3 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en nye hampegarns 
underdynne for 3 Sld., it nye wefved sort klæde 3 Sld., it sengested i Herberghuuset for 4 mrk., hos 
sin søn Per Mikelsen 10 skl., :/: 
Halfbroderen Anders Albertsen tilkommer paa sin anpart som er en søsterlaad, som er 9 Sld. 1 
mrk. 13 skl., hvor for er udlagt, af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet udi 
denne omrørte 19 gaard i Østermarie sogn, som nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., en 
røe wadmels foreskiorte for 2 mrk., en blaamed bolster hofved dynne 6 mrk., en sort fidskaftes kioel 
for 3 Sld., en sort wadmels kioel for 4 mrk., her af til ofvers 13 skl., :/: 
Denne S: Mands eldste fuldsøster Sidzele  Esper Madsens  tilkommer 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor 
for er udlagt , af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet udi denne omrørte 19 
gaard i Østermarie sogn, nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  en røed Hest for 5 Sld., it 
nye wefved hiønde 1 mrk. 8 skl., af it ved deignes udleg 1 mrk., hos Anders Albertsens udleg 11 
skl., :/: 
Denne Sahl: anden fuldsøster Giertrud  Jens Seiersen hendes børn 6 sønner og 4 døttre 
tilkommer 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for er udlagt, af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, 
og indfriet udi denne omrørte 19 gaard i Østermarie sogn, som nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 
mrk. 10 skl., en nye fyrrekiste med laas og hengsler for 4 Sld., en graae fifskaftes kioel for 3 Sld. 2 
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mrk., her at til overs penge 6 mrk. 13 skl., denne laad deehlis imellem forskrefne denne S: Qvindes 
6 sønner og 4 døtter, er deraf en broderlaad 4 mrk. 5 skl., og en søsterlaad er 2 mrk. 5 13/16 skl., :/: 
Denne Sahl: Mands yngste fuldsøster er Kirstine  Lars Pedersens som tilkommer 9 Sld. 1 mrk. 
13 Sld., og er , af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet udi denne omrørte 19 
gaard i Østermarie sogn, som nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., I Krobhuuset en 
blaae rannet olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., hos Jens Seiers børns udleg 6 mrk. 13 skl., hos 
Anders Albertsen 2 skl., hos Peder Mikelsen 4 skl., :/: 
Endelig er ved dette skifte at observere at denne S: Mand Mikel Mikelsen /: efter som forhen er 
mældet :/ er blefven af de forskrefne Samfrender i deris forretning tilkiendt afgangen eller sædet udi 
denne 19 gaard i Østermarie sogn, hvilken post efter som arfvingerne ej derom self indbiurdes vil 
nu paa Sterfboet foreenis, her fra Skifted til lov, og ret, og endelig dom er henvist; 
Enken Margreta Søfrensdaatter tilbød nu her paa Sterfboet en hver hendis forde med arfvinger 
sin andeel penge af denne 39 gaard, som demmen forhen er tillagt, hvor saa Jens Seiersen paa 
sine børns weigne her paa Sterfboet annammed deris andeel som er 14 mrk. 10 skl., reede penge ?  
Esper Madsen paa sin hustruis weigne annammed sin anpart, og nu her paa Sterfboet som er 
reede penge 14 mrk. 10 skl.,  
Lars Pedersen paa sin hustruis weigne annammed og sin hustruis anpart af forberørte 19 gaard i 
Østermarie sogn som er penge 14 mrk. 10 skl.,  
Half broderen Anders Albertsen Hej annammed og saa herpaa Sterfboet sin egen anpart som er 
14 mrk. 10 skl.,  
Denne S: Mands fuldbroder Peder Mikelsen i Østermarie sogn, annammed og sin anpart af 
forskrefne 19 gaard efter sin anparts udreigning, som er 7 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Dend anpart Kirstine Albert Heies tilkommer som og er 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
Blef nu paa Sterfboet opbuden, og nu fremlagt af forde Sahl: Mands Enke, hvilke penge Kirstine 
Albert Hejes, eller hendis laugwærge Jens Seiersen ej nu vilde annamme, hvor for S: Mikel Mikels 
Enke med sin laugwærge formente at den anpart 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., bør bestaae foruden rente til 
videre, dette Skifteforwalteren til lov og ret, og endelig dom her fra henvist, forskrefne saa at være 
tilganged, og Passeret. Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Søfren Laurssen m.m. Jens Seiersen egen haand. Peder P:M:S: Mikelsen. 
Lars L:P:S: Persen. Esper E:M: Madsen. Esper Poulsen. 
Anders A:J:S: Jensen.   Anders Albertsen egen hand. 
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Anna 1701. Den 1 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig  Hans Andersen, som boede og døde i it udhus, paa dend 21 
grund kalded lille Krashave Gaarden beliggende i Clemmedsker sogn.   Og det Imellem denne Sahl: 
Mands efter lefvende hustru  Margreta Jensdaatter, for hende blef efter hendis begiering, till 
laugwerge anordnet, Anders Mogensen  boende paa store Krashave gaarden i bemelte Clemmedsker 
sogn. paa eene side, og paa anden side, denne Salige Mands med bemelte sin hustru auflede 
Pigebarn navnlig  
 
Anna Hansdaatter paa 13 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendes Faderbroder Peder 
Andersen boende paa lille Krashave gaarden i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte Hans Jensen boende i Rønne, Og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Morttensen 
og Lars Hansen paa Biørnegaard ibdn.. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Qveg. 
En røe Koe brun om munden for 6 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe for 6 Sld., en ung røe Koe 5 
Sld., en brun hielmed Qvige 9 mrk., en røe hielmed Qvigekalf for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar med Krashave Faar og Lam sat for 4 mrk er 6 Sld., it fior gl. Faar, med it 
lam, er sat for 3 mrk., en fior gimmer som ike har ømdt, er sat for 3 mrk., en fior gl. wæhr for 3 
mrk.,  
Svin. En røe sandes Soe for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe gris for 1 mrk. 4 skl.,  
Gies. En gl. Gaas og en Gaase støked sat for 1 mrk er 2 mrk.,  nok er til halnede en Gaas, og en 
Gaasse hos Hans Walentinsen støked sat for 1 mrk er 2 mrk., Hvilked som for ermelt staaende paa 
den 21 gaards grun i Clemmedsker sogn,  
Som dette Sterfboe er tilhørrende, er 5 stolperum, og en røste paa huerende, med hvis derudi jord, 
og nagelfast er, og nu fore findes er sat for 7 Sld., en skeppe Rug som er saaed herved hused er sat 
for 2 mrk., Enken med sin laugwærge, saa vel som denne Sahl: Mands Broder Peder Andersen 
angaf at skal være til bæste, udi forde 21 gaard i Clemmedsker sogn. efter der om en Samfrender 
forretning som de ike nu hafde tilstæde, som dette Sterfboe skal være berettiget penge 17 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En haand qvern med huus og træ seigl for 2 mrk., en gl. malm gryde som er med lapper paa, og 
stoppe udi for 1 mrk., it tønde stomme for 2 skl., it lided gl. skrin er Enken blefven uden skifte 
bevilged, it gl. fyre bord for 1 mrk., 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 57 Sld.1 mrk. 6 skl.,  
Hvis Ifareklæder denne S: Mand kand have eied, beretted Enken at være boetgaaen til dem som 
arbiedet ved denne S: Mands begrafvelse, saa der af ej er noged til dette boes middel at anføre;  
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort 
udleg som følger, nemlig. 
Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Aalborig lod fordre 4 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 4 
mrk., :/: 
Deignen Peder Jacobsen Veier lod fordre som rester 8 skl., udlagt hos Anders Aristsens udlagt at 
have 8 skl., :/: 
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Anders Aristsen i Clemmedsker sogn fordred forstrekning til denne S: Mands begrafvelse, og i 
forsikring stilled en røe Koe brun om munden som er 6 Sld. 1 mrk., udlagt den forhen forsikred Koe 
som er en røe Koe brun om munden er sat for 6 Sld. 2 mrk., er deraf til ofvers 1 mrk., :/: 
Peder Greiersen i Clemmedsker sogn for ligkisten arbiedsløn fordred penge 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 
gl. Gies som er til halnede hos Hans Valentinsen, er sat for penge 2 mrk. til ofvers 8 skl., :/: 
Simon Hansen ibiden fordred laante penge og for deeler tilsammen 7 mrk., udlagt og her for indført 
i forde huus for 7 mrk., :/: 
Birgita Pedersdaatter fordred for it par skoe penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en skeppe Rug som er 
saaed er sat for 2 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Haagen Aagesen i Clemmedsker sogn fordred tilsammen penge 8 mrk., her for er giort indførsel udi 
forde huus for 2 Sld., :/: 
Hans Valentinsen ibiden fordred for 3 skepper Haure, og en heel dags pløyning, med 2½ læs 
Giersels til agning i alt 5 mrk. 8 skl., udlagt en røe hielmed Qvigekalf for 6 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Svend Hansen i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn 12 skl., udlagt ved wurderings mændenis 
udlæg de 12 skl., :/: 
Olluf Vrimp i Røe sogn fordrer for fiskeri 1 mrk., udlagt hos Anders Aristsen 8 skl., hos Peder 
Griers udlæg 8 skl., :/: 
Peder Thorsen i Røe sogn lod fordre for fiskerie som vedgikes 3 mrk. 8 skl., udlagt it fior gl. Faar 
med it Lam for 3 mrk., ved Birgita Pedersdaatters udlæg 8 skl., :/: 
Anders Monsen i Clemmedsker sogn fordred for en skeppe Biug, og 2 skepper Haure penge 2 mrk. 
12 skl., item for smør 1 mrk. 8 skl., og for brendevin 1 mrk., er 5 mrk. 4 skl., udlagt af en brun 
hielmed Koe at have 5 mrk., ved wurderings mændenis udlæg 4 skl., :/: 
Kirstine Niels Pers fordred 6 skl., udlagt hos Hans Valentinsens udlæg disse 6 skl., :/: 
Elisabeth Lasse Hansens fordred laante penge 2 mrk. 12 skl., udlagt en fior gimmer som ike har 
ømdt for 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Andersen i Clemmedsker sogn fordred for it støke bræ 8 skl., udlagt af en hvid Soegris med 
Per Hansen 8 skl., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen lod fordre Kirkepenge for 1700. 8 skl., udlagt en hvid Soegris for 1 
mrk. 4 skl., til overs 12 skl., :/: 
Bendix Jacobsen i Østerlaursker sogn lod fordre penge 1 mrk., udlagt, it fyre bord i stuen for 1 
mrk., :/: 
Hans Jensen Wæster her i sogned lod fordred penge 8 skl., udlagt hos forde Peder Hansen 4 skl., 
hos Elisabeth  Lasse Hansens at have 4 skl., :/: 
Skov Rideren Hans Eriksen fordred 2 mrk., udlagt en gl. Gaas og en Gaase for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt af en brun hielmed Koe at havis 2 Sld., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en fior gl. wehr for 3 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken bevilged udlæg for penge 12 
skl., her foruden blef Enken foruden skifte bevilged sin sengs klæder som stoed i stuen, og var heel 
ringe, for de 12 Sld., udlagt en ung røe Koe for 5 Sld., en brun hielmed Qvige for 9 mrk., af 
forskrefne taxerede huus at have 3 Sld. 1 mrk., it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., en hand qvern 
med huus og seiel for 2 mrk., :/: 
Daatteren Anna Hansdaatter haver denne S: Mand for sin død foræred it Faar med sin afgrøde, 
som nu er taxered for 4 mrk., og formælte røe sanded Soe taxered for 2 mrk. 8 skl., Hvilked nu 
Enken med sin laugwærge samtøked, og der for anføris 6 mrk. 8 skl., og nu tillagt it Faar med sin 
afgrøde for 4 mrk., og en røe sanded Soe for 2 mrk. 8 skl., :/: 
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Nok fordret Peder Andersen paa 21 gaard i Clemmedsker sogn for leje af Lyken her ved huused, og 
dend plads forberørte huus staar paa som nu beløber i alt paa 5 mrk. 8 skl., udlagt it Faar med sin 
afgrøde for 4 mrk., af it anded Faar med Enken 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 37 Sld. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 20 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er penge 10 Sld. 10 skl.,  
Og daatteren Anna Hansdaatter den anden halfvepart som og er 10 Sld. 10 skl.,  
For Moderens anpart er udlagt, den halfve deel af den anpart som efter forskrefne meening bestaar 
i den 21 gaard i Clemmedsker sogn, som er 8 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., en 
lapped malm gryde 1 mrk., nok af it Faar med sin afgrøde 14 skl., :/: 
For daatteres Anna Hansdaatter som for broderen Peder Andersen i Clemmedsker sogn er 
wærge for tilkommer 10 Sld. 10 skl., udlagt den halfve deel af den anpart som efter forskrefne 
meening bestaar i den 21 gaard i Clemmedsker sogn, som er 8 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Faar med sin 
afgrøde 4 mrk., it tønde stomme 2 skl., hos Valintens udlæg 2 skl., ., nok af it Faar med wærgen og 
Enken 1 mrk. 10 skl., :/: 
Til det sidste blef Enken med sin laugwærge, og formælte barneds wærge af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede at de ike viste 
meere til boeds bæste nu Sterfboet at være tilhørrende, ike heller angav sig fleere med videre bort 
skyldige Gield, end foran findes indført. Hvor for saa dette Skifte sluttes, dette saa at være 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til vednesbiurd under vore hender, og Signeter, 
Skiftestæden Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. Anders Monsen. 
Peder P:A: Andersen. Hans Morttensen.  Lars L:H:S: Hansen. 
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Anna 1701. Den 27 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Paafølgende Scfifte og Liqvidation efter Niels Eriksensens S: Hustru Giertrud 
Clausdaatter Hartwigs, som boede og døde paa dend 25 Jordeyendoms gaard beliggende i udi 
Grødbye i Aakier sogn. Og det Imellem denne Sahl: Qvindes efter lefvende Mand Niels Eriksen.  
paa eene side, og paa anden side, denne Salige bemelte Qvindes efterlefvende 3de søstre som er  
 
 
Dend eldste søster  Ida  Clausdaatter i ægteskab med Jørgen Hermansen boende paa 
Baggegaarden i Clemmedsker sogn. 
Dend anden denne S: Qvindes søster er Else Clausdaatter  i egteskab med lieutnant Jørgen 
Joensen boende i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste denne S: Qvindes søster er Kirstine Clausdaatter i egteskbb med  Christian 
Povelsen boende i Svaniche, 
 
Saa var paa dette skifte paa rettens wegne var ofverværende, forberørte fuldmegtig Hans Jensen  og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, till wurderings mænd opmælt Peder Hansen og Mons Ibsen  
boende i Aakier sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En sort blised Hest for 6 Sld., en sort brun ugilled Hest 5 Sld. 2 mrk., en brun blised gilled Hest 4 
Sld. 2 mrk., en rør blised Hoppe i 2 aar gl. for 10 mrk., en sort brun gl. Hoppe for 2 Sld., it brunt 
fior gl. Hors føll for 5 mrk.,  
Qveg. 
En blak braaged stud for 6 Sld. 2 mrk., en røe braaged stud 6 Sld., en brun Koe 5 Sld., en sort Koe 5 
Sld., en sort braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 4 Sld. 1 mrk., en sort hielmed Koe 4 
Sld. 2 mrk., en røed stud 5 Sld., endnu en rød stud 4 Sld. 2 mrk., it brunt Qvigenød 5 mrk., it brunt 
Tyrnød 1 Sld., en sort Qvigekalf 2 mrk., en sort Tyrkalf 2 mrk.,  
Faar. Og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 mrk., 11 smaa Lam á 1 mrk 11 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk.,  7 Gieslinger á 2 skl er 14 skl.,  
Svin. En graae Soe 3 mrk., 3 fior gl. Grise á 1 mrk er 3 mrk.,  
Kaabber. 
En fierings kaabber kedel er vegtig til 4 Sld. 2 mrk., en span stoer kaabber kedel med lapper paa, og 
stopper udi er vegtig til penge 2 mrk., en gl. metal gryde for 1 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
It Thinfad er vegtig til penge 3 mrk., endnu it lidet tinfad 1 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder i it Cammer væsten for stuen, en graa ranned ullen sengedynne 2 mrk., en dito 1 mrk. 
12 skl., en hvid ullen overdynne 3 mrk., en ullen pude uden lin vor 8 skl., ibiden i Søndre seng, en 
blaae ranned olmerdugs overdynne 4 mrk., en linnen underdynne 20 skl., en linnen hoveddynne 1 
mrk., en ullen blaae ranned hoved pude uden lin vor 12 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder i stuen. 
En spoelskadet benkedynne under winduen 3 allen lang for 2 mrk., en nye wefved agedynne 3 mrk., 
en gl. wefved benkedynne 2 allen lang for 1 mrk. 8 skl., en flamsk agedynne 3 mrk., en nye wefved 
agedynne 3 mrk., it flamsk hiønde med skin under for 2 mrk., it syed hiønde med kalfskin under 2 
mrk., it nye wefved hiønde med kalfskin under for 2 mrk., 2 smaa spoelskaded hiønder 8 skl.,It  gl. 
flamsk hiønde med hvid wadmel under for 8 skl., it wraaeskab med 2 laase og it  oben rum mit udi 
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for 4 mrk., it steen bord med lugt foed i stuen for 6 Sld., en bag stoel for 8 skl., en nye laasfast fyre 
half kiste med jern hand grever udi for 5 Sld.,  
I Krobhuset. 
It gl. madskab med en dør, foruden laas for 1 mrk., it gl. fyre skiffer blad for 12 skl., it deigne trug 1 
mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., 2 lynneborg salt tønder á 4 skl er 8 skl., en straabonds tønde 
4 skl., en ballig i fordtuen 4 skl., en gl. kalk tønde 4 skl., en jern gryde kraag 2 mrk., en ploug med 
behørig jern undtagen videre, med juhl og bøsse 5 mrk., it aar med hammel jern nagle bug aag, og 
tøm 1 mrk. 4 skl., 2 harre med 2 træ bræke hamle, og haar hammel reeb, og haar seeler á 10 skl., er 
1 mrk. 4 skl., en gl. tøm med haar tøm streng 4 skl., en arbieds wogn med smaa stier, uden klov 
vidier 6 mrk., en skov sleede med træ vidier, og dret for 1 mrk. 8 skl., it sleede Car 1 mrk., 2 støker 
asketræ 1 mrk. 8 skl., en weier mølle staaende her udi for gaarden udi sødøst, som tilfore er paa 
skifted efter Niels Eriks første S: hustru med behør, taxered for firesindstyve Sld., Hvilken weier 
mølle nu befindes i saadan beskaffenhed, at ofven steenen er gangske udøgtig og understeenen er i 
syf støeker, og endnu indted steen tov som i forige skifte en mælded, er tilkommen, saa og nu en 
winge oren er gangske borte, og den gl. kledningen er paaslagen med træ nagle, hvis aarsage nu 
berørte weir mølle er sat for penge 50 Sld., Videre efter kiøb, og skiødebref, indgifve af Thobias 
Deekner, datered den 17 December 1700. befindes Niels Eriksen sig at have tilfor handled gage 
stælen, beliggende udi Aakirkebye vang som er 5 tønder Landbiug jord, og to les enges, derudi for 
hen Hr: Prousten Jens Morssing efter berørte kiøb og skiødesbrefs indhold er for seived af bemelte 
Thobias Deekner for trediesindstyve Sld., og haver Niels Eriksen der foruden til Tobias Dekner 
betalt tyve, og sex Sld., saa er berørte Hr: Prousten derved forsekred for sin anpart de 60 Sld., at 
forblifve ved omrørte jord og eng, og de betalte penge til dette Sterfboes middel nu anføris som er 
26 Sld., end befindes af samme formælte skiøde, at Niels Eriksen har kiøbt to tønder land 
Haurejord, beliggende i Aakirkebye wang, som Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller 
tilfore har gaft udi forsikring for 12 skl. 1 mrk., og paa samme jord har Niels Eriksen til Thobias 
Deekner betalt yder meere 2 Sld., og som Niels Eriksen berettede at Welb: Hr: Landsdommer 
Müller efter sin nu medgifne fordrings sedel i Summen forde 12 Sld. 1 mrk., skal have med 
beregned føris derfor den fulde Summa dette Sterfboe til bæste som er penge 14 Sld. 1 mrk., Item er 
og af samme berørte skiødebref at Observere 6 Skepper Landhaurejord liggende under klinten, og 
til Gregori Step ved Aakirkebye, hvilked efter Niels Eriksens beretning, og Tobias Deekner her paa 
Sterfboet egen vedgaaelse er af Niels Eriksen kiøbt for penge som nu her til Sterfboes middel 
anføris som er 8 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 216 Sld 3 mrk. 2 skl.,  
Her foruden er denne forberørte 25 gaard som efter forhen Niels Eriksens S: Hustruis 
skifteforretning dend 19 December 1698. er efter en Tølfmænds forretning anført, hvor af de da 
nefnte børn som er 2 sønner, sin anpart af taxten som derefter er den halfvepart, af 116 Sld. 2 mrk. 
12 skl. 10½ d., er tilkommer som er penge 58 Sld. 1 mrk. 6 skl 5 ¼ d., for resten skeer dem herefter 
udlæg efter som nu arfvingerne ike samptlige vare tilstæde, og der for formeentis af de nerværrende 
vedkommende her paa Sterfboet en anden taxt paa berørte 25 gaard at vil hafvis, hvis aarsage 
skifteforwalteren den post gaarden angaaende her fra skifted nu afviste til mænds taxering, og 
endelig dom, beklagende den sæd, som er saaed her ved denne 25 gaard er efterskrefne som Niels 
Eriksen self angaf. Nemlig 1½ tønde Rug saaed i møg 1½ tønde Rug saaed foruden møg. Item 4 
tønder Biug saaed, saa og 7 tønder Haure, dette med sin afgrøde tilligemed engen paatog sig Niels 
Eriksen at vil svare der imod landgielde, og skat for dette indeværrende aar 1701. af hviken post for 
medelst ald rettighed Niels Eriksen paalægis for berørte aar at betale ey noget her til Sterfboes 
middel er at anføre videre end forskrefved staar efter som ej kand vides hvad afgrøde der af vil 
blifve, og saaleedes Niels Eriksen blef Consenteret. 
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Denne  S: Qvindes Ifareklæder er efter, hefne som af berørte wurderings mænd blef taxered, og er 
følgende nu en sort sarses kioel fodsid med piolenbrun raskis under foehr for 7½ Sld., it røt sarsis 
skiørt med gl. gimper 4 ruder, og en blaae skoe neden om er sat for 4 Sld., en sort bred bags silke 
hufve med bon, og knipling paa er sat for 10 mrk., it skiærdigs tørklæde med smale knipling for 2 
mrk., it gl. cram lærits forklæde 2 mrk., 2 pannelin á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. cramlærits half 
ermer 12 skl., en run cram lærits halsklud 1 mrk. 4 skl., hvis videre Ifareklæder denne S: Qvinde 
kunde have ejet beretted Niels Eriksen at være opslit, og en deel hengifven til dem som denne S: 
Qvinde haver opvartted i hendes svaghed. Summa Ifareklæderne er penge 15 Sld.3 mrk. 8 skl.,  
Derom blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg 
som følger, nemlig 
Ved den efterretning som Niels Eriksen i bog clarringen er medeelt under Welb: Hr: Vice amptman 
Ancher Müller og Amptskrifveren Skov deris hender er til rest for det aar 1696: 7 mrk., og for 1700. 
rester 5 Rd. 1 mrk. 2 skl., efter bemælte efter retning datered den 12 marty 1701. videre formælding 
som er 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som i alt er restende penge 28 
Sld. 1 mrk., efter den skifteforretning ganged efter Niels Eriksen S: hustru Marta 
Andersdaatter datered den 19 December 1698. tilkommer dend S: Qvindes efter lefvende 2 
sønner i arf 91 Sld. 2 mrk. 7 skl., der fra afgaar den halfvepart af forde 25 gaard som efter den der 
udi satte taxt og Samfrender forretning som her udi før er mælt opdrager halftrediesindstyve Sld. 1 
mrk. 6 skl. 5 ¼ d., for resten, efter som faderen Niels Eriksen er self sine bemelte børns wærge for 
di de endnu ere umyndige paa én gang nu anføris skeer heraf boet udlæg som er penge 33 Sld. 1 
mrk. 1 skl., her for uden er i berørte skifteforretning bevilged sønnen Erik Nielsen en brun blised 
Foele taxered for 7 Sld. Og sønnen Anders Nielsen er bevilged en mørk brun blised Foele for 6 
Sld., som den i registeringen findes anført for. Saaleedes blefver resten 46 Sld. 1 mrk. 1 skl., som 
faderen dem i fremtiden tilsvarer. 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred efter sin sedel penge 7 Sld. 2 skl., som Hans Sigvartsen begiærer 
udlæg her af Sterfboet for bemælte sin fordring saa er ham der for udlagt, en røe braaged stud for 6 
Sld., it brunt Qvigenød for 5 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
Mads Hermansen i Nexøe fordred for betalte landgielde og skatter som Niels Eriksen nu angaf 
penge 40 Sld. :/:  
Peder Andersen i Aakirkebye fordred som vedgikes penge 16 Sld., :/: 
Anders Smid i Aakirkebye fordred som vedgikis penge 3 Sld., :/: 
Daniel Mikelsen i Aakirkebye fordred efter som vedgikes for it afkiøbt Øeg penge 6 Sld., :/: 
Hr: Thue Larsen Sogne præsten i Aakier sogn fordrer for en tønde Haure for 99. 4 mrk., og for en 
skeppe Biug 2 mrk.,  er 6 mrk., :/: 
Sogne deignen Johan Threman for begrafvelsen rester 4 mrk., :/: 
Peder Andersen Ude i Aaker sogn fordred en tønde Biug 2 Sld., og 3 tønder Haure á 4 mrk er 
tilsammen penge 5 Sld., :/: 
Hans Ollufsen i Persker sogn fordred for resten af en afkiøbt Hest penge 2 Sld., :/: 
Hans Ollufsen i Aaker sogn fordred for en tønde Haure, og 2 skepper Biug 6 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Gudbersens Enke i Persker sogn fordred for klæded ofver liged leie penge 3 mrk., som denne  
Enke begiær udlæg her af Sterfboet saa er hende udlagt it Thinfad er vegtig til penge 3 mrk., :/: 
Lars Larsen i Rønne fordred efter regenskab penge 5 mrk., :/: 
Peder Andersen Ude i Aakier sogn fordred efter formælte skifteforretning som rester til ham af 
forde 25 gaard med sæded i bereigned som ham tilkom, og nu er forregifven penge 8 Sld., nok for it 
half aars tienesteløn som er en graae wadmels kioel for 6 mrk., it par skoe 3 mrk., en blaargarns 
skiorte 2 mrk. 8 skl., it par ull hosser 1 mrk., er tilsammen 11 Sld. 8 skl., :/: 
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Thomas Larsen i Aakier sogn fordred arbiedsløn penge 2 mrk., :/: 
Esper Hansen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 1 mrk. 8 skl., :/: 
Erik Nielsen fordred for en tønde Haure og 3 skepper Biug penge 10 mrk., :/: 
Johanne Andersdaatter fordred laante penge 5 mrk. 8 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekostning blef Niels Eriksen Consenteret udlæg 
for 30 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt samtøket 3 Sld. 2 mrk., udlagt en fiering Kaabber kedel er 
vegtig til penge 4 Sld. 2 mrk., til overs 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis herved Sterfboet falder at skrive 4 Sld. 2 mrk., udlagt af 
en flamsk agedynne med Per Hansen 3 mrk.,  af en forde kaabber kedel 4 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 
skl., er 10 mrk. 8 skl., af it Thinfad 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt af it Thinfad 1 mrk., it Faar 3 mrk. 8 skl., it 
Lam 1 mrk., en bagstoel 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt af en flamsk agedynne til Per 
teforretning tilkommer,Hansen udlagt sat for 6 mrk., til ofvers 3 mrk., en nye wefved agedynne for 
3 mrk., udlagt til Mons Ibsen:/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 212 Sld. 5 skl.,  
Foruden  den anførte bevilgning Niels Eriks sønner 13 Sld., efter deris S: Moders skifteforretning 
tilkommer. 
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 4 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Der foruden er dette Sterfboe til bæste. 
Dend halfve part af dend 25 Jord eiendoms gaard i Aakier sogn. Hvilken ike for nogen viss Summa 
nu kand anføris efter som de tilstæde værrende ved kommende formeente nu efter di udarfvinger 
her i Sterfboet skal arfve, bør ved mænd taxeres, som formelte, denne post af skifteforwalteren er til 
lov og ret henvist. Saa blef Niels Eriksen af skifteforwalteren tilspurdt, om hand viste meere her til 
Sterfboes middel at angifve, hvor til Niels Eriksen svarede nej, at hand ike viste meere end hvis 
kand være til bæste, af den arfvepart denne S: Qvinde efter sine S: forældre arfved haver, for 
hvilked S: Albert Hartwig haver wærged, om hvilken rest skifteforwalteren tilspurde Niels 
Eriksen, om hand viste hvad resten var, som ham hos  Albert Hartwig kunde restere paa berørte sin 
hustruis weigne der til Niels Eriksen svarede, at hand ike viste hvad resten var førend regenskab 
vorder giort, Albett Hartwig som nu var her paa skifted tilstæde foregaf at hand nu ike hafde noged 
regenskab med sig men til Niels Eriksen rigtig regenskab tilfore har ofver lefvered som Specialiter 
formølder hvad resten er, Og som de vedkommende leiutnant Jørgen Joensen, og Jørgen 
Hermansen ike nu her paa Sterfboet. Saa som de herom er advarred møtte. Saa kunde vi rettens 
betienter med denne forretning ej meere til endelighed slutte, men indtil videre sammenkomst dette 
Skifte opsat, hvor for dette saavit er slutted, og dette saa er tilganged og Passeret som foran findes 
indført. Testerer af Hans Jensen. H: Brugman. Niels N:E:S: Eriksen. 
Christian Povelsen. Peder Hansen. Mons Ibsen.     Anders A:P:U: Pedersen Ude. 
 
Anno 1701 Den 6 Juny Møtte vi underskrefne Dette Sterfboes vedkommende de 
arfvinger. Forschrefne anfangende Schifte forretning, videre at tilendebringe hvor da den her udi 
forhen af S: Albert Hartwig omtalt Speciale regning blef fremlagt som widtløftig befindes under 
Albert Hartwigs egen haand med dato 11 February 1700: hvor udi først opskrifves en deel løsøre arf 
berørte denne S: Qvinde saa vel som Jordepenge af Baggegaarden og de derved tilhørrende 2de 

Worneder. Efter sine Sal. forældre arfvelig tilkommer, og der imod opskrifver Hartwig en stoer 
deehl  bekostning hand paa myndlingen Giertrud Clausdaatter for kost, og klæder skal have 
anvendt som hand aftræker, sluttende at hand ike skulle meere skyldig blive end penge 47 Sld. 2 
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skl., efter derom samme regnings videre indhold som nu blef for samptlig arfvingerne oplæst, 
hvorimod samptlig arfvingerne paastaar, og formeener, at efter som denne S: Qvinde Giertrud 
Clausdaatter foruden hvis løsøre, og tilstaaende Gield, som skiftebrefved efter hendis S: forældre 
ganged, med der paa siden er gangske domme, Saa og anmælte S: Hartwigs regning udviser 
tilkommer til endelig rest af Baggegaarden 54 Sld. 3 mrk. 13 skl., af it i oftegaarden 28 Sld. 3 mrk. 
8 skl., Item af Tyskegaarden 37 Sld. 8 skl., er tilsammen penge 120 Sld. 3 mrk. 13 skl., som er 
staaende Capital, som formeenis om end skiønt mynlingen hafde skulle væred nødtrengende til at 
tære noged af løsøre, og tilstaaende Gield, endelig maate være bemælte mynling til behold. Saa 
enddog meged af S: Hartwigs opskrift i bemelte regning er at Disputere, saa vilde dog disse forde 
arfvinger først fordi at S: Hartwig ike nu self møtte, men fremsente sin skrifvelse, og sig derudi 
undskylder at være Occuoeret, særdelis og at forekomme witløftig Orocesser, som herom kunde 
foraarsagis. Slutte formælte Hartwigs regning herved i saa maader, at hvis anded af løsøre, og 
tilstaaende Gield, saa vel som hvis rente denne S: Qvinde af ald hendis arfvepart arfvelig tilkommer 
efter sine S: forældre, skulle Albert Hartwig beholde, for sin opskrefne omkostning, hand i berørte 
regning melder, og paa forestaaende Capital som er jordepenge, hvilke Hartwig til sig annammed 
haver, at gotgiøres de klæder som i samme regning mældes mynlingen kort før, og da hun kom i 
ægteskab med Niels Eriksen af Albert Hartwig bekommed, som er it røt wadmels skiørt for 7 mrk.,  
7 allen bille felts lærred for  5 Sld. 1 mrk., en røed silke hufve for 2 Sld. 3 mrk. 3 skl., en sort sarses 
kioel 8 Sld., it florets snørlif opdrager med bereedning 3 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  7 alen sorte blommed 
bon 7 mrk., it røt sarses skiørt opdrager med bereedning 8 Sld. 1 mrk. 8 skl., Item syeløn for en sort 
sordses trøye 2 mrk., en half kiste med behør for 5 Sld., paa en sort hufve bekosted 1 Sld., 
beløbende til penge 38 Sld. 15 skl.,  Saa vel som og hvis Niels Eriksen af Albert Hartwigsen hand 
kom i ægteskab med denne S: Qvinde bekommed haver, som efter en Aparte regning under 
Hartwigs haand nu i dag fremsendt, datered den 6 juny 1701. andrager 19 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
tilsammen 57 Sld. 2 mrk. 3 skl., blifver saa til rest som wærgen Albert Hartwig dette Sterfboe 
svarer, og i alt betaler penge 63 Sld. 1 mrk. 10 skl., her foruden blifver samptlig S: Claus Hartwigs 
paa Baggegaardens arfvinger til bæste andeel af hvis som er Seqvestreret paa det skifte efter S: 
Borgmester Olluf Svendsen i Rønne, og af S: Claus Hartwigs anpart. Dette Sterfboe en fierdedeel at 
være berettiged til lige deeling imellem disse arfvinger efter loven naar deraf noged indkommer saa 
deelis forskrefne rest 63 Sld. 1 mrk. 1 skl., Imellem denne S: Qvindes samptlige arfvinger, hvor af 
Niels Eriksen til kommer den halfvepart som er penge 31 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes 3de søster, tilkommer hver søster 
deraf penge 10 Sld. 2 mrk. 4 1/3 skl., Den anden arfvepart angaaende som er dend halfvepart af 
forskrefne 25 gaard i Aakier sogn. hvor paa nu arfvingerne ike var begierende nogen anden taxering 
deraf den halfvepart. Item denne Q: Qvindes forhen taxerede i fare, eller gangklæder, saa vel som 
og den sidste udreignings beholdning, derom blef Niels Eriksen med denne S: Qvindes forde 
Søstremænd nemlig, 
Dend eldste søster Ida Jørgen Hermansen paa Baggegaarden, 
Dend anden søstermand Lieutnant Jørgen Joensen i Clemmedsker sogn. 
Item den yngste Søstermand Christian Poulsen i Svaniche, nu foreened, og Accoereret. Saaleedis at 
Niels Eriksen skal beholde alt sit boe, og forde Gaard, saavit arfvingerne angaar ubeskaared fri. Og 
frank, naar hand efter deris indbyrdis foreening betaler til demmen forde arfvinger i alt, half 
trediesindstive Sld., udi reede penge, eller fornøyelige vare, som for arfvingerne vil bedage Niels 
Eriksen til nest kommende S. Mikelsdag, og naar saa Niels Eriksen forskrefne til arfvinger efter 
kommer, skal hand beholde ald forskrefne Gods, gaard, og løsøre, sampt Ifareklæder fri og 
ubeskaaren for sig, og sine arfvinger uanked i Allemaader, I det øfrige, efter som Creditorerne vil 
betro Niels Eriksen hvis de som før ermælt hos hammen haver at fordre, undtagen hvis til de 
formælte Prætensioner er giort udlæg for, som Niels Eriksen med kand Accordere, saa naar Niels 
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Eriksen Gielden betaler er det øfrige ham tilhørende for sig, og sine arfvinger, naar hans børn sin 
arfvepart efter deris S: Moders skiftebref, og forhen indførte regning blifver fornøyet, og betalt, og 
tilkommer en hver, af forde 3 søstermænd af bemælte 50 Sld. Penge 16 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., som 
er foruden hvis Albret Hartwig som før ermælt tilsvare, saa og her fouden den anpart som forhen 
mældis af hvis som paa S: Borgermester Olluf Svendsens skifte er Seqvestreret, hvilked at saa 
ubrødelig skal holdis, og efterkommis, og som forskrefved staar er tilganged, og Passeret, des til 
vidnisbiurd, under samptlig vore hender, og Signeter. Actum Ut Supra.  Hans Jensen  
H: Brugman. Niels N:E:S: Eriksen. Jørgen Bohn Hermansen. 
Jørgen Joensen Klow. Christian Povelsen. Olluf Nielsen Eghand.  
 
 
 

bornholmerting.dk 333



 1

 
Anna 1701. Den 10 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Deehling efter Salig Peder Simonsen, som boede og døde foruden ægteskab paa dend 
30  Jordeyendoms gaard, hvor hand var til huus værelse hos sin broder Jacob Simonsen som er 
beboendis paa forberørte Jord Eiendoms gaard  beliggende i Boehlsker sogn.  Og det Imellem denne 
Sahl: Carls fuld, og halfsødskinde, som er en fuld broder som var S: Hans Simonsen som boede, 
og døde i Poulsker sogn, efter ham igien lefver 2 døttre, 
Dend eldste daatter er Boehl Hansdaatter som bemælte Jacob Simonsen er wærge for. 
Den anden daatter er Giertrud Hansdaatter for hende er faderbroderen Lodwig Simonsen i 
Poulsker sogn wærge. 
Saa og 4 flud søstre til denne bemælte S: Carl, hvoraf. 
Dend eldste søster er Karen Simonsdaatter en enke for hende er Hendis halfbroder berørte 
Jacob Simonsen laugwærge. 
Den anden fuldsøster er Birgitte Simonsdaatter, endnu uden ægteskab for hende er hendes 
halfbroder Ødber Simonsen i Aakier sogn wærge. 
Den 3 denne Sal: Carls fuldsøster er Margreta Simonsdaatter og uden ægteskab for hende er 
hendis halfbroder forde Lodwig Simomsen wærge. 
Den yngste fuldsøster er Elisabeth Simonsdaatter i ægteskab med Markus Pedersen i 
Poulsker sogn. 
Saa og denne S: Carls 3de halfbrødre som er  
Den eldste halfbroder er Ødber Simonsen i Aakier sogn. 
Den anden halfbroder er Lodwig Simonsen i Poulsker sogn. 
Og den yngste halfbroder er Jacob Simonsen i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemælte fuldmægtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Laursen og Jens Hansen  paa lille Cannike gaarden begge i Boelskier sogn. Hvor da er forefunden 
og Passerit som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun blised gilled Hest for 10 Sld. En soeded gilled foele for 10 Sld., en brun blised Hoppe 
for 10 Sld., 
Qveg. 
En gl. blaked Koe 4 Sld., en gl. røe braaged Koe 4 Sld.,  
2 tønder parked Rugmeel i 2 straabonds tønder sat med tønden for hver 3 Sld er 6 Sld., en tønde 
som er mindre med Rygmeel udi er sat for 10 mrk., en mæssing kedel paa en span stoer med jern 
greve udi for 6 mrk.,  
Træware.  
Ege kiste med laas og hengsler for 2 Sld., en gl. fyre kiste uden laas med en haspe for 1 mrk., it gl. 
fyre bord med skoffe under for 3 mrk., en gl. harer med træ tinner 12 skl., it gl. aar med en forslit 
aar bihl paa for 8 skl.,  
Sæden som denne S: Carl har saaed her paa grunden er en stoer skeppe rug som er saaed i møg, er 
af wurderings mændene nu sat for afgrøder for penge 6 mrk., 1 1/5 tønde Biug som og er saaed her 
paa bemelte grund, er sat for penge 6 Sld., 4½ tønde Haure som og paa berørte gaards grund er 
saaed, er nu taxered for tønde landet 4 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en stoer skp: Erter som og er saaed paa 
forde gaards grund er sat for penge 1 Sld. 1 mrk.,  
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Lodwig Simonsen beviste med Markus Pedersen i Poulsker sogn, og Jacob Eriksen i Boelsker sogn, 
og fleere at denne S: Carl Peder Simonsen foræret Lodwig Simonsens søn, Lars Lodwigsen, en ride 
sadel med stiebøyle, og sadel jord, som denne S: Carl hafde at bruge i sin lefvende lif saa vel som 
og en gl. sort fifskaftes kioel, item haver denne S: Carl foræred Lars Pedersen en flintebøsse, som 
og nu blef afbevist med Jacob Eriksen og Jacob Simonsen, saa og Birgite Simonsdaatter denne S: 
Carls søster, hvis videre Ifareklæder som denne S: Carl haver eiet, som vare ganske ringe, beretted 
arfvingerne at være bortgiven til fattig folk, til almisse, fanbtis 2 Sølf skeer, hvor paa staar teigned 
W.I.S.T.P.D. 1682. hvilke 2de skeer, efter som ingen af denne S: Carls arfvinger viste anderleedis at 
foregifve, end at disse 2de skeer, denne S: Carl self tilhørde, er de der for efter deris fulde werdt, 
taxered støked for 10 mrk., er 5 Sld., Item findes en liden tyr Sølfskee, hvor paa er teigned Christen 
Thomasen 1649. som hafver lige beskaffenhed, som med 2de forde Sølfskeer, og der for er sat for 
sin fulde verdie for 6 mrk., Jacob Simonsen angaf at Jens Nielsen i Poulsker sogn, som boer paa den 
29 gaard er til denne S: Carl skyldig laante penge, som hans self vedgik og rester penge 12 Sld., 
Item angafvis at Knud Jensen i Dyngerne i Poulsker sogn, er til denne S: Carl skyldig for 2 tønder 
Biug, som ansættis efter nu land kiøbed for tønden 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., Lodwig Simonsen i 
Poulsker sogn, vedgik nu her paa Sterfboet til denne S: Carl Peder Simonsen at være skyldig laante 
penge 20 Sld.,  Jacob Simonsen angaf at der fanttis efter denne S: Carl reede penge tilsammen 20 
Sld., og er deraf betalt til Sogne deignen 3 Sld., er saa som dette Sterfboe til bæste anføris penge 17 
Sld., nok fantis heel Rd., som til S: Peder Simonsen er blefven i pandtsat af Jørgen Jensen i 
Poulsker sogn, for 4 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes anførte middel til penges  
penge 124 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlige denne S: Carls sødskende, og arfvinger, om de viste meere til 
det boes middel at angive, hvor til de svarede, at de ike viste meere til boeds middel at angive, hvor 
fore saa registeringen herved sluttes, efter som efter blef paaraabt, om nogen af arfvingerne viste 
mere, som denne S: Carl Peder Simonsen tilhørde, da ingen af arfvingerne videre hafde at angifve, 
end foran findes indført.  
Saa blef da angifven efterskrefne  Giels og Prætensioner, og er der til giort udlæg, 
som her efter følger. 
Mads Larsen i Nexøe fordred efter sin seddel for forstærkning til denne S: Carls begrafvelse, 
opdrager til penge 12 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt dend taxeredde Rug for 6 mrk., det taxered Biug 
for 6 Sld., 4½ tønde Haure sæd for 4 Sld. 2 mrk., it fyre bord med skoffe 3 mrk., en harre med træ 
tinner 12 skl., :/: til ofvers 2 skl., :/: 
Jørgen Ibsen i Nexøe fordred som er jorstragt til denne S: Carls begravelse, opdragende til penge 2 
Sld. 12 skl., der for er udlagt en stoer skeppe Ertesæd for 5 mrk., af en blaked Koe 3 mrk. 12 skl.,  
Jacob Simonsen fordred af forde 4½ tøndeland Haurejord leje som rester, tøndeland 1 mrk. 4 skl., er 
5 mrk. 10 skl., for lys betalt 1 mrk. 8 skl., for hovedgrefverne arbieds løn som kom til denne S: 
Carls ligkiste, penge 5 mrk., nok blef Jacob Simonsen bevilged for sin egen, og hans hustru, og 
tivendis umage, reiser, og besvær. Ved begrafvelsen 4 Sld., for 2 pattegrise á 4 skl er 8 skl., for en 
ottingstrød fisk 1 mrk. 4 skl., smør for 3 mrk., baggebrænde 1 mrk. 8 skl., nok for en half tønde Øll 
penge 5 mrk. 8 skl., er tilsammen 9 Sld. 3 mrk. 14 skl., udlagt en mørk brun blised Hest for 10 Sld., 
til overs 2 skl., :/: 
Forskrefne Jens Nielsen paa 29 gaard i Poulsker sogn fordrer som vedgikes penge 5 mrk., udlagt at 
afkortis paa hvis hand er skyldig, som før ermælt disse 5 mrk., :/: 
Jacob Simonsen fordred for ligkisten arbiedsløn 4 mrk., og for at lade grafve til denne S: Carls lig, 
som Jacob Cam i Poulskier sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk. 4 skl., udlagt, af en blaked Koe at 
hafve 5 mrk. 4 skl., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage bevilged 3 Sld., udlagt en sølfskee, eller der for penge 10 mrk., 
penge 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt med slet papir 5 Sld., udlagt en Sølfskee, eller derfor penge 10 
mrk., en liden tønde Rug meehl for 10 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt penge 3 mrk., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen i Poulskier sogn fordred som vedgikes penge 6 mrk., udlagt af en 
blaked Koe at havis 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt penge 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 38 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 85 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne denne S: Carls Peder Simonsens fuld og halfsødskende, er derag 
fuld broderen S: Hans Simonsens anpart 19 Sld. 4 4/9 skl., der af til hver af den S: mands 2 døttre, 
beriegned helften som er 9 Sld. 2 mrk. 2 2/9 skl.,  
Og tilkommer hver af de 4 denne S: Carls fuldsødskende, nemlig søster penge 9 Sld. 2 mrk. 2. 2/9 
skl., og hver af de 3de denne S: Carls halfbrødre, som arfver en søsterlaad som er penge 9 Sld. 2 
mrk. 2 2/9 skl., 
Saa er da for S: Hans Simonsens eldste daatter Boehl Hansdaatter, som Jacob Simonsen er 
wærge for hendis anpart 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt af de reede penge at have 6 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
en tønde Rugmeehl for 3 Sld., :/: 
Dend yngste S: Hans Simonsens eldste daatter Giertrud Hansdaatter, som Lodwig Simonsen 
er wærge for, tilkommer paa sin anpart penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor  udlagt, af hvis wærge 
Lodwig Simonsen her til boet er skyldig at havis 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Dend eldste denne S: Carls fulde søster er Karne Simonsdaatter er Enke som Jacob Simonsen er 
laugwærge for tilkommer paa sin anpart 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, af hvis Jens Nielsen 
paa 29 gaard i Poulskier sogn her til boet er skyldig, at hafvis penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Dend anden søster Birgite Simonsdaatter, som Ødber Simonsen er wærge for tilkommer 9 
Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor er udlagt, en mæssing kedel paa en span stoer med Jern Græfve udi for 6 
mrk., hos Knud Jensen i Dyngerne at fordrer 14 mrk., reede penge 4 Sld. 2 mrk., hos Jacob 
Simonsen 2 skl., :/: 
Den trei denne S: Carls fuldsøster Margreta Simonsdaatter som Lodwig Simonsen er wærge for 
tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt, en kiste med laas, og hengsler for 2 Sld., en soed 
gilled Foele er sat for 10 Sld., til overs 9 mrk. 14 skl., :/: 
Dend yngste fuldsøster er Elsebeth Simonsdaatter i ægteskab med Markus Pedersen i 
Poulskier sogn tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt en røe braaged Koe for 4 Sld,, af de 
reede penge 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., hos Margreta Simonsdaatters laad af en soeded Foele 7 mrk. 4 
skl., :/: 
Halfbroderen Ødber Simonsen tilkommer 9 Sld.2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, en brun blised 
Hoppe for 10 Sld., til overs 1 mrk. 14 skl., :/: 
Halfbroderen Lodwig Simonsen tilkommer 9 Sld.2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt en liden tyt 
Sølfskee for 6 mrk., af hvis hand her til boet er skyldig, er her til udlagt, 8 Sld. 2 skl., :/: 
Halfbroderen Jacob Simonsen for sin anpart 9 Sld.2 mrk. 2 skl., er udlagt en tønde paked 
Rugmeehl 3 Sld., hos Lodwig Simonsen 9 mrk. 12 skl., hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 4 mrk. 14 
skl., af en blaked Koe 1 mrk., en fyre kiste med hasper 1 mrk., it aar med bihl 8 skl., en heel rixd., i 
pandt fra Jørgen Jensen for penge 4 mrk. 8 skl., hos Margreta Simonsdaatters laad 2 mrk. 10 skl., 
hos Ødber Simonsens udlæg 1 mrk. 14 skl., :/: 
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Hvad angaar Karne Simonsdaatters anpart saa er hende tilladt, at hun det self opbærer, efter 
som hun dertil trænger. Og paa laugwærgen der ved at være unden ansvær. Efter skifteforwalterens 
anfordring hafde forskrefne vedkommende, ike meere at angifve, endten Goeds eller Gield, en 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret, som 
foran findes indført. Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Ødber Ø:S:S: Simonsen. Lodwig L:S:S: Simonsen. 
 Jacob J:S:S: Simonsen. Hans Larsen. Jens Hansen.
  Markus M:P: Pedersen. 
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Anna 1701. Den 11 juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Søfren Rasmusen, som boede og døde i it Udhuus liggende 
paa dend 33 gaards grund i Boelskier sogn.  Og det Imellem denne Sahl: Mands efter lefvende 
hustru  Margreta Rasmusdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, 
Hans Ollufsen  paa 1. wornede i Poulskier Sogn.  paa eene side, og paa anden side deris sammen 
auflede børn, som er 3 sønner og 3 døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn Rasmus Søfrensen og sin egen wærge  
Dend anden søn er Morten Søfrensen og sin egen wærge. 
Dend 3die søn Jens Søfrensen 16 aar gl. for ham paatog sig st wærge Olluf Hansen paa 33 gaard i 
Boelskier sogn.  
Dend eldste daatter er Hanna Søfrensdaatter paa 14 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Olluf Jensen paa 9de gaards grund i Aakier sogn. 
Dend anden daatter er Birgite Søfrensdaatter  paa 10 aar gl. for hende er til wærge anordnet  
Anders Jacobsen paa 36 gaards grund i Boelskier sogn. 
Dend yngste daatter er Elsebeth Søfrensdaatter 7 aar gl. for hende er broderen Rasmus 
Søfrensen till wærge anordnet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Larsen og Jens Hansen  
begge boende i Boelskier sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe skioldet Koe for 6 Sld., en røe braaget Koe for 4 Sld., en røe stiernet Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 4 styker gl. Faar a 3 mrk er 3 Sld., 4 smaae spæde Lam for 1 Sld.,  
Øeg. En gl. brun Hest for 4 Sld., en gl. brun Hoppe for 5 Sld., en hvid Hoppe med it brunt hofved 
og hals for 5 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., it graat galt svin for 2 mrk., it sort galt svin for 2 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk., 4 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk.,  
Boehafde. En gl. wogn med høestier paa, tøm og halseeler og hammel tilsammen sat for 8 mrk., en 
træbrake hammel for 4 skl., en ploug med slt jern, løber hiul og ringe for 6 mrk., en gl. harre med 
trætinne for 8 skl., 2 gl. smaae wogn stier for 4 skl., it gl. aar med bill for 6 skl., en gl. haandgvern 
med jern seyl og huus for 2 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en liung rifve for 6 skl., en krakøpse for 6 
skl., en gl. seys med bom og ringe for 1 mrk., it bord i stuen med lugt foed af aske for 8 mrk., en gl. 
førre kiste uden laas for 1 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder for 8 skl., en gl. øl half tønde for 8 skl.,  
Strøe kornet som er saaed i indeverrende aar er rug 4/5 tønde er sat for 2 Sld., 1 1/5 tønde Biug som 
er saaed er taxeret for 2 Sld. 1 mrk., 3 tønder haure á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 40 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og der till giort 
udleg som her efter følger. 
Leyen af huuset for 1701. betaler Enken af berørte Strøe korns afgræde till hosbunden Olluf 
Hansen, og for de forige aar rester ej noget af leyen. 
Mads Hermandsen i Nexøe fordred efter sin seddel som vedgikes penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt en røe 
skioldet Koe for 6 Sld., it sort galt svin for 2 mrk., :/: 
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Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel som vedgikes penge 7 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en 
hvid Hoppe med it brunt hofved og hals for 5 Sld., it bord i stuen med lugt foed af aske for 2 Sld., it 
graat galt svin for 2 mrk., 2 wognstier for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Sønnen Rasmus Sørrensen som er en haandwerksmand, fordred forstrekning med laante penge, 
saa og till denne sin Sahl: Faders begrafvelse forstragt i alt penge 16 Sld., udlagt en gl. brun Hest 
for 4 Sld., en gl. brun Hoppe for 1 Sld., it faar for 3 mrk., en ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., en 
wogn med behør for 2 Sld., en røe braaget Koe for 4 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en harre for 8 skl., 
it aar med bill for 6 skl., en haandqvern med huus for 2 mrk., en jern tyfve 4 skl., en liung rifve 6 
skl., en karkøpse 6 skl., en seys med bom og ringe for 1 mrk., en fyrre kiste for 1 mrk. 8 skl., 2 
tønder for 8 skl., en ølhalf tønde for 8 skl., en træbræke hammel for 4 skl., hos Enken ved Mads 
Hermans udleg de 2 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordrede arbiedsløn penge 2 mrk., it Faar for 3 mrk., till ofvers 1 
mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt bevilget 2 mrk., udlagt af fornefne Faar 1 mrk., it lam for 1 
mrk., :/: 
Skifteskrifveren i alt for sin umage penge 6 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., 3 Lam for 3 mrk.,:/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 3 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk er 2 mrk., udlagt, en røe stiernet Tyrkalf 
for 2 mrk., :/: 
Imod denne Sahl: Mands udfart og begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget og tillagt resten af 
Sterfboets middel som er penge 7 Sld. 4 skl., udlagt 4/5 tønde Rug som er saaed sat for 2 Sld., 1 1/5 
tønde Biug for 2 Sld. 1 mrk., 3 tønder haure for 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies med Gaasen for 3 
mrk., 4 gieslinger for 1 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Saa er da Gielden efter forskrefne maader, lige saa høy som Sterfboes middel 
 40 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Saa at indtet er blefven tilofvers. Arfvingerne imellem at deele, og blef Enken foruden skifte 
bevilget at beholde sin sengsklæder som vare gandske ringe. 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder som og vare gandske ringe, hafver de myndige arfvinger sampt 
moderen, deelt imellem de myndige og umyndige børn, som de efter haaden her nødig at forslide. 
Till det sidste blef Enken og samptlig vedkommende, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde 
meere till dette boets middel at anføre. Hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar, ike heller angaf sig fleere med meere Gields fordringer. Hvor for saa dette skifte 
der ved er sluttet, dette saa at verre tilganget og Passeret, dis till vednisbiurd under vorre hænder og 
Zigneter. Skiftesteden Anno Die et Loco Ut Supra. Hans Hensen.    Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne Hans H:O: Ollufsen.    Rasmus Sørrensen.         Olluf Hansen.  
Morten M:S: Søfrensen. Hans Laursen. Jens Hansen. 
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Anna 1701. Den 14 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Hans Knudsen, fordum Lieutnant udi Nørre Herrit, som boede 
og døde paa dend 11 Jordeyendoms gaard beliggende i Clemmedsker sogn.  Og det Imellem denne 
Sahl: Mands efter lefvende hustru  Elsebeth  Pedersdaatter for hende blef efter hendis 
begiering, till laugwerge anordnet, Hans Svendsen  boende  Wester i Rydskier Sogn.  Som er 
Enkens Systermand. Paa  eene side, og som denne Sahl: Mand ingen lifs arfvinger sig hafver 
efterlat, og er barnføed her paa landet i Rydskier sogn, af  Skanneske forældre; Saa ey nu vis 
efterretning hafves, hvem hammen skall arfve. 
 
Saa blef paa rettens wegne  af Skifteforwalteren nu beordret, Peder Hansen boende paa Tynne kulle 
i Clemmedskier sogn, Paa deris wegne som arfven tilkommer at verre ofverværrende, og tilsee 
saalenge dette skifte forhandles, at ej noget af dette Sterfboes midler fordølgis, og hvis videre kand 
forfalde at besvare, saavidt ret er; 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Lauris 
Hansen boende paa Biørnegaarden, og Hans Mortensen  begge i Clemmedskier sogn. Hvor da er 
forefunden og Passerit som her efter følgende. 
 
Heste og Hopper. 
En ung røe bliset Hest er sat for 8 Sld., endnu en eldre røe bliset Hest for 7 Sld., en gl. sort blaket 
Hest for 1 Sld. 2 mrk., en ung sort fior gl. gillet Hestfolle for 3 Sld. 2 mrk., en røe bliset Hoppe for 
5 Sld. 2 mrk., med it brun bliset spæt Horsføll for 4 Sld., en gl. brun Hoppe wurderit, med it brunt 
spæt Horsføll, en røe braaget og hielmet Hoppe for 5 Sld., en ung røe bliset fior gl. Hors Øeg for 2 
Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld., en røe bleget røgget Koe for 5 Sld., en sort skioldet og grimmet Koe 
for 5 Sld. 1 mrk., en røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmet Koe er sat for 4 Sld., en brun 
Koe for 4 Sld., en ung røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort brun ung Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden 
røe hielmet ung Koe med en sort plæt paa munden for 4 Sld., en røe Koe brun om munden er taxeret 
for 5 Sld., 2 item en røe skioldet Qvie er taxeret for 4 Mrk., denne fornefne koe og Qvie, hafver 
denne Sahl: mand Hans Knudsen før sin død forærit Karne Anders Thommasens som i mange aar 
haver tiendt her i boet hos denne Sahl: mand, at hun skall hafve nyde og beholde till en anmidelse, 
og till en Descretion for sin lange tieneste og opwartning, som hun her i boet, og i særdeelished ved 
denne Sahl: Mands langwarige svaghed forrettet hafver. Hvilket og denne Salige Mand Enke med 
sin langwærge nu vare gestendige, og samtøket Karne Anders Tommesens saaleedes at beholde, og 
at saa som forskrefvet staar er Passeret, en sort hielmet stud for 8 Sld. 2 mrk. en røe bleeg hielmet 
kraagrøgget stud for 6 Sld. 2 mrk., en hvid bleg beltet Tyr for 4 Sld., it blak røgget studnød for 3 
Sld., it sort hielmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it sort studnød for 2 Sld., it sort Qvienød for 2 Sld., it 
sort hielmet Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., it sort Qvienød hvid paa manken for 1 Sld. 3 mrk., it røe 
røgget Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., en sort Qviekalf for 2 mrk., en sort grimmet Qviekalf for 2 mrk., 
en røe braaget Qviekalf for 2 mrk., en liden hvid Qviekalf for 4 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Giæs á 1 mrk er 3 mrk., 11 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 12 skl.,  
Faar og Lam. 11 gl. Faar á 3 mrk er 8 Sld. 7 mrk., 11 spæde Lam á 1 mrk er 2 Sld 3 mrk.,  
Svin. En hvid ung galt for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 2 mrk., nogen hvid Soe for 2 mrk., 4 hvide 
grise á 1 mrk er 4 mrk.,  
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Kaabber. 
En kaabber kedel paa 3 fieringer stoer som er lappet er wægtig till penge 6 Sld., en gl. kaabber 
kedel med lapper paa en kitte stoer for 2 mrk. 8 skl.,  
I Herberghuuset i Øster seng. En blaae rannet bolster ofverdynne med lapper paa for 1 Sld. 2 mrk., 
en hvid ullen underdynne for 1 Sld., 2 hofvet puder med lin vor paa støket 2 mrk er 4 mrk., it 
blaargarns lagen for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., it dragsøms sengklæde for 1 Sld. 2 
mrk., I Wester seng. It gl. dantir waar med fir udi og hvide lapper paa for 1 Sld. 1 mrk., en sort 
rannet ullen lappet underdynne for 3 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en ranned pude som 
er hvid paa dend anden side uden lin vor for 12 skl., en hvid ullen pude uden lin vor for 1 mrk. 8 
skl., en ullen pude med it gl. lin vor paa for 1 mrk. 8 skl., it gl. langt bord blad for 8 skl.,  
I Østre lenge i drenge huuset i en seng. En Graae ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en gl. rannet 
ullen underdynne for 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk., en ullen pude uden lin vor for 10 
skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., I Øster ende i stuelengen i Pigens seng. 2 ullene sengedynner 
støket sat for 3 mrk., er 6 mrk.,  
Bencheklæder i Stuen. 
En nye wefvet benkedynne 3 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en lesnet benkedynne 3 allen lang med it 
lappet under vor for 1 Sld. 2 mrk., en læsnet agedynne for 3 mrk., it fyrre bord med gl. lugt foed er 
sat for 1 Sld. 1 mrk., it gl. fyrre bord med oben foed for 1 mrk. 12 skl., en gl. træbake bagstoel med 
halmbon for 8 skl.,  
Boeschabs ware. 
En arbiedsvogn med stier, hammel, halseeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en gl. arbiedswogn 
med 3 hiul er sat for 1 mrk. 8 skl., en skovsleede med 2 jern vidier for 8 skl., 2 harre med trætinner 
for 8 skl., en ploug med jern hiul bøsseløbere og ringe sampt it stude aag med jern tiste for 1 Sld., 2 
bræke hamle af træ med gl. seler og it stude dræt med it reeb udi for 12 skl., en haand qvern med 
huus og jern seil for 1 Sld. 1 mrk.,  
Paa Krobhuus tillet. 
En straabonds tønde for 4 skl., 2 gl. tønder á 2 skl er 4 skl., 2 gl. halftønder á 2 skl er 4 skl., en 
fiering og en brendeviins bempel á 2 skl er 4 skl., en raae huud som nylig er af flaad af en ung stud 
er sat for penge 1 Sld.,  
I Steerhuuset. 
It gl. ølkar paa en tønde for 1 mrk., en gl. smal half tønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl., en saae 
for 2 skl.,  
I Spis Cammerit. 
4 tomme tønder som har verret meell udi á 4 skl er 8 skl., en gl. halftønde for 3 skl., it deignetrug 
med stoll for 1 mrk., en kierne for 6 skl., 5 finne sy bøtter og punnebøtter á 3 skl er 15 skl.,  
I Krobhuuset. 
2 gl. tønder á 3 skl er 6 skl., 2 gl. korn seyser med bom og ringe støket 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. 
aar med jern bille paa for 4 skl., en gl. brøden øpse for 8 skl., en tornskiære for 4 skl., en gl. jern 
gryde kraag for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., it gl. tørf jern for 4 skl., en gl. lyngrifve for 2 skl.,  
Belangende hvis som denne fornefne 11 gaard udi indeværrende aar er saaed. 
Da blef derom af skifteforwalteren efter forsked, hvor saa Enken med sin laugwærge, saa vel som 
tienestefliken som tienner nu her i boet angaf   og berettet, at her till berørte gaard dette aar 1701. er 
saaed 14 tønder Rug 5 tønder Biug og 12 tønder Haure. 
Saa blef sæden af wurderings mændene nu efter seet, og som ike nu kand sees og eragtis, hvad 
afgrøde formælte strøe korn will skylde. Saa efter ofverslag paa Sterfboet om denne anmælte 11 
gaards afgift, af landgilde, tiende og alt hvis som ydes bør, blef sluttet paa Sterfboet, at saa vel som 
strøe kornet som før ermælt, som og Engen og hvis afgrøde som strøe kornet i frembeden skall 
kunde skylde, skall Enken tilsammen beholde, hvilket og Enken med sin laugwærge, nu samtøket 
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og imodtog og der med var tilfreds. Og saa lofvet Enken med sin laugwærge, der imod at vill svare 
og betale alt hvis som for gaarden udi dette aar skall og bør ydis. Saa at ej derved nogen af de ved 
kommende skall lide skade. Dette tilsiuns wærgen Peder Hansen for billigt eragtet helst som af 
sæden ey kunde noget komme, som dette Sterfboe till beste kunde anføris efter  som ey kand vides 
hvad afgrøde strøekornet i fremtiden vill for skylde.  
Videre blef angifven og fremlagt en haandskrift og pandtebref, udgifven af Knud Mikelsen boende i 
Sandwig, dateret dend 6 aprilly 1695 og inden hammerhuusis birketing læst mandagen dend 6 may 
1695. hvor udi er forsikred udi én deel sædiskord og eng med en skoufpart, i bemelte Sandwig 
beliggende, efter berørte pandtebrefs indhold og efter dend paa samme bref, giorde opskrift dend 15 
Marty 1701. rester paa forberørte pandtebref i alt penge 40 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes anførte løsøre middel og tilstaaende 
Gield i alt till penge 201 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hernest blef angifven saa mange af denne Salige Mands Ifareklæder som nu forefandtis som er efter 
skrefne nemlig. En sort fifskaftis wadmels kiol for 6 mrk., 2 sorte klædis bopser under foered med 
gl. dynne vaar for 3 mrk., en røed wadmels foer skiorte foruden knapper eftersom de er bort staalen 
og nu hegter udi er for 3 mrk.,  
Dend beordrede tilsiuns wærge Peder Hansen tilspurde Enken med sin laug wærge, om dend Salige 
Mand Hans Knudsen, ike hafde efter sin død flere Ifareklæder, end foran findes indført, hvor till 
Enken med sin laugwærge svarede, at efter som denne Salige mand var en ældgammell mand, og i 
lang tid ike brugte nogen af sine klæder, men mest laae ved sengen, saa hafde hand ike nylig sig 
nogen ifareklæder ladet bekaaste, og hvis videre gl. ifareklæder hand hafver haft, hafver hand self 
for sin død bortgifven till almisse, og Niels Mogensen som hafver grafvet till denne Salige mands 
liig, bekom derfor it par sortte wadmels bopser Summa andrager forskrefne ifareklæder till penge 3 
Sld., som denne Salige mands arfvinger tilkommer, og her imod beholder Enken sine egne 
Ifareklæder, hvilke efter som hun er Ældgammell hustru var hendis klæder og saa ringe af werdi. 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge saa vel som tilsiuns wærgen Peder Hansen, 
om de vidste meere at angifve, være sig af løsøre, eller tilstaaende Gield, som dette Sterfboe kunde 
være till hørrende. Der till de samptlige svarede, at de ike viste meere at angifve, end angifvet er og 
forskrefvet staar, derved saa denne registering sluttes. Saavidt det rørrende Gods angaar; 
Men hvad denne 11te gaard i Clemmedskier sogn belangende, da er nu her paa skiftet, derom 
fremlagt it Pandtebref till denne Salige Mands Hans Knudsen udgifvet af Peder Frendesen daterit 
dend 12 Marty 1652. hvor af befindes Salig Hans Knudsen af Peder Frendesen hafver denne 11te 
gaard til underpandt for penge 250 Sld., efter derom berørte pandtebrefs videre formælding som 
inden Nørre Herritsting dend 26 Marty, berørte aar 1652. af bemelte 2de mand er bekræftet og 
vedstaaet, som opskriften af berørte pandtebref formelder, og dette paa 16 aars tid fra Midtfaste 
fornefne aar 1652. at regne; Her om formente Enken med sin laugwærge, saa vel som tilsiuns 
wærgen Peder Hansen, at efter som dette Pandtebref her till hafver verret uanket og upaatalt i saa 
mange forløben aar, at denne 11 gaard bør at følge, denne nu efterlefvende Salig Hans Knudsens 
Enke, og denne Salige mands arfvinger till eyendom; 
Hvor om nu paa skiftet blef afhandlet og sluttet partterne imellem saaleedes, at efter som ike nu 
formennis nogen paa berørte 11 gaard at anbringe nogen Prætensioner eller der paa noget anker, saa 
epterdi denne Salige Mand Hans Knudsen denne 11 gaard hafver siden hand dend pandtet, biugt og 
forbedret, Saa deelis berørte anførte 250 Sld., Arfvingerne imellem, som bør Enken som nu 
efterlefver Salig Hans Knudsen Elsebeth Pedersdaatter at hafve dend halfvepart af 
pandtepengene som er 125 Sld., Dend anden halfvepart lige Summa 125 Sld., Seqvesbreris till hvis 
arfvinger der till efter arfver linien og efter loven er berettiget, der foruden tilkommer og forskrefne 
berettiget arfvinger at nyde saa frempt ike forberørte arfvinger denne 11 gaard till Eyendom maatte 
følge dend forbedring paa Gaarden hafver bekaasted som efter anmelte pandtebrefs indhold, 
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mældes, betalis, bør, men saafrempt disse anmelte arfvinger, gaarden till Eyendom følger, er dend 
forbedring ike anderleedes at reigne  end om den 11 gaard ved Samfrenders sætning blifver taxered, 
at taxten da ofvergaar berørte pandtepengis Summa, at saa én hver sin andeel efter sætningen 
tilreignis hvilket saavidt fornefne 11 gaard ved kommer, derved efter som forskrefvet staar, her paa 
skiftet er forhandlet og sluttet; 
Saa blef angifven efterskrefne Bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er vedgaaet af 
Enken med sin laugwærge, saa og tilsiuns wærgen Peder Hansen, og er der till giort 
udleeg som her efter følger nemlig. 
Sig: Albert Hartwig som denne 11 gaards landgilde for at verre samlemand i Clemmedskier sogn, er 
Assigneret, fordrer som rester for Aa. 1700. af denne gaards landgilde, maar smør, korn og Qveg 
tiende er ydt med ægtepenge rester penge 14 Sld. 2 mrk. 11 skl., Enken med sin laugwærge og 
Enkens søn Powell Aristsen i Kantedam i Westermarie sogn, sampt Niels Mogensen i 
Clemmedskier sogn, foregaf, at denne Sahl: Mand Hans Knudsen beretted for demmen, som skeede 
strax efter nest afvigte hellig 3 Kongersdag, at hand hafde afbetalt sin Jordebogs restants for Anno 
1700. med it par stude, og som studerne vare bedre, gaf Albert Hartwig  Hans Knudsen 4 Sld., 
penge tilbage igien. 
Her till svarede Albert Hartwig at hand hafde bekommet berørte stude for Anno 1699. reatands af 
landgielde den, som af hans udgifne Qvitering, dateret dend 14 November 1699. paa 1698 restants 
videre kand formeenis. Efter saadan Enkens med sin laugwærgis Protestationer, saa og i henseende, 
at ike af de Qviteringer Hartwig denne Salig Mand har meddeelt, kand sees, restansernis afclarrings 
dette sammenheng, vides ike at skilne partterne imellem, og at indfinde dend rette sandhed, hvis 
aarsage Seqvestrelig udleggis hvis till denne restants af efter skrefne, som Enken beholder, indtill 
det ved endelig Dom indtales og beviises. Og er der saaleedes udlagt, udi dend handskrift af Knud 
Mikelsen udi Sandwig her till Sterfboet har udgifvet at hafvis disse 14 Sld. 2 mrk. 11 skl.,Saafrempt 
det som før ermelt ved retten windes; 
Sognepræsten som hæderlig og Wellærde mand Hr: Olluf Jensen Aalborg er af denne Sahl: Mand 
Hans Knudsen før sin død, efter Accordering for dend hæderlig mands umage, med ofte giorde 
reyser og opwartning i Hans Knuds svaghed, saa  og for liig Prædiken bevilget, som nu og af Enken 
med sin laugwærge blef samtøket udlæg her af boet for penge 15 Sld., udlagt en sort fior gl. ung 
gillet Hest foele for 3 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld., en røe bleget røgget Koe for 5 Sld., 
it røe røggert Qvigenød er taxeret for 6 mrk., :/: 
Sognedeignen Peder Jacobsen Weir, blef af de vedkommende og Enken med sin laugwærge for sin 
umage ved liig begiengelsen bevilget penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt it sort hielmet studnød er sat for 2 
Sld. 1 mrk., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen fordrer klokeringens penge som blef sted penge 2 mrk., udlagt it sort 
studnød er sat for 2 Sld., og er her af till ofvers 6 mrk., :/: 
Capitain Hans Kofod Hansen af Nylaurskier sogn fordret som denne Salige mand Hans Knudsen 
var tilordnet at wærge for bemelte Hans Kofoeds hustru Karen, paa skiftet efter hendis fader Salig 
Christen Pedersen, og paa hendis tilfaldene arf Capitain Kofod nu angaf at restere hofvet Summa 
20 Sld. 3 mrk. 14 skl., deraf fordrer bemelte Capitain Kofod rentte i to og tuve aar opdrager 22 Sld. 
3 mrk. 12 skl., er tilsammen 43 Sld. 3 mrk. 10 skl., Enken her til svarede og beretted, at hendis 
Sahl: Mand indtet hafver her i boet indført, af bemelte sin myndlings tilfaldende arf og udlagte 
gods, som hendis Salig mand for hende hafver berettet, og derfor meente at hun ej der till bør svare, 
og angaf at det ej var forderet paa det skifte efter Salig Hans Knuds for hende hafvende hustru, 
Capitain Kofod tilspurde Enken om hun ike hørde, at hendis Salige mand Hans Knudsen self sagde, 
at Capitain ike hafde bekommet berørte hofvet Summa ey heller rentten, og at Hans Knudsen sagde 
at hand der till skulle svare, Enken svarede, at hun ike var af forberørte noget bevis Capitain Koefod 
formodet at skifteforwalteren stæder udleg till forberørte hans fordring som hans hustru tilkommer, 
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Efter denne beskaffenhed og lovens indhold efter som hermed ike tilfore er af clarrit, i særdeelished 
efter di Capitain Kofod har haft berørte Karne Sahl: Christen Pedersdaatter til sin hustru ofver 20 
aar og dermed mand som till hende ey noget er beslytet, dog er til forordnet at wærge for hende som 
berettes ike noget af hendis fæderne arfve hos sig har haft eller annammet, men hos hendis moder i 
Sterfboet forblefven, Saa understoed skifteforwalteren sig ike her till noget imod arfvingernis 
Protestationer at udlegge, helst som loven klarlig melder udi 3 bogs. 17 Capitel. Hvorleedis med 
arfvis oppebørsel og med wærgerne at giøre afreigning skal forholdes, og ike at bør saa lang tid 
efterstaae; Hvis aarsage denne Capitain Kofod giørende Prætention er her fra skiftet henvist till lov 
og ret;:/: 
Mogens Clausen af Sandwig fordred som denne Salige Mand hafver verret skyldige blefven till 
hans fader Sal: Claus Hansen, og der paa fremlagde tvende skiftebrefve, dette første oprettet efter 
bemelte Claus Hansen i Nøker sogn dateret dend 28 November 1699. det andet oprettet efter 
bemelte Claus Hansens hustru dateret dend 24 february 1699 og hendis omfordringens Summa 
Mentionerit i det skiftebref som melt er efter Salig Claus Hansen opdragende till penge 6 Sld. 2 
mrk. 8 skl., till denne fordring understoed skifteforwalteren sig at stæde udlæg, efter som gielden 
benegtes og dordi at samme fordring i fornefne tvende tider af daverrende skifteforwalter, er henvist 
at søges ved lov og ret. Som ey her till er søgt, suuntes ey rettere end ver ved samme Remittationer 
og nu forblifver::/: 
Laurids Hansen Smed boende i Clemmedskier sogn fordred arbiedsløn som vedgikes penge 3 Sld. 4 
skl. Udlagt i stuen en nye wefved benkedynne 3 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en raae stude huud som 
nylig er afflaaed for 4 mrk., it fyrre bord med obenfoed i stuen for 1 mrk. 12 skl., en liden hvid Qvie 
kalf for 1 mrk., en gl. brøden øpse for 8 skl., :/: 
Jens Mounsen i Rosendale i Rydskier sogn fordrer som vedgikes penge 4 Sld. 3 mrk., udlagt en røe 
hielmet Koe er sat for 4 Sld. 2 mrk., it gl. Ølkar paa en tønde for 1 mrk., :/: 
Hans Smid dend ældre i Hasle fordrer arbiedsløn som vedgikes penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. 
arbiedswogn med 3 hiul er sat for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Laurids Jensen paa Myregaarden i Olsker fordred for it par wognster 2 mrk., udlagt en røe braaget 
Qvigekalf for 2 mrk., :/: 
Peder Aristsen i Olskier sogn fordred for en tønde Rug Meell og en tønde Haufre som vedgikes 
penge 6 Sld., udlagt en røe bliset Hoppe med it brun bliset spæt Horsføll er sat for 5 Sld. 2 mrk., en 
sort grimmet Qviekalf for 2 mrk., :/: 
Kirstine Willum Jacobsens i Rønne i sin mand fraverrelse fordred efter sin sedel som vedgikes i alt 
penge 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt en ung røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 gl. 
Gies for 3 mrk er 3 gieslinge for 12 skl., :/: 
Mads Høy i Rønne ved sin hustruis sedel fordred som vedgikes penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt udi dend 
handskrift udgifven af Knud Mikelsen i Sandwig  deraf her till at betalis disse penge 6 Sld. 2 mrk., 
Mounis Markmand i Rønne fordrer efter endelig afreigning og sin seddels formelding penge  
4 mrk. 8 skl., udlagt en haandqvern med huus og jern seyl er sat for 5 mrk., till ofvers 8 skl., :/: 
Laurits Larsen i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes penge 15 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en 
kaabber kedel paa 3 fieringer stoer vegtig till 6 Sld., for resten som er 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., er giort 
indførsel udi dend handskrift og pandtebref som Knud Mikelsen i Sandwig har udgifvet, der af 
forskrefne 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Hans Rasmusen i Clemmedskier sogn fordret for en Koe penge 5 Sld., saa og for sin Saa vel som 
sin hustruis opwartning og umage i Sterfboet, siden denne Salige Mands død, og formeedelst denne 
Salige Mands Enkis svaghed samtøket at hafve 3 Sld., er tilsammen penge 8 Sld., udlagt en røe 
braagett og hielmet Hoppe for 5 Sld., it sort Qvienød hvid paa munden for 1 Sld. 3 mrk., en sort 
Qviekalf for 2 mrk., en pude med lin vor i Øster seng i Herberghuuset for 2 mrk., 4 tønder som har 
verret meel udi for 1 mrk., :/: 
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Claus Madsen Koefoed som nu tienner her i boet fordred tienesteløn til Sct. Mikelsdag nest 
kommende, at reste i alt penge 17 Sld., udlagt en gl. sort blaket Hest er sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 
blaargarns lagen i Øster seng i Herberghuuset it  1 mrk. it 8 skl., er 1 mrk. 8 skl., i wester seng ibdn. 
It dantis vor med fir udi for 1 Sld. 1 mrk., en sort rannet ullen lappet underdynne for 3 mrk., en hvid 
og rannet pude for 12 skl., en hvid ullen pude uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., en ullen pude med lin 
vor for 1 mrk. 8 skl., it lang bord blad for 8 skl., drenge sengen for 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., pigesengen 
for 1 Sld. 2 mrk., en lesnet agedynne for 3 mrk., en træ røke bagstoel for 8 skl., en skovsleede med 
jern vidier for 8 skl., 2 harrer med træ tinner for 8 skl., 2 brake hamle med gl. seeler og en studedret 
med it reeb udi for 12 skl., i Krubhuuset, en straabonds tønde for 4 skl., 2 gl. tønder á 2 skl er 4 skl., 
2 gl. halftønder á 2 skl er 4 skl., en fiering og en brendeviins bimpel for 4 skl., :/: 
I Sterhuuset, en smal halftønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl., en saae for 2 skl., it tørf jern for 4 
skl., en lyngrifve for 2 Sld., en sort Qvienød for 2 Sld., i Spis cammered en gl. halftønde for 3 Sld., 
it deignetrug med stoel for 1 mrk., en kierne for 6 skl.,  5 finne sybøtter og punne bøtter á 3 skl er 
13 skl., i Krubhuuset 2 gl. tønder á 3 skl er 6 skl., 2 kornsyeser med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., 
it gl. aar med bill for 4 skl., en torn skiære for 4 skl., en gl. jern gryde kraag for 8 skl., en jern tyfve 
for 6 skl., ved Mourits Markmans udleg de 8 skl., resten som er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for giort 
indførsel i det pandtebref  udgifvet af Knud Mikelsen i Sandwig. :/: 
Hans Mikelsen en tieneste Pag, fordrer som rester till løn till Mikelsdag nestkommende i alt penge 
6 Sld., udlagt en sort skioldet og grimmet Koe for 5 Sld. 1 mrk., it faar for 3 mrk., :/: 
Selgne Lauridsdaatter en tienestepige fordrer tienesteløn som rester till Mikelsdag nest kommende, 
i alt penge 5 Sld., udlagt af Knud Mikelsens i Sandwigs Pandtebref 5 Sld., :/: 
Hans Svendsen Wester i Rydskier sogn fordrer som vedgikes penge 11 Sld., udlagt it blak røgget 
studnød for 3 Sld., en gl. kitte kaabber for 2 mrk. 8 skl., it dragsøms sengklæde for 6 mrk., en hvid 
ung galt for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 2 mrk., 4 grise á 1 mrk er 4 mrk., en lesnet benkedynne 3 
allen lang for 6 mrk., it fyrre bord med gl. lugtfoed for 5 mrk., en ploug med fornefne behør for 4 
mrk., :/: 
Steffen Nielsen Hestegilder fordrer efter angifvende af Enken som vedgikes penge 1 mrk. 12 skl., 
udlagt og indført i Knud Mikels haandskrift for disse 1 mrk. 12 skl.,  
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelses bekostning, tilkommer Enken lige vederlaug 
som efter forteignelse opdrager i alt penge 50 Sld., udlagt en røe blised Hest for 7 Sld., en sort 
hielmet stud for 8 Sld. 2 mrk., en røe bleg hielmet stud for 6 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Koe for 4 
Sld., en brun Koe for 4 Sld., en sort brun ung Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden røe hielmet ung Koe 
med plet paa munden for 4 Sld., en arbiedswogn med behør for 10 mrk., en guhl brun Hoppe med it 
brunt spæt Horsføll for 4 Sld., en hvid blegetTyr for 4 Sld., 8 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk., en hvid 
soe for 2 mrk., :/: 
Q: Sa: And. Forskrefne dette Steefboets bortskyldige Gield og Prætensioner till 
penges 200 Sld. 2 mrk. 9 skl., ” dette stod ude paa siden” 
Peder Hansen Paa Tynnekulle i Clemmedsker sogn fordrede som vedgikes penge 6 mrk., udlagt af 
it sort studnød ved forskrefne kierkens kloke ringen penge at hafvis disse 6 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen og besvær med dette skifte 6 Sld., udlagt i Øster seng i 
Herberghuuset, en blaae rannet bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en hvid ullen underdynne for 1 
Sld., en hofvet pude med lin vor for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., 10 smaa Lam for 2 
Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 10 Sld. 2 mrk., udlagt en ung røe bliset Hest for 
8 Sld., it sort hielmet Qvienød for 7 mrk., it Lam for 1 mrk., Ved wurderings mændene 2 mrk., :/: 
Stemplet papir till denne forretning i alt 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage i 2 dage hver 4 mrk er 2 Sld., udlagt it ungt røe bliset fior gl. 
Horsføll er sat for 10 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
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Blifver saa endelig af løsøre godset till dehling penge 4 mrk. 3 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er 2 mrk. 1½ skl.,  
Hvorfor Enken er giort indførsel udi fornefne pandtebref, udgifvet af Knud Mikelsen i Sandwig, 
resten 2 mrk. 1½ skl., som og i fornefne Pandtebref bestaar Seqvestreis  indtill der till saa vel som 
till dend halfvepart, af forberørte 11 gaard i Clemmedskier sogn, nogen vis arfving berettiget 
vorder, som forhen udi er ommeldet; 
Eller angaf Sig: Mourits Markmand boende i Rønne, at ham til skiftet it bref, som her till Sterfboet 
nu fremsende, og er skrefven paa slet papir, dateret fra Cimbrishavn i Blegen dend 18 january 1697 
med underskrefven Jens Ibsen eget Karemeke som blef oplest her paa Sterfboet, og indeholder at 
dend underskrefne kiender sig ved at verre nær slegt till denne Salig Mand Hans Knudsen, og vill 
naar denne Sahl: Mand ved døden afgaar, og begiere at Mourits Markmand hammen døds faldet vill 
Notificere med videre samme Schartechs indhold. 
End videre ankom en skrifvelse, som en mand boende paa Slottens grund ved Hammerhuus ved 
navn Peder Haagensen begge self indlefvered her paa Sterfboet, som formelder at hand vilde paa de 
underskrefvis wegne søge arf, som befindes saaleedis Erik E:P: Persen. Hans H:P: Persen. 
Arfverdt. Haakensen Nenobedeman. Srqen Hansen og der paastod skrefvet efter skrefne ord, at de 
Uthi dette brefvet om og de Personer, nemlig Hans Persens hustru af wemmeløf, vidnanen Kirstine 
Olofsdaatter sampt Else Olofsdaatter, Jens Olsen og Bella Olofsdaatter are fuld sysken, og Olluf 
Bosens barn af Rørun betrygne jeg med min hand anner settiende Lars Coroin Pastor i Wemmeløf, 
at dette saa af hans ehr myndighed self som af ofven nembde dannemand med egne hender være 
underskrefvet Testerer Magn: Lefbergh sig er berørtte bref som er paa slet papir daterit fra Schaane 
i Nyestadts Hared, og Wenneløf sogn, og bye den 10 Juny Anno 1699. 
 
Hvilke forskrefne tvende brefve og Scharteder nu blef læst op der paa tilspurde skifteforwalteren 
denne Salige Mands Enke, og de tilstæde værrende denne Salige Mands Enkis børn og slegt, som 
alle der med denne Sal: Mand hafver omgaas, om de hafde hørt at denne Sahl: Mand hafver taldt 
om disse i forberørte brefve nefnte mænd, at de skulle verre hans rette arfvinger; 
Hvor till de svarede, at hand ike hafver talt om nogen som hand kiende for sin arfving, uden én som 
er navnlig Jens Ibsen, som skall findes og er eved i Skaane. Da som disse annoglte Schartecher ike 
nu for gyldig eragtes, Seqvestererit skifteforwalteren den herved Sterfboet formælde arfve, indtill 
nærmere oplysning, hvo dend skall imodtage. 
Imidlertid beholder berørte anpart af dend 11 gaard med sin laugwærge under tilsiun, og det der ved 
indtill at berde. Enken var begierende, at hun vilde indløse hvis hun kunde erlange hos sine venner 
penge till, af hvis forskrefne Creditorer er vorden udlagt, som Enken af skifteforwalteren blef sted. 
Forskrefne saa at være tilganget og Passeret, dis till widnisbyed under vore hænder og Zigneter, 
Skiftesteden Ut Supra dend 15 Juny 1701: p paa høy edle og welbaarne Hr: Oberster 
Ober Commendant og amptmands weigne    Hans Jensen.        Henning Brugman. 
Paa Enkens weigne som laugwærge Hans Svendsen.  
Paa de rette arfvingers weigne Peder P:H:S: Hansen egen haand.  
Lars L:H:S: Hansen egen hand.  Hans Mortensen. 
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Anna 1701. Den 18 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og Wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Olle Torsens Salig hustru,ellene Nielsdaatter, som boede og 
døde i it Udhuus beliggende paa Wellings gaards grund i Nyker sogn.  Imellem denne Sahl: 
Qvindes efter lefvende Mand bemelte   Olle Torsen paa eene side, og paa anden side, denne 
Salige Qvindes forhen auflede børn Salig Jens Ditløfsen og en søn som nu lefver aufled med denne 
sin efterlefvende Mand, nemlig med første Mand en søn og 5 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Ditløf Jensen i Rønne sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter  43 aar gl.. 
Dend anden daatter er Bendte Jensdaatter  i ægteskab med Peder Munk i Nylaurskier sogn, 
som for hende svarer og er tilordnet at wærge for bemelte sin hustruis  Syster. 
Dend 3die daatter Anna Jensdaatter i ægteskab med Dafvid Mikelsen i Rønne som for hende 
svarer. 
Dend 4de daatter Walborrig Jensdaatter paa 29 aar gl. for hende er hendis broder Ditlof Jensen 
wærge. 
Dend yngste daatter er Seigne Jensdaatter 24 aar gl. for hende wærger Dafvid Mikelsen i Rønne. 
Og med denne nu efterlefvende Mand aufled en  
Søn ved navn Jens Ollufsen 19 aar gl. som faderen Olluf Torsen er self wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Hosbonden Sig: Albert Hartwig, og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Madsen og Povel 
Rasmusen  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følgende. 
 
En sort hielmet Koe for 6 Sld., I sengen i stuen, en hvid ullen sengedynne for 2 mrk. 8 skl., en gl. 
ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., en ullen hvid hofdynne for 10 skl., 
en liden agedynne som er spoelskadet for 8 skl., it half gl. sengested for 2 mrk., en gl. førre kiste 
uden nøgell og en gl. laas for uden hage for 2 mrk., it gl. bord blad for 8 skl.,  
Summa andrager dette boes middel till penge 8 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Denne Salige Qvindes Ifareklæder som vaar ringe af wærdie, hafver denne Salige Qvindes ugifte 
døttre bekommet at paa klæde sig med. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield. 
Husbonden Albert Hartwig fordret for forstrekning till denne Sal: Qvindes liig begrafvelse 5 mrk., 
Huuslye fra Mikelsdag 1700. it aar er 6 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., :/: 
Sognepræsten Hr: Svend 1 Sld., :/: Deignen Jørgen Andersen penge 1 mrk. 8 skl., :/: Hans Munk for 
kisten arbiedsløn penge 3 mrk., :/: Hans Andersen for at grafve 8 skl., :/: Anders Jacobsen i Rønne 
12 skl., :/: Kirkepenge for 1701. 8 skl., Hosbonden SR: Albert Hartwig begier ej nogen Salanio, 
skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., stemplet papir til skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., wurderings 
mændene hver 4 skl., er 8 skl.,  
Summa forskrefne Gield er 6 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Rester som er 2 Sld. 6 skl., beholder Olluf Torsen imod denne Salige Qvindes udfart og til sin 
begrafvelse. Saa blef Olluf Torsen af Husbonden tilspurdt, om hand hafde meere till dette boes 
middel at angifve, hvor til hand svarede, ey videre at være, ike heller angaf sig fleere med videre 
Gields fordringer, hvor ved saa dette skifte er sluttet, dette saa at verre tilganget og Passeret. 
Testerer.   Albert Hartwig. Henning Brugman.  
Olle O:T:S: Thorsen eget skrefne navn.   H:M:S: Povell Rasmusen.  
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Anno 1701. Den 18 juny Efter at nu først i dag for os bemelte Rettens betiendter, er blefven 
angifven, at Sahl: Mortten Jensen som boede og døde paa 32te gaard i Ibskier sogn, 
efterlefvende hustru Karne Nielsdaatter ved forberørte sin Salige Mand frugtsommelig, efter at 
forhen dend 13 May aar 1700. med denne Salige Mands efterlatte Gods og midler, it liuglig skifte er 
anfanget, og hans efterlatte børn, som var paa berørte tid 2 sønner og 2 døttre, deris fulde arfvepart 
formeedelst som før ermeldt Enken deris moder var frugtsommelig, nu kort for juhll hafver føed it 
drengebarn navnlig Mortten Morttensen, saa er i dag den afsatte arfvepart som er 55 Sld. 2 mrk. 
9 skl., nu deelt bemelte denne Salige Mands Børn imellem, som i forskrefne maade er 3 sønner og 2 
døttre, er deraf en broderlaad penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., og en søsterlaad er penge 6 Sld. 3 mrk. 
13 skl.,  
Dend eldste søn Niels Morttensen, som moderbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn er værge for 
tilkommer 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmet Tyr for 1 Sld. 2 mrk., en adskildt wogn med 2 stier for 2 Sld., it sengested i stuen for 1 
mrk., en leerhake for 6 skl., en tønde i Krubhuuset for 4 skl., en flintebøsse for 10 mrk er 13 Sld. 3 
mrk. 10 skl., :/: 
Dend anden søn Jens Morttensen som Morbroderen Hans Nielsen er wærge for tilkommer 13 
Sld. 3 mrk. 10 skl., der for er udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld., af en røe hielmet Tyr er taxeret 
for 4 Sld., deraf her till 2 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Qvie for 3 Sld., en hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., 
en syed agedynne med gull underfoer for 3 mrk., it ølkar paa en tønde for 2 mrk., en syes med bom 
og ringe for 3 mrk., 2 halftønder for 4 skl., en liden gl. halftønde for 2 skl., en tieretønde 4 skl., er 
13 Sld. 3 mrk. 10 skl., :/: 
Dend yngste søn Mortten Morttensen for hammen efter som Enken nu er i ægteskab med 
Stephen Nielsen, er dend ”6. Hans Laursen i Boelskier sogn som er denne Salige Mands nær slegt, 
nu tilordnet at wærge, tilkommer i arf efter sin Sahl: Fader 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for till 
hammen er udlagt, it graae skimlet Hestføll for 2 Sld., 2 røe hielmet studnød for 4 Sld., it par 
Høestier for 8 skl., en graae wadmels sengedynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 4 mrk., en 
linnen hofvet dynne 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 2 sleemæder med jern vidier 
er sat for 1 mrk., en nye tiære tønde for 12 skl., en half jern stuf for 2 mrk., noget smaat jern og en 
hakelse knif for 1 mrk., en syes med bom og ringe for 1 mrk., en bagstoel i Krobhuuset for 1 mrk., 
it røe hielmet studnød for 3 Sld.,  2 tønder paa stueloftet for 8 skl., it deignetrug for 1 mrk., 2 gl. 
syed hiønder á 8 skl er 1 mrk., it syed hiønde paa blaae bon og skin under for 1 mrk., er 13 Sld. 3 
mrk. 12 skl., tilofvers 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elsebeth Morttensdaatter tilkommer efter sin Sahl: fader i arf penge 6 Sld. 
3 mrk. 13 skl., for hende er till wærge anordnet faderbroderen Hans Jensen i Ibskier sogn, og er 
hende derfor udlagt, en sort hielmet Koe er sat for 5 Sld., en røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en 
stokøpse for 2 mrk. 8 skl., 3 hamle med seeler for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved agedynne for 12 skl., 
hos Hans Larsens udleg 1 skl., er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Dend yngste Kirstine Morttensdaatter som Jens Nielsen i Ibskier sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Sahl: Fader, af løsøre Gods penge 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., derfor er udlagt, en sort hielmet 
Koe er sat for 5 Sld., it lidet skrin med laas for 8 Sld., en gl.kiste uden laas for 1 mrk., en røe 
hielmet Tyrkalf for 3 mrk., 2 tømmer med haartøm streng for 1 mrk., hos Lasse Nielsens udleg at 
hafved 1 mrk., it par halseeler for 4 skl., en fielestoel for 10 skl., it lidet gl. Car for 8 skl., :/: 
Forskrefne saa at verre passeret og her ved dette skifte nu til fuldkommen endelighed er sluttet, dis 
till vidnisbyrd under vore hender som nu var ved denne forretning tilstæde. Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra Hans Jensen. Henning Brugman. Hans Laursens. 
Hans H:J:S: Jensen. Stefhen S:N:S: Nielsen.  
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Denne slutning henhørrer til dend forretning anfanged den 13 May 1700. 0g findes 
forhen herudi anteigned paa Pagne: 49. og følgende blader. 
”dette staar paa langs siden.” 
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Anna 1701. Den 18 Juny, er holden Schifte og Liqvidation efter  dend afgangne 32. Morten Jens i 
Ibskier sogns liden daatter navnlig Kirstine Mortensdaatter, som strixs efter, at der var holden 
skifte efter bemelte hendis Fader ved døden afgik, hos sin Moder Karne Nielsdaatter, som nu 
er i ægteskab med Stafhen Nielsen, som boer paa bemelte 32 gaard i Ibskier sogn. Og det imellem 
fornefne dette Sahl: barns Moder Karne Nielsdaatter og hendis sødskende som er 3 brødre og en 
søster. 
 
Dend eldste broder er Niels Morttensen, som Morbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn er wærge 
for. 
Dend anden broder Jens Morttensen, som Morbroderen Hans Nielsen i Ibskier sogn er wærge 
for.  
Dend yngste broder er Mortten Morttensen, som dend 6te  Hans Larsen i Boelskier sogn er 
wærge for. 
Søsteren Elisabeth Morttensdaatter, som faderbroderen Hans Jensen er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Og da blef af hendis Sahl: faders skiftebref uddragen hvis hende af løsøre til 
kommer, som er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., hvor for till hende er udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld., it 
lidet skrin med laas for 8 skl., en gl. kiste uden laas for 1 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk., 2 
tømme med haartøm strenge for 1 mrk., hos Lasse Nielsens udleeg 1 mrk., it par gl. halseeler for 4 
skl., en fielestyoel for 10 skl., it lidet gl. kar for 8 skl., Summa 6 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Her imod er efterskrefne Prætensioner, nemlig, for dette berørte salige barn at bekoste till jorden, er 
de vedkommende samtøket dette Sahl: barns moder og Stiffader Stafhen Nielsen at nyde 6 Sld., 
Skifteforwalteren for dette skifte 1 mrk., skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., Stemplet papir till 
skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner til penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor for berørte Gods er udlagt at erholdis, Liqviderit blifver denne Prætention høyere end det 
løsøre denne myndling till kommer 1 mrk. 10 skl.,  Hvor for er giort anvisning paa dend anpart, 
denne myndling af sin Sal: Faders Ifareklæder er tilreigned, som er 2 mrk. 13 skl.,  
Blifver saa igien 1 mrk., 3 skl., om samptlig de vedkommende og tillod Stiffaderen Stafhen Nielsen 
at nyde, tillige med fornefne 6 Sld., for dette Salig barns begrafvelse, Hvor ved saa dette skifte er 
sluttet, hvilket at saa er tilganget og Passeret Testerer. Hans Jensen.  Henning Brugman. 
Hans Laursen. Hans H:J:S: Jensen. Stafhen S:N:S: Nielsen. 
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Anno 1701. Den 21 Juny. Er efter giorde Louglig tillysning Holden registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sal: Svend Esbersen, som boede og døde paa den 11 Fri 
Worned beliggende i Persker sogn. Under Wellingsgaardens i Nyker sogns Frihed. Og det imellem 
dend Salige Mands efterlefvende hustru, Anna Ollufsdaatter, for hende blef efter hendis 
begiering formaaet till at laugwerge Capitainen udi Sønder Herrit Hans Koefoed Madsen paa eene 
side, og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru nu auflede børn som er en søn 
og 2 døttre, hvor af 
 
Sønnen er Esber Svendsen paa 5 aar gl. for hammen er till wærge anordnet Jens Pedersen, 
boende paa 7de  i Nyeker sogn. 
Dend eldste daatter Kirstine Svendsdaatter paa 8te aar gl. for hende er till wærge anordnet 
faderbroderen Hans Espersen boende i Pederskier sogn. 
Dend yngste daatter er Ellene Svendsdaatter paa 2de aar gl. for hende wærger som er tilordnet, 
faderbroderen Olluf Persen, boende i Pedersker sogn. 
 
Hvor paa rettens weigne, var ofver værrende, Husbonden SR: Albert Hartwig paa Wellingsgaard og 
skifteskrifveren Henning Brugman. Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, Mogens 
Ibsen og Jens Christensen ibdn. Hvor da er forefunden og Passeret. Som her efter følgende  
 
Heste og Hopper. 
En hvid gillet Hest for 7 Sld. 2 mrk., en graae bliset Hest for 7 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., 
en brun bliset Hoppe for 8 Sld., en røe hielmet gl. Hoppe for 3 mrk., it ungt graat skimlet Hors Øeg 
for 3 Sld., it røe bliset ung gillet Hest Øeg i andet aar gl. er sat for 3 Sld.,  
Qveg. 
En gl. røe Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe hielmet yngre Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 
5 Sld., en røe skioldet Koe for 5 Sld., endnu en røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  en sort Koe som 
er liden og ung for 4 Sld., it sort røgget studnød for 3 Sld., it brunt studnød for 3 Sld., it røt studnød 
for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet studnød for 2 Sld., it sort skioldet Qvienød for 2 Sld. 3 mrk., endnu 
it sort skioldet Qvienød for 2 Sld., en røe beltet Qviekalf for 1 Sld.,  
Faar og Lam. 10 støker Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 9 Lam støket 1 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En stor hvid gl. Soe for 3 mrk., 3 unge galt svin støket 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk., 10 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En liden gl. kaabber kedel er wegtig till penge 2 mrk., en gl. mæssing kedel paa en liden span stoer 
for 1 mrk.,  
Boehawe. 
En arbiedswogn med 2 smaae stier, hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en ruhl med jern tapper og 
skogle er sat for 1 mrk. 8 skl., it aar med en gl. bill for 1 mrk., en ploug med bøsse løbere, juhl, 
vidier skier og ringe foruden knif er sat for 3 mrk., en harre med trætinner for 1 mrk., en dito for 12 
skl.,  
I Krubhuuset. 
En standtønde for 12 skl., en gl. øltønde for 14 skl., 2 gl. ølhalftønder á 6 skl er 12 skl., 4 straabonds 
tønder á 8 skl er 1 mrk., it gl. madskab uden laas for 1 mrk. 8 skl., it gl. lidet skrin i stuen, uden laas 
og hengsler for 1 mrk., it lidet gl. fyrrebord med oben foed for 7 mrk., en gl. bagstoel med røke for 
8 skl., en gl. liden span for 4 skl., en anden gl. span for 2 skl., 2 Sy bøtter af eeg á 4 skl er 8 skl., en 
strippebøtte for 2 skl., it syed hiøndes vaar med løet kalfskin under for 1 mrk., it nye wefved hiønde 
med blaat gl. foer under paa guhl bon for 1 mrk., it syed agedynne vaar med løetkalf skin under for 
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1 mrk. 4 skl., it gl. wefved hiønde paa guhl bon for 8 skl., en stokøpse for 2 mrk., it tørf jern for 8 
skl., en lyngrifve for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl.,  
Skiftet Administrator tilspurde Enken, og sin laugwærge, med til stæde værrende begge faderbrødre 
om de hafde meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, at der var ike meere dette 
boe at verre tilhørrende, end angifver er og forskrefvet staar, hvor ved saa dette Sterfboes 
registering sluttet,  
Og  saa er tilsammen reignet Sterfboes middel som andrager i alt till  
penge 103 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder er efterskrefne en sort wadmels kioel for 4 mrk., it par Allunet 
skind bopser for 1 mrk. 8 skl., resten af denne Salige Mands Ifareklæder, berettis Enken at hafve 
ladet omgiøre till fællæts børnen efter som de der till være trengende, Summa 5 mrk. 8 skl.,  som 
deelis imellem forskrefne én søn og 2 døttre, er deraf broderens laad 2 mrk. 12 skl., og hver daatter 
1 mrk. 6 skl., hvorimod Enken beholder sine egne klæder,  
og er sønnen Esper Svendsen tillagt for sin anpart 2 mrk. 12 skl., en sort wadmels kiol for 4 mrk., 
till ofvers 1 mrk. 4 skl.,  
dend eldste daatter er tillagt for sin anpart 1 mrk. 6 skl., efterskrefne, it par Allunet bopser for 1 
mrk. 8 skl., till ofvers 2 skl.,  
dend yngste daatter tilkommer 1 mrk. 6 skl., hvor for er udlagt hos fornefne broderen at hafve 1 
mrk. 4 skl., hos fornefne systerens udleg 2 skl., :/: 
dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, og er der till giort udleeg som efter følger 
nemlig. 
Welb: Hr: Vicelands Dommer Ancher Müller fordred efter sin seddel 15 mrk.,  
Hvor  af Hans Espersen i Perskier sogn, self nu angaf her paa Sterfboet, at skall betale penge 2 
mrk., ,og resten her af boet som er 13 mrk., er her for udlagt, it sort røgget studnød for 3 Sld.,  it 
Lam for 1 mrk., :/: 
Laurid Lauridsen i Rønne fordrer efter sin seddel som rester og vedgikes penge 3 Sld. 11 skl.,  
Udlagt it sort skioldet Qvienød for 2 Sld. 3 mrk., it Lam for 1 mrk., 3 Gieslinge 12 skl., til ofvers 1 
skl., :/: 
Jep Mounsen ved Peders kirke fordred som rester for en stokøpse penge 2 mrk. 4 skl., her for 
udlagt, it lidet gl. fyrrebord med oben foed er sat for 2 mrk., en liden span for 4 skl.,  
Imod dend Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken af de vedkommende 
samtøket udlæg for penge 20 Sld., udlagt en hvid gillet Hest for 7 Sld. 2 mrk., en graae bliset Hest 
for 7 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., en liden gl. kaaber kedel vegtig till penge 2 mrk., :/: 
Og saa som denne Salige mands fornefne børn, erre gandske ringe af alder, saa blef Enken efter 
aftale paa Sterfboet, till dem, baade till opforstring saa vel som og till Skolegang lærdom og 
fremtarf bevilget udleg for penge 10 Sld., her for er udlagt en ung røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
it røt studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet studnød for 2 Sld., it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 
mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og reysen 3 Sld., udlagt it brunt studnød er sat for 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage reysen og alt hvis ved dette skifte falder at skrifve penge 4 Sld., 
udlagt 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk., it Lam for 1 mrk., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for penge 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en røe hielmet gl. Hoppe 
er sat for 3 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 45 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 57 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart, som er penge 28 Sld. 3 mrk. 10½ skl.,  
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Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Mands med fornefne sin hustru auflede børn, 
som er en søn og 2 døttre, er deraf broderens laad 14 Sld. 1 mrk. 13 Skl., og hver syster tilkommer 7 
Sld. 14 skl. 7½ d.,  
For Enkens anpart som er penge 28 Sld. 3 mrk. 10 skl., er udlagt en brun bliset Hoppe for 8 Sld., 
en gl. røed Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Koe for 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 5 
Lam á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn med to smaae stier, hammel tøm og halseeler for 3 
Sld., en rull med jern tapper for 1 mrk. 8 skl., it aar med en gl. bill for 1 mrk., en ploug med bøsse 
løbere juhl vidier skier og ringe foruden knif for 3 mrk., en harre med trætinner for 1 mrk., endnu en 
harre for 12 skl., en stand tønde for 12 skl., en gl. øltønde for 14 skl., 2 gl. half øltønder for 12 skl., 
4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., it gl. madskab uden laas for 1 mrk. 8 skl., en bagstoel med røk 
for 8 skl., en liden gl. span for 2 skl., 2 sybøtter af eeg for 8 skl., en strippe bøtte for 2 skl., it syed 
hiøndes waar med løet kalfskind under for 1 mrk., it nye wefved hiønde med guhl bon, med blaat gl. 
underfoer for 1 mrk., en stoer hvid gl. Soe for 3 mrk., it tørf jern for 8 skl., en lyngrifve for 8 skl., en 
Giesling for 4 skl., 2 gl. Gies og en Gaase for 3 mrk., :/: 
Sønnen Esper Svendsen som Jens Pedersen i Nyker sogn er wærge for till kommer 14 Sld. 1 mrk. 
13 skl., Hvor for er udlagt en brun stierned Hest for 8 Sld., dend eldste røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en røe beltet Qviekalf for 4 mrk., it ungt galt svin for 2 mrk., en stok øpse for 2 mrk., till 
ofvers 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Kirstine Svendsdaatter som fader broderen Hans Esbersen i Perskier sogn er 
wærge for, tilkommer 7 Sld. 14 skl., hvor for er udlagt, en liden ung sort Koe for 4 Sld., it ungt 
graae skimlet Hors Øeg for 3 Sld., it lidet skrin uden laas og hengsler for 1 mrk., till ofvers 2 skl., :/: 
Dend yngste daatter Ellene Svendsdaatter, som faderbroderen Olluf Espersen er wærge for, 
tilkommer 7 Sld. 14 skl., hvorfor er udlagt, it sort skioldet Qvienød for 2 Sld., 2 unge galt svin for 1 
Sld., it røe bliset ugillet Hest Øeg i andet aar gl. for 3 Sld., 6 Gieslinge for 1 mrk. 8 skl., en mæssing 
kedel for 1 mrk., én syd agedynne med løet kalfskind under for 1 mrk. 4 skl., it wefved hiønde paa 
guhl bon for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., hos broderen Esper Svend udlæg 3 skl., hos søsteren 
Kirstine 1 skl., :/: 
Belangende Hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning om holts godts at erholde her 
ved dette 11. wornede, saa var Hosbonden ey noget der af begierrende, efter som her ved gaarden 
ike noget till Inventarium er, men lod det ved forige forblifve; 
Sæden som i dette aar 1701. er saaed ved dette wornede, som er 1 tønde 2 skeppe Rug 3 tønder 
Biug og 4 tønder haure, det med sin afgrøde tillige med engen, derom blef nu her paa Sterfboet 
afhandlet og aftalt, at Enken det tilsammen med sin afgrøde skall beholde, Hvorimod Enken lofvet 
at skal yde, og afclarere, ald hvis skat, landgielde og tiende, som for dette 11 Waarnede ydes, og 
forberørte aar 1701. betalis bør, der ved saa dend post om sæden beror, naar Enken Berørtte sit løfte 
efter kommer; 
Dette Waarnede besiddelse angaaende saa angaf Enken, at hun og fremdeelis derved will forblifve 
at beboe, der ved Husbonden det saalenge denne Salige Mands bemelte hustru er i sit Enkesæde, lod 
forblifve og naar denne Enke igieb vorder for sinned, at være nermeste berørte 11. waarnede at 
fæste;  
Efter skifteforwalterens anfordring var ike fleere, som hafde noget at fordre her i Sterfboet, videre 
end forskrefvet staar, hvor ved saa dette skifte er sluttet. Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
for anfindes indførdt. Dis till vidniebiurd under vore hænder og Zegneter. Skiftesteden Anno Die Et 
Loco At Supra. Albert Hartwig.       H: Brugman.          Hans Koefod Madsen. 
Mons Ibsen.       Jens J:C:S: Christensen.  Hans H:E: Espersen eget skrefne navn. 
Olle O:E:S: Espersen. 
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Anno 1701. Den 22 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Anders Andersen, som boede og døde paa  
Kaassegaarden, beliggende udi Ibsker sogn. Og det imellem dend Salige Mands efterlatte hustru, 
Anna Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering  till at laugwerge Sergiant Christen 
Nielsen boende i Ibsker sogn. De  paa eene side, og paa anden side, denne Salig Mands med 
bemelte sin hustru nu auflede børn som er 3 sønner og 6 døttre, hvor af 
 
Dend eldste  er Hans Andersen sin egen wærge. 
Dend anden søn Anders Andersen paa 13 aar gl. for hammen paatog sig at wærge Leiutenant 
Rasmus Køller boende i Bolsker sogn. 
Dend 3de søn er Jens Andersen paa 9 aar gl. for hammen paatog sig at wærge faderbroderen Jens 
Andersen boende i Bohlsker sogn. 
Dend eldste daatter Karne  Andersdaatter paa 18 aar gl. for hende paatog sig at wærge Esper 
Povelsen i Danre i Bohlsker sogn. 
Dend anden daatter Birgitte Andersdaatter paa 15 aar gl. for hende paatog sig at wærge, Hans 
Nielsen Bønnik boende i Boehlsker sogn. 
Dend tredje daatter er Seigne Andersdaatter paa 11 aar gl. for hende paatog sig at wærge Jens 
Rasmusen i Gyllensgaarden i Østermarie sogn. 
End 4de daatter er Anna Andersdaatter paa 6te aar gl. for hende paatog sig at wærge Niels Jensen 
boende i Nexøe. 
Dend 5. daatter er Magdalene Andersdaatter paa 4 aar gl. for hende paatog sig at wærge 
Rasmus Hansen boende i Ibsker sogn. 
Dend yngste daatter er Elsebeth Andersdaatter paa 2de aar gl. for hende wærge bemelte Sergiant 
Christen Nielsen. 
 
Hvor paa rettens weigne, var ofver værrende, Husbonden Stads Capitainen i Svaniche Mortten 
Koefod, og skifteskrifveren Henning Brugman. Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, 
Olluf Pedersen og Mortten Mortensen begge boende i Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret. Som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snoppet Hoppe er sat for penge 18 Sld., en lys brun snoppet Hoppe er sat for 15 Sld., en 
anden lysbrun Hoppe er sat for 8 Sld., en blak brun Hoppe for 7 Sld., en gl. soedet Hoppe for 1 Sld. 
2 mrk., en brun bliset ugillet Foele tre aar gl. for 4 Sld.,  
Qveg. 
En røed Koe er sat for 7 Sld., en røe stiernet Koe for 5 Sld., en sort braaget Koe for 6 Sld., en røe 
braaged Koe for 5 Sld., en sort røgget Koe for 6 Sld., en røe røgget gl. Koe for 4 Sld., en ung røe 
røgget Koe for 4 Sld., en slet røed ung stud i 4de aar gl. for 6 Sld., en røe skioldet stud og i 4de aar 
gl. for 6 Sld., en røe hielmet stud og i 4 aar er sat for 6 Sld., en røe braaget stud og i 4de aar gl. for 5 
Sld., en sort Qvie for 6 Sld., en sort braaget Qvie for 5 Sld. 2 mrk., en røe røgget Qvie for 3 Sld., 
endnu en røe røgget Qvie for 3 Sld., it røe braaget Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe røgget studnød 
for 2 Sld. 1 mrk., it røt studnød for 1 Sld. 3 mrk.,  
Faar og Lam. 18 gl. Faar á 3 mrk er 13 Sld. 2 mrk., 18 Lam á 1 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 2 hvide Søer á 3 mrk er 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt er sat for 1 Sld., 
Kaabber. 
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En gl. fierings kedel er vegtig till penge 4 Sld., en kedel paa 2 spanne stoer, er vægtig till 2 Sld. 2 
mrk., en Malm gryde paa en liden kitte stoer, er vægtig till penge 1 Sld. 2 mrk.,  
Mæssing X smaae mæssing lysestager er sat for 3 mrk., 
Thin. 3 Fade af Tin Mangut, er  vegtig till penge 1 Sld. 2 mrk.,  12 Tin tallerken er mangut, er 
vegtig till penge 2 Sld., 2 Tin tallerken a 6 skl er 12 skl.,  
Jern Wahre,  
En  gl. ploug med jern bøsse oh juul bøbere og ringe, er tilsammen sat for 3 Sld. 2 mrk., en half 
stokøpse for 12 skl., 2 smaae nauer á 8 skl er 1 mrk., en leerhake for 12 skl., en jern spade for 2 
mrk., it bøsseløb giort till en haand stang for 12 skl., en bred bladet haand øpse er sat for 1 mrk. 8 
skl., en ploug knifve læg for 12 skl., 2 lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl.,  
I Wester seng i Herberghuuset. 
Én dantir wors ofver dynne er sat for 4 Sld., en linnen 4er lettes under dynne for 2 Sld., en linnen 
hofvet dynne for 3 mrk., 2 ullene puder foruden lin waat for 4 mrk., dette forskrefne sengested er 
nyt og sat for 5 mrk.,  
I Øster seng, en bolster ofver dynne er sat for 4 Sld., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en linnen 
under dynne for 2 Sld., en hofvet pude med lin waar paa for 2 mrk., It brugarns lagen for 2 mrk., it 
nyt sengested for 4 mrk.,  
I Krubhuuset i Nørre seng. En linnen ofverdynne for 2 Slæd., én ullen graae ranned underdynne for 
1 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., I Søndre seng. En ullen 
underdynne som er hvid er sat for 2 mrk., en graae ullen ofverdynne for 2 mrk., en linnen hofvet 
dynne for 1 mrk., en pude med lin vor for 1 Sld., it nyt bruegarns lagen med 2½ bred udi er sat for 1 
Sld. 2 mrk., It Kurfve sengested for 1 mrk., endnu it kurfve sengested for 12 skl.,  
I Qvernhuuset i en drengeseng, en graae ullen ofverdynne er sat for 3 mrk., en hvid ullen 
underdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. eege 
sengested for 1 mrk., én haand Qvern med jern seyl for 3 mrk., en sennerps Qvern for 12 skl., it 
deigne trug for 1 mrk., it bedre deigne trug for 2 mrk., it nyt ølkar paa 2 tønder er sat for 2 Sld., it 
gl. ølkar paa 5 fieringer for 3 mrk., en nye stand tønde er sat for 3 mrk., en anden nye tønde for 1 
mrk., endnu en tønde for 12 skl., 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., 2 gl.  tiære tønder for 8 skl., 
2 baller á 8 er 1 mrk., 2 andre ballier for 8 skl., en eege kiste i Herberghuuset med laas og hengsler 
for 10 mrk., it gl. fyrre bord med aaben foed i Herberghuuset er sat for 2 aar med bihl paa á 8 skl er 
1 mrk., en arbieds wogn med smaae stier, hammell tøm og halseeler for 8 mrk., en arbieds wogn 
med høestier, hammel, tøm og halseeler for 10 mrk., en rull med jern ringe og tapper for 3 mrk., 2 
træ tinnet harrer á 8 skl., er 1 mrk.,  
Bencheklæder. 
En syed blommet benkedynne 6 allen lang under winduen i stuen for 4 Sld., en syed benkedynne for 
bordenden i stuen tre allen lang er sat for 2 Sld., en syed agedynne for 2 mrk., it gl. flamsk hiønde 
med skind foer for 2 mrk., it stort flamsk hiønde med røt underfoer for 3 mrk., 2 bagstoele ofver 
træket med rydslæder á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Paa stue Loftet. 
En seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., 2 straaebonds tønder støket 8 skl er 1 mrk.,  
I Stuen. 
It wraaeskab med 2 dørre ofven till, og it aaben rum og it rum neden till med hengsler og 2 laase for 
10 mrk.,  it askebord med skuffe og aabenfoed er sat for 8 mrk., en lin wef i stuen med behørige 
redskaber for 10 mrk., en brue lærris bord dug med paa sydning er 4 allen lang dobbelt breed, er sat 
for 7 mrk., en dito er 3½ allen dobbelt breed lang for 6 mrk. 8 skl., it sle kar med en under sleede og 
træ vidier og dret for 3 mrk., en jern gryde kraag for 3 mrk., 8 sybøtter á 4 skl er 2 mrk., en wanspan 
for 4 skl., en kierne paa en fiering for 1 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk er 4 mrk., 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
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Enken med sin laug wærge og de vedkommende, angaf, at Hans Prit boende i Nexøe, er én deel 
skyldig paa regnskab, som skulle verre 5 mrk., Men som her om ike nu kand hafves vis efter retning 
for blef det till Endelig regenskab, imellem Enken og Hans Prit, kommer der af noget ind Sterfboet 
till beste, skall det være felles arfvinger til deeling; 
Ellers angaf Enken at være af denne Salige mand udi pandtsat till Jens Pedersen i Rabekgaarden i 
Ibskier sogn 2de Sølfskeer, for 4 Sld. 2 mrk., og der hos berettedes at samme 2de Sølfskeer ey skulle 
veye meere end 6 laad, Saa at der sf ej noget her til Sterfboet er at anføre, aleneste at staar for 
Enken sammen tvende Sølfskeer till løsning. 
Denne Salige Mands Ifareklæder som var af ringe wærdt, hafver Enken strax ved denne Salige 
Mands død, till berørte hans børn ladet omgiøre, at de efter haanden kand forslide, hvilket saaleedes 
af Enken blef angifven. Her imod saa Enken beholder sine egne Ifareklæder. Eneken med sin laug 
wærge  og de vedkommende, blef af skifteforwalteren nu tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboes middel at angifve; 
Hvor till de svarede, at de ike meere at angifve, end foran findes indført, alleneste hvis her till 
Kaasegaarden udi indeværrende aar 1701 er saaed, som er 1½ tønde Rug 5 tønder Biug 6 tønder 
Haufre, dette tillige med sin afgrøde, saavelsom engen. Derom blef nu her paa Sterfboet aftalt, og 
sluttet, at Enken denne forskrefne lagde sæd med sin afgrøde saavelsom engens afgrøde, tilsammen 
skal beholde, imod det at Enken som hun og nu lofved at skall svare og betale, ald hvis skat 
landgielde, tiende og hvis som for bemelte aar 1701. skal ydes og betalis, og saa maar Enken 
formælte sit løfte efter kommer, da det der ved at forblifve, og saaleedes ey meere dette Sterfboe af 
sæden at kand anføris. 
Og saa sagde de vedkommende at de ike viste meere end angifvet er, og forskrefvet staar, hvor saa 
dette Sterfboets middel blef sammen reignet, som andrager till penge 243 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og er der til giort udleg som følger.nemlig 
Husbonden Capitain Mortten Koefod i Svaniche, fordred efter afreigning som Enken self vedgik i 
alt penge 29 Sld., udlagt en slet røed ung stud 4 aar gl. for 6 Sld., en røe skioldet stud og i 4 aar gl., 
for 6 Sld., en røe hielmet dito for 6 Sld., en røe braager stud og i 4 aar for 5 Sld., en sort Qvie for 6 
Sld., :/: 
Mads Kofod Povelsen i svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk. 5 skl., 
her for er udlagt en røe røgget Qvie for 3 Sld., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., en jern tyfve for 8 Sld., till 
ofvers 3 skl., :/: 
Peder Kofod i Svaniche fordred son Enken angaf penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt it røe røgget studnød 
for 9 mrk., :/: 
Laurids Andersen i Pisted, tilkommer efter Enkens angifvende penge 4 mrk., udlagt en nye stand 
tønde for 3 mrk., it deigne trug for 1 mrk., :/: 
Jens Andersen i Bolsker sogn fordred for deeler til liig kisten till denne Salige Mand penge 3 mrk., 
udlagt en bagstoel med ryds læder ofvertræket for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren til Solario for sin umage bevilget 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe røgget Qvie for 3 
Sld., it røt studnød for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, for alt hvis ved dette skifte falder at skrifve 5 Sld., udlagt en røe 
braaget Koe for 5 Sld., :/:  
Stemplet papir till denne skifteforretning for 6 mrk., udlagt 3 tinfade er vegtig till penge 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk., er  4 mrk., udlagt en hvid galt for 4 
mk.,  
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken samtøket till sin egen 
begrafvelse efter fortegnelse udleg her af   boet for 20 Sld., udlagt en røe Koe for 7 Sld., en røe 
stiernet Koe for 5 Sld., en sort braaget Koe for 6 Sld., 12 Thin tallerken er mangut og er vegtig till 
penge 2 Sld., Saa som Enkens med denne ommælte sin Salige Mand auflede fornefne børn er saa 
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ringe af alder, var dog Enken af sit eget og it got hiertelaug, for dem ej noget till opforstring be 
gierende, men det till fællet dehling lod forblifve,  
Summa andrager forschrefne  dette Sterfboes gield og Prætensioner till penge 68 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Belangende  hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning af 15 January 1701. om 
gaardens udreedelse, da som her ved gaarden ike nogen inventarium forhen er, saa var Hosbonden 
ike nu nogen udreedelse begierendes, men ved det forige samme lod forblifve,  
blifver saa af dette boes middel arfvingerne till dehling penge 175 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Deraf Enken nyder dend halfvepart som er penge 87 Sld. 2 mrk. 9½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Salige Mands med bemelte sin hustru 
auflede børn som er 3 sønner og 6 døttre, er deraf en broderlaad penge 14 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Og en søsterlaad er penge 7 Sld. 1 mrk. 3½ skl.,  
For Enkens anpart som er penge 87 Sld. 2 mrk. 9 skl., er udlagt, en brun snoppet Hoppe er sat for 
18 Sld., en lysbrun snoppet Hoppe for 15 Sld., en anden lysbrun Hoppe for 8 Sld., en blak brun 
Hoppe for 7 Sld., en gl. Soedet Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 6 Sld., 12 Faar á 3 
mrk er 7 Sld. 2 mrk., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld., en ploug med ploug jern bøsse og juhl løbere og 
ringe er sat for 3 Sld., 2 Thin sarseken for 12 skl., en half stokøpse for 12 skl.,  2 smaae naur for 1 
mrk., en leehake for 12 skl., en jern spade for 2 mrk., it bøsseløb till en jern haandstang for 12 skl., 
en breed bladet haandøpse for 1 mrk. 8 skl., en plougknif læg for 12 skl., 2 lyng rifver for 1 mrk., en 
bagstoel med rydts leeder ofver træket for 3 mrk., it wraae skab i stuen med 2 dørre ofven till, it 
aaben rum og it under rum med 2 laase for 2 Sld. 2 mrk., it askebord i stuen med skuffe og oben 
foed for 8 mrk., en lin wef med behørige reedskab for 2 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med høestier 
hammel tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., 2 aar med bihl paa for 1 mrk., en ruhl med jern ringe og 
jern tapper for 3 mrk., 2 trætinner harre for 1 mrk., en haand qcern med jern segl og huus for 3 mrk., 
en sinnerps qvern for 12 skl., it deignetrug for 2 mrk., en nye standtønde for 1 mrk., endnu en tønde 
for 12 skl., 4 straabondstønder for 2 mrk., 2 teier tønder for 8 skl., 2 ballier for 1 mrk., 2 andre 
ballier for 8 skl., i Qvernhuuset i drengesenge, en graae ullen ofverdynne for 3 mrk., en hvid ullen 
underdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. 
sengested for 1 mrk., en kierne for 1 mrk., er 87 Sld., 2 mrk. 12 skl., her af tilofvers 3 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Andersen sin egen wærge, hammen tilkommer 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., hvor for 
er udlagt, it nyt ølkar paa 2 tønder for 2 Sld., en brun bliset ugillet Foele 3 aar gl. for 4 Sld., eb 
fierings kaaber kedel er vegtig till 4 Sld., i Nørreseng i Krubhuuset, en linnen ofverdynne for 2 Sld., 
en ullen graae ranned underdynne for 1 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen 
for 2 mrk., it stoer flamsk hiønde med røt underfoer for 3 mrk., ved Mads Koefoed udleg 3 skl., en 
vand spand for 4 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Andersen som Rasmus Køller i Boelsker sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Salige fader 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., hvorfor er udlagt, en ung røe røgget Koe for 4 Sld., i 
herberghuuset i wæster seng, en dantir waars ofverdynne for 4 Sld., en linnen fier skettes 
underdynne for 2 Sld., en linnen hofvet dynne for 3 mrk., 2 ullen puder uden lin vor á 2 mrk er 4 
mrk., dette forskrefne sebngested som er nyt er sat for 1 Sld. 1 mrk., en malmgryde paa en liden 
kitte stoer, er sat for 6 mrk., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., er 14 Sld.2 mrk. 8 skl., tilofvers 1 skl., :/: 
Dend yngste søn Jens Andersen, som faderbroderen Jens Andersen er wærge for, ham tilkommer 
i arf penge 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., hvor for er udlagt, dend eldste røe røgget Koe for penge 4 Sld., en 
hvid Soe for 3 mrk., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer for 2 Sld. 2 mrk., en syed blommet 
benkedynne under winduen i stuen for 4 Sld., en arbieds wogn med smaae stier hammel tøm og 
halseeler for 2 Sld., it sleede kar med en under sleede og jern vidier og dret for 3 mrk., en jern gryde 
kraag for 3 mrk., er 14 Sld. 3 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
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Dend eldste daatter Karne Andersdaatter som Esper Povelsen i Daure er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Salige fader 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., hvor for hende er udlagt, it røe braaged  Tyrnød for 10 
mrk., en hvid Soe for 3 mrk., i øster seng i Herberghuuset, en bolster ofverdynne for 4 Sld., hos 
broderen Jens Andersens laad de 3 skl., :/: 
Dend anden daatter Birgitte Andersdaatter som Hans Nielsen Bønnik er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Salige fader 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., derfor er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 
mrk er 2 mrk., 3 Gl. Gies og en Gaase for 1 Sld., 6 Gieslinger for 2 mrk. 4 skl., en syed benkedynne 
foe bordenden i stuen 3 allen lang for 2 Sld., en brue lærits borddug paa syedningen med er 4 Allen 
dobbelt bred er 1 Sld. 3 mrk., hos broderen Jens  3 skl., :/:’ 
Dend tredje daatter er Seigne Andersdaatter, som Jens Andersen i Gyldensgaarden er wærge fir, 
tilkommer 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., hvor for er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 mæssing lysestager for 
3 mrk., i øster seng i herberghuuset en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 2 
Sld., en hofvet pude med lin vor for 2 mrk., en brue lærrits bord dug med paa syedning 3½ allen 
bred lang for 6 mrk., 8 skl., til ofvers paa denne laad 5 skl., :/: 
Dend 4de daatter Anna Andersdaatter som Niels Jensen i Nexøe er wærge for tilkommer 7 Sld. 1 
mrk. 3 skl., hvor for er udlagt følgende 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., en kiste i 
Herberghuuset med laas og hengsler for 10 mrk., det øster sengested i herberghuuset er 4 mrk., der 
udi it bruegarns lagen for 4 mrk., en syed agedynne for 2 mrk., 5 sybøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., til 
ofvers 1 skl., :/: 
Dend 5te daatter Magdalene Andersdaatter som Rasmus Hansen i Ibskier sogn er wærge for  
tilkommer 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., hvor for er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., 
i søndre seng i Krubhuuset, en hvid ullen underdynne for 2 mrk., en graae ullen ofverdynne for 2 
mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en pude med lin waar 4 mrk., it nyt bruegarns lagen med 
2½ breed udi for 6 mrk., it kurfve sengested for 1 mrk., it ølkar paa 5 fieringer for 3 mrk., it 
førrebord med oben foed i Herberghuuset for 2 mrk., hos broderen Jens Andersen 3 skl., er 7 Sld. 1 
mrk. 3 skl.,  hvor for er udlagt :/: 
Dend yngste daatter er Elsebeth Andersdaatter som Christen Nielsen er wærge for tilkommer 7 
Sld. 1 mrk. 3 skl.,  hvor for er udlagt en sort braaget Qvie for 5 Sld. 2 mrk., it kurdve sengested i 
Krubhuuset for 12 skl., it gl. flamsk hiønde med skin under for 2 mrk., en seyes med bom og ringe 
for 1 mrk. 8 skl., 2 straaebonds tønder for 1 mrk., en sybøtte for 4 skl., ved skifteforwalterens udleg 
1 mrk., hos Enkens laad 5 skl., Saa og hos Seigne Andersdaatters laad 5 skl., ved Annes laad 1 skl.,  
 
Wærgerne blef med Enken foreened, om forskrefne børnens laad udlæg, saaleedes at Enken det 
under sit wærgemaall beholder, saa lenge hun er i sit Enkesæde, og naar hun vorder forsinnet, da 
dermed at omgaaes efter loven efter anfordring af skifteforwalteren var ike fleere som her i 
Sterfboet hafvis at fordre, end foran findes indført, hvor ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at som 
forskrefvet staar, er til ganget og Passeret, dis till widnisbiurd under vore hænder og Signeter 
skiftestæden Ut Supra. Morten Koefod.      Henning Brugman.           Christen Nielsen  
Hans Andersen. Rasmus Køller.  Jens Andersen. 
Hans H:N:S: Nielsen.egen haand          Rasmus R:H:S: Hansen egit skrefne navn 
Olle O:P:S: Pedersen egen haand.          Mortten M:M:S: Mortensen egen haand. 
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Anno 1701. Den 27 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Peder Rasmusen, som boede og døde, i it Udhuus 
beliggende paa det 1. fri Waarnede kaldes Kattesledsgaarden i, Boelsker sogn.  Imellem dend Salige 
Mands efterlefvende  hustru, Sidzele Nielsdaatter, for hende paatog sig efter hendis begiering  at 
laugwerge hendis broder  Peder  Nielsen boende i bemelte Boelsker sogn. Saa og denne Salige 
Mands Samptlige børn som er med første sin Salige hustru Seigne Jensdaatter, aufled en søn og en 
daatter hvor af  
Sønnen er Rasmus Pedersen som nu er paa 20 aar gl., og er sin egen wærge. 
Daatteren er Anna Pedersdaatter paa 14 aar gl., for hende er till wærge anordnet hendis 
Moderbroder Anders Niels boende i Klinbye i Ibsker sogn, som og tillige er anordnet at verre 
bemelte Sønnens tilsiuns wærge. 
Og med denne efterlefvende hustru aufled, som nu igen lefver en daatter Seigne Pedersdaatter 
paa 3de aar gl. for hende er till wærge anordnet Erik Andersen boende paa Kattesledsgaarden i 
Boelsker sogn. hvilke er paa dend eene side og paa dend anden side, Sterfboes Creditorer. 
 
Hvor ved paa rettens weigne, var ofver værrende, Husbonden Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher 
Müller, og skifteskrifveren  Henning Brugman. Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, 
Hans Laursen og Jens Hansen begge boende i Boelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret. 
Som her efter følger. 
 
En ældgammel brun Hoppe for 2 mrk., en forslit haand qvern med it gl. huus for 1 mrk., it gl. fyrre 
bord med oben foed for 1 mrk., it gl. sengested for 6 skl., en gl. bøtte for 2 skl.,  
Enken med sin laugwærge, og de tilstæde  værrende, blef af skifteforvalteren tilspurdt, om de viste 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, at de ike viste meere till dette boes 
midder end forskrefvet staar.  
Saa andrager det befundende boehave till penge 4 mrk. 8 skl.,  
De klæder denne Salige Mand hafde at paaklæde sig, som var af skind, hafver sønnen bekommet. 
Saa var denne Salige Mand skyldig at betale efter dend skifteforretning, ganget efter berørte denne 
Salige Mands første hustru, dend 20 jully 1694 till bemelte sine børn, en søn og en daatter, 
af deris Sahl: Moders Ifareklæder 6 Sld. 1 mrk., og af løsøre godset 9 mrk., Hvor till nu ingen 
middel findes. Og som denne Salige Mand denne Enkis beretning ike har bekommed noget, af hvis 
som til fællets deeling, efter berørte Sal: Mands første hustru Seigne Jensdaatter er till beste udi 
dend 28 gaard i Klinbye i Ibsker sogn, som Anders Lite tilsvarer, Saa henstilles samme til berørte 
Salige Qvindes børn, at de det paa fornefne arfvepart kand erholde, om det sig saa forholder og 
Anders Lite till dem samme anpart at svare; 
Skifteforwalteren og skifteskrifveren som berørte skifte har forrettet efter Seigne Jensdaatter 
fordred deris Salarium som endnu rester 6 mrk., Saa blef paaraabt, om nogen vilde angifve, hvis 
fordring de her i boet kunde hafve, Hvor saa ingen sig med nogen fordring nu angaf, skifte 
skrifveren for sin umage sampt wurderings mændene for deris umage at møde og reyse her till 
Sterfboet, efter som skifteforwalteren ey till Salarium var noget begierende fornøyet Enken for 
umagen, og der imod beholte Enken det lidet registrered Gods nemlig løsøre, og naar skiftebrefvet 
begieris beskrefven da stemplet papir at forskaffe, dette som forskrefvet staar, at være tilganget og 
Passeret Testerer. Henning Brugman.      Peder P:N:S: Nielsen.  Hans Larsen. 
Jens Hansen.  
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Anno 1701. Den 28 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Povell Hansen, som boede og døde, i it Udhuus 
beliggende paa Gadebyegaards grunden udi Østermarie sogn. Imellem denne Salige Mands 
efterlefvende  hustru, Margrete Zakariasdaatter, for hende paatog sig efter hendis begiering  at 
laugwerge, som og nu der till blef anordnet  hendis broder  Søfren Zakariasen boende i Østermarie 
sogn. De paa ene side, og paa anden side denne Salige Mands med bemelte sin hustru auflede børn, 
som er 2 Sønner og en daatter, deraf 
 
Sønnen dend eldste  er Hans Pofvelsen paa 11 aar gl., for ham er till wærge anordnet faderens 
slegt, Peder Munk boende i Boelsker sogn. 
Dend yngste Søn Olluf Povelsen paa 14 ugger gl., for hammen er till wærge anordnet faderens nære 
slegt Jens Munk boendes i Lyresbye i Østermarie sogn.  
Daatteren er Maria Povelsdaatter paa 6 aar gl., for hende er till wærge anordnet Esper Povelsen 
i Daure i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
Husbonden Peder Torsen som boer paa Gadebyegaarden, der er en fri Gaard. Saa og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  
Esper Povelsen og Anders Jensen. Boende i Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger nemlig. 
 
Øeg 
En sort snoppet Hest med en hvid bagfoed er sat for 7 Sld., en brun skimlet Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe for 4 Sld. 1 mrk., 2 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med Høestier, tøm, hammel og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas og en Gaase 
støket sat for 1 mrk., er 2 mrk., 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 4 Grise 
á 8 skl er 2 mrk., en gl. slæde med træ vidier for 1 mrk., en røste ballig for 12 skl., en ølhalftønde 
for 1 mrk., it førerbord i stuen med foed og skuffe under for 3 mrk., en syed agedynne i stuen for 2 
mrk., en gl. syed agedynne for 1 mrk., it gl. syed hiønde for 4 skl., it lidet syed hiønde for 12 skl., 
en fyrer half kiste foruden hengsler og laas for 2 mrk., it deignetrug for 2 mrk.,  
Sæden som er saaed 2/5 tønde Rug er sat strøekornet der af for 1 Sld., ½ tønde Byg som er saaed er 
sat strøekornet for penge 3 mrk., en tønde Haure som er saaed deraf strøe hauren sat for 2 mrk. 8 
skl., en gl. lin wef med sin tilbehør er sat for 3 Sld., en gl. mæsseng kedel for 1 mrk., en gl. ploug 
foruden vidie og jern for 12 skl., 2 ploughiul bøsse løbere og ringe for 1 mrk. 8 skl., it gl. ploug 
skiær for 12 skl., it aar med bill for 1 mrk., en harrer for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes angifvende løsøre middel till 31 Sld. 1 
mrk., 
Enken med sin Laugwærge og de tilstæde værrende Børnens formyndere, blef af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de viste meere till dette boes middel at angifve. 
Hvor till de svarede ike videre at være end angifvet er og forskrefvet staar. 
Denne Salige Mands Ifareklæder om var af ringe værdt, beholte Enken till at paaklæde børnen med 
efterhaanden at forslide, hvorimod saa Enken beholder sine egne Ifareklæder. 
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Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til 
efter Enkens vedgaaelse giort udleeg som her efter følger, nenlig. 
Enken angaf at verre skyldig til Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller penge 2 mrk., Udlagt af 
en sort Koe disse 2 mrk., :/: 
Mortten Koefod i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 4 mrk., udlagt af en sort 
Koe disse 4 mrk., :/: 
Mads Koefod Povelsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 4mrk., udlagt af en sort Koe disse 
4 mrk., :/: 
Anders Jensen i Østermarie sogn fordred forstrekning af hans Udhuus, som denne salige mand 
forhen har beboet, saa huusleye efter nu giorde foreening, i alt at forblifve paa penge 2 Sld., her for 
udlagt, en wogn med Høestier, hammell tøm og halseeler er sat for 2 Sld. 2 mrk., till ofvers 2 mrk., 
Udlagt for at wurdere 1 mrk. 8 skl., og ligger saa fra sig 8 Sskl., :/: 
Anders Jensens daatter Karne tilkommer for Koeleye efter Enkens vedgaaelse og angifvende penge 
1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. syed agedynne for 1 mrk., hos fornefne Anders Jensen af wognen de 8 
skl., :/: 
Jens Munk i Østermarie sogn fordret for forstrekning till denne Salige Mands begrafvelse og anden 
Gield tilsammen penge 6 Sld. 8 skl., udlagt her for, en brun skimlet Hoppe for 3 Sld., af en sort 
snoppet Hest for 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 gl. Gies for 2 mrk., er 6 Sld. 8 skl., :/: 
Jep Ødbersen tien till Jens Munkis fordrer for adt skillige forstrekning, som Enken nu vedgik i alt 
penge 3 Sld. 1 mrk., her for er udlagt 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 4 
Grise á 8 skl., er 2 mrk., it bord i stuen med foed og skuffe under for 3 mrk., en syed agedynne i 
stuen for 2 mrk., en røste ballig for 12 skl., :/: 
Peder Holgersen i Østermarie sogn fordred laante penge 11 skl., udlagt en ploug foruden vidier og 
jern for 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Peder Lou i Østermarie sogn fordred som vedgikes 4 mrk., udlagt en fyrer kiste uden laas og 
hengsler for 2 mrk., it deígnetrug for 2 mrk.,  
Povell Persen Lou i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 4 mrk., udlagt en sleede med træ 
vidier for 1 mrk., en øll halftønde for 1 mrk., en mæssing kedel for 1 mrk., it aar med bihl for 1 
mrk., :/. 
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursens og Sognedeignen Lars Søfrensen tilkommer efter Enkens 
angifvende med 1 mrk., Penge i alt penge 2 Sld., herfor er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 
Lam á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Christen Jacobsen i Østermarie sogn fordred arbiedsløn for denne Sahl: Mands liig kiste og anden 
Gield i alt penge 3 mrk., udlagt af en sort Koe at hafve disse fordrende 3 mrk., :/: 
Johan Dug i Svaniche tilkommer efter Enkens Angifvende penge 1 mrk. 9 skl., udlagt it lidet syed 
hiønde for 4 skl., en anden dito for 12 skl., en harrer for 8 skl., ved Peder Holgers udleeg 1 skl., :/: 
Kirkewærgen i Østermarie sogn fordred kirkepenge for Anno 1700 og 1701 á 8 skl er 1 mrk., udlagt 
it ploug skiær er sat for 12 skl., af wefven at hafve 4 skl., :/: 
Anders Laursen i Listed, tilkommer efter Enkens angifvende for fiskerier penge 4 mrk., udlagt en 
sort Koe at hafve disse 4 mrk., :/: 
Huusbonden Peder Torsen fordred for huusleyen, efter som strøekorned er Taxeret for 1701. huus 
leyen af huus jord og grund 14 mrk., og for dags værk penge 4 mrk., for anden Gield 4 mrk., er 
tilsammen penge 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Saasom boet ike høyre udstreker till dette indeverrende aar af huus skyldende gebur som er anført 
for atten mark, end till helften 9 mrk., Saa Estimeris afgrøden af berørte anførte strøe korn for 
helften som er 9 mrk., som paa denne fordring afkortis og for resten som er 13 mrk., er udlagt 2/5 
tønde strøe Rug er sat for 1 Sld., ½ tønde biug strøe korn 3 mrk., en tønde Haure strøekorn 2 mrk. 8 
skl., for resten indført i forbemelte wef med behør for 3 mrk. 8 skl., :/: 
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Diderik Wolfsen i Svaniche fordred paa sin broders weigne, som rester penge 2 Sld. 4 skl., udlagt af 
wefven med behør at hafves 8 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte penge 4 mrk., udlagt af en sort snoppet Hest for 7 
Sld., wurderet deraf 1 Sld., ; Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 9 mrk., udlagt af en sort 
snoppet Hest disse 2 Sld. 1 mrk., :/:  
Stemplet papir till dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., udlagt af samme sort snoppede Hest, disse 1 
Sld. 8 skl., :/:  wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., Anders Jensen 
udlagt af fornefne wogn at hafvis 1 mrk. 8 skl., Esper Pofvelsen udlagt 2 ploug hiul bøsse løbere og 
ringe for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 33 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver saaleedis de anførte Prætentioner høyere end dette boes anførte middel penge 2 
Sld. 1 mrk.,  
Hvor for efter som forhen er mældet, till dette indeværrende aars leye og rettighed af huuset, er 
giort anviisning paa dend afgrøde som formælte strøe korn af dend her ved huuset lagde sæd kand 
forskyde, saa at indtet er ofverblefven, Enken imod sin Sahl: Mands udfart, at tilegge, ey heller til 
dehling, imellem arfvingerne, og som ey fleere Creditorer, end foran findes indført, nu sig her ved 
Sterfboet, efter anfordring angaf, saa sluttes denne forretning i forskrefne maader, hvilket at som 
forskrefvet staar, at være tilganget og Passeret, vi till vinesbiurd under vore hender og zegneter, 
skiftesteden Ut Supra.               Hans Jensen. Henning Brugman. 
Søren S:S: Zakriasen.             Jens Munk.           Peder Torsen.   Esper Povelsen. 
An A:J:S: ders Jensen. Egen hand.  
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Anno 1701. Den 29 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Niels Ollufsen, som boede og døde, i it Udhuus Kaldes 
Hammers Lyke, som med sin Grund ligger under Gudvens Jord ofven for Gudium i Østerlaursker 
sogn, og det  Imellem denne Salige Mands efterlefvende  hustru, Marne  Jørgensdaatter, for 
hende blef efter hendis begiering till laugwerge anordnet  Anders  Hansen boende i bemelte 
Østerlaursker sogn.  Paa ene side, og paa anden side, denne Salige Mands med bemelte sin hustru 
auflede børn, som er 2 Sønner og en daatter, deraf 
 
Dend eldste  er Olluf Nielsen paa 12 aar gl., for ham er till wærge anordnet Jens Pedersen, 
boende i Østerlaurlsker sogn. 
Dend anden Søn Jørgen Nielsen paa 2de aar gl., for ham er till wærge anordnet Bertel Jensen i 
Østerlaursker sogn.  
Daatteren er Gunnild Nielsdaatter paa 8tende aar gl., for hende er till wærge anordnet Jacob 
Jørgensen i bemelte  Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
Husbonden Peder Torsen som boer paa Gadebyegaarden, der er en fri Gaard. Saa og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og 
Peder Mortensen. Begge Boende i Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger nemlig. 
 
Øeg. 
En brun gilling for 5 Sld., en røe bliset gilling er sat for 9 Sld.,  
Qveg. 
En røe braaget Koe for 6 Sld., en røe herrit Koe for 6 Sld., en røe hielmet Koe for 6 Sld., endnu en 
røe braaget Koe for 6 Sld., it røe braaget studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe beltet studnød for 2 Sld.,  
Faar og Lam. 3 støker Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 4 Lam a 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn foruden stier for 1 Sld. 2 mrk., it førrebord i stuen med skuffe under for 3 mrk., en haand 
qvern med huus og jern seyl for 1 Sld., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 salte half tønder á 4 
skl er 8 skl., en ploug med jern, hiul, bøsseløbere og ringe for 6 mrk., en gl. harrer for 8 skl., :/: 
Kaabberware. 
En malm gryde er vegtig till penge 1 Sld. 2 mrk., en mæssing kedel paa 3 potter for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middeltill penge 53 Sld. 1 mrk.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, som vare af ringe værdt, derom blef nu her paa Sterfboet aftalt, at 
Enken skal dem beholde, till at paaklæde børnen med, efter haanden at forslide,  
Dernest  blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og er der till 
giordt udleeg som følger, nemlig. 
Befindes at denne Salige Mand Niels Ollufsen, er tilordnet at wærge for sin broder Salig Mortten 
Ollufsen i Østerlaursker sogns daatter navnlig Bohl Morttensdaatter, som efter skiftebrefvet efter 
han ganget den 5 july aar 1690. befindes at hafde berørte myndling tilkommen hofvet Summa efter 
berørte hindes salige fader 15 mrk. 7 skl., der af rentte till 5 jully 1701. er udi 11 aar, naar wærge 
penge er fradragen 5 mrk. 9 skl., er nu Capital og rentte penge 5 Sld. 1 mrk., Saa er for summen de 
5 Sld. 1 mrk., nu udlagt en røe braaget Koe er taxeret for 6 Sld., her af till ofvers 3 mrk., Saa er ved 
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denne Salige Mands dødelig afgang, nu til wærge anordnet, myndlingens Morbroder Hans 
Clemmedsen boende i Østerlaursker sogn. 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken samtøket udleeg for 10 
Sld., her for er udlagt, en røe bliset gilling er sat for 9 Sld., hos Hans Clemmedsens myndlings 
udlæg 3 mrk., som nu Enken blef betalt, en mæssing kedel paa 3 potter for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 mrk., udlagt af it røe braaget studnød disse 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 8 mrk., udlagt af samme bemelte røe braaget studnød 7 
mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for penge 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage bevilget hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt it Lam for 1 mrk. 8 
skl., af it andet Lam 8 skl., :/: 
Summa  andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 19 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 34 Sld.,  
der af tilkommer Moderen dend halfve part som er 17 Sld., dend anden halfvepart dehlis imellem 
denne Salige Mands og Qvindes fælles børn som er 2 sønner og en daatter, er der af hver broderlaad 
6 Sld. 3 mrk., 3 1/5 skl., og daatterens laad 3 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl.,  
For moderens laad som er 17 Sld., er hende udlagt, en brun gilling for 5 Sld., en røe braaget Koe 
for 6 Sld., en ploug med jern hiul bøsse løbere og ringe for 1 Sld. 2 mrk., en malm gryde er vegtig 
till penge 1 Sld. 2 mrk., en wogn foruden stier for 1 Sld. 2 mrk., it førrebord i stuen for 3 mrk., en 
haandqvern med huus og jern segl for 1 Sld., er 17 Sld. 1 mrk., her af till ofvers 1 mrk.,:/: 
Dend eldste søn Olluf Nielsen som Jens Pedersen i Østerlaursker sogn er werge for tilkommer 6 
Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl., der for udlagt en røe herred Koe for 6 Sld., it Faar for 3 mrk., en salte 
halftønde for 4 skl., till ofvers 4/5 skl., :/: 
Dend anden søn Jørgen Nielsen som Bertel Jensen i Østerlaursker sogn er wærge for, tilkommer 
i arf penge 6 Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl., der for er udlagt en røe hielmet Koe for 6 Sld., it Faar for 3 mrk., 
en salte halftønde for 4 skl., till ofvers 4/5 skl., :/: 
Daatteren Gunnield Nielsdaatter, som Jacob Jørgensen i bemelte Østerlaursker sogn, er wærge 
for, tilkommer i arf 3 Sæd. 1 mrk. 9 3/5 skl., hvor for er udlagt, it røe beltet studnød for 2 Sld., 2 
Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 2 straae bonds tønder for 1 mrk., en harre for 8 skl., hos moderens 
laad 1 mrk., ved sine brodris laad 1 3/5 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl.,  
Nog  er her ved dette skifte, till vedkommendes efter retning at mælde, at her ved dette benefnte 
huus udi jorden, er, i indeværrende aar saaed, en stoer skeppe Rug og en stoer skeppe Biug, sampt 2 
tønder haure hvilket ike nu med sin afgrøde kunde sættes for noget, boet at komme til beste efter 
som bemelte huus og jord er i leye, og derfor skall betalis foruden skatten og anden rettighed med 
de andre byefolk i Gudhiem at afclarere leye 6 Sld., hvor for Enken der til beholte sæden med sin 
afgrøde till dessen afclarring for aar 1701. efter som Enken beretter, at ej noget for de forløbende 
aarringer rester til det sidste, blef Enken med sin laug wærge, og de tilstæde verrende børnens 
formyndere, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, eller 
videre fordrende Gield, hvor till de svarede, ey videre at verre, end angifvet er og forskrefvet staar, 
der ved saa dette skifte sluttes dette saa at verre Passeret Testerer, Hans Jensen.
 Henning Brugman. Anders A:H: Hansen.eget skrefne navn. 
Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen egen haand, 
Om sider møtte Bertel Jensen, der forhen er anordnet at værge for dend anden Søn Jørgen 
Nielsen, og angaf at være med andre wærgemaaller besverget. Saa hand dette wærge maal ike 
kunde antage, hvor for istæden for han tilsamme værgemaal er anordnet Laurs Lauridsen boende i 
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Aaker sogn, som er myndlingens faders nær slægt, hvilket her nu de vedkommende till efterretning 
er anteignet. 
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Anno 1701. Den 30 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Paa følgende Deeling efter Salig Daniel  Hansen, som boede og døde, paa 
dend 18 Jord Eyendombs gaard beliggende i Østerlaursker sogn. Imellem denne Salige Mands 
efterlefvende  hustru, Karne Lassisdaatter, for hende blef efter hendis begiering till laugwerge, 
anordnet  hendis broder Ødber Lassen boende i Østerlaursker sogn. De paa ene side, og paa anden 
side denne Salige Mands med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 4 Sønner og en daatter, 
deraf 
 
dend eldste  er Hans Danielsen paa 12 aar gl., for ham er till wærge anordnet, hans Moderbroder 
Peder Lassen paa 24 gaard i Østerlaursker sogn.  
dend anden Søn Lasse Danielsen paa 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet, hans 
moderbroder Mogens Lassen boende i Østermarie sogn. 
Dend  3 die søn Jens Danielsen paa 7 aar gl. for hammen er till wærge anordnet Mortten Laursen 
paa 1. Worned i Østermarie sogn. 
Dend yngste Søn Morten Danielsen paa 4 aar  gl., for hammen er till wærge anordnet 
Moderbroderen Jep Lassen paa fri gaarden i Østermarie sogn. 
Daatteren er Gertrud Danielsdaatter paa 2 aar gl., for hende er till wærge anordnet, hendis 
fæderne slægt,  Hans Hansen i Ellebye  i Østermarie sogn. 
 
Og var her paa skiftet nu mødt, og tilstæde denne Salige Mands Morbrødere Mikell Jensen i 
Skoufgaarden i Westermarie sogn, og Anders Jensen i Dalslunde i Østermarie sogn og 
Søstermanden Hindze Rasmusen boende i Nylaursker sogn, hvilke bemelte mænd efter som de med 
wærgemaaller, saa vel for deris egne børn efter deris afdøde Hustruers død, og andre forhen 
paalagte wærgemaaller erre besværgede, nu ike anderleedes wærgemaaller kunde paa leggis. End at 
de blef af skifteforwalteren befalled, at tilsee disse denne Salige Mands børns beste, saa lenge dette 
skifte forrettis og under hænder hafver og ved Pennem forfattes. 
 
Mødte og  paa rettens wegne Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand 
Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Morttensen. 
Begge boende i Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe herrit Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 5 Sld., 
en røe beltet Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en bleeg røget Koe for 6 Sld., en gl. sort hielmet 
Koe for 2 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Koe for 4 Sld., en røe hielmet Koe for 4 Sld., en brun Koe for 
5 Sld., en brun beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., hos Morten Ibsen i Saltumer i Østermarie sogn, er en 
hvid blaket Koe paa leye, er nu taxeret for 4 Sld. 2 mrk., Leyen berettet Enken at werer betalt till 
Allehelgen nest kommende, hos Anders Jensen paa 25 aars grund i Østerlaursker sogn, er en blak 
stierned Koe paa leye er nu sat for 4 Sld., leyen berettet Enken at verre betalt till Allehelgen nest 
kommende, nok fandtes her i boet, it lidet røt Tyrnød for 6 mrk., 2 røede i indeverrende aar føede 
kalfve, som er Qviekalfve á 2 mrk er 4 mrk., en brun skioldet stud, item en sort hielmet stud begge 
for 16 Sld., en liden sort stud for 3 Sld., en sort Qvie for 3 Sld. 1 mrk., Nog er af Enken og hendis 
laugwærge angifvet at werre paa lyngen som nu ike efter efter søgningen hafver kunde  wæret at 
opfinde, nemlig, en røe Qvie paa andet aar for 2 Sld. En sort beltet Qvie for 2 Sld., nog en sort Qvie 
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for 2 Sld., it blaae Herrit Studnød sat for 2 Sld., disse 4 stk Qveg er saaleedes af Enkens laugwærge, 
tillige med sin broder blefven worderet. 
Heste og Hopper. 
En sort bliset gilling for 8 Sld., en graae ung gilling for 7 Sld., en gl. sort brun gilling for 1 Sld. 2 
mrk., en gl. guhl brun gilling for 2 Sld., en sort bliset Hoppe for 4 Sld., en røe skimlet Hoppe og it 
skimlet Hest føll føed i aar for 5 Sld., en graae Hoppe og it brunt Horsføll for 8 Sld., en ung bliset 
Hoppe for 5 Sld., en sort brun bliset gilling for 11 Sld., nog fore gafvis at verre paa lyngen 2de 
støker Øeg, nemlig en graae bliset Hest Fole worderet for 6 Sld., en ung røe skimlet Hoppe for 6 
Sld., hvilke blef af Enkens laugwærge, saaleedis sat, efter som ike berørte 2de Bæster paa boepællen 
ere forviiste, mens erbød sig self efter samme wurdering, der forre penge at erleggei. 
Faar og Lam. 
8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld.,  
Giæes. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 8 Gieslinger á 8 skl er 1 Sld.,  
Svin. En røe sandet Soe for 3 mrk., it ungt Soesvin for 2 mrk., 2 unge galt svin for 1 Sld.,  
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa 1½ fiering er vigtig till penge 7 Sld., en kaabber kedel paa en span stoer er 
vegtig till penge 2 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer, er sat for 1 Sld. 1 mrk., en brendeviins 
pande er paa en ½ tønde stoer med Hat og Piber er sat efter vægtigheden till penge 16 Sld., en 
kaabber kedel paa 3de fieringer stoer, er vegtig till penge 11 Sld.,  
Paa Loftet i Wæster seng. En hvid ullen ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en 
blaae rannet hofvet dynne for 6 skl., en gl. linnen hofvet dynne for 2 skl., en pude med lin vor for 2 
mrk., it brue garns lagen for 4 mrk., it gl. bruegarns lagen for 2 mrk.,  
I Nordøster seng ibdn. En gl. ullen ofverdynne for 2 mrk., en gl. lappet ullet underdynne er sat for 
14 skl., en gl. ullen hofvet dynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., it Askebord paa loftet for 
3 mrk., en eege Ørk med laas er sat for 2 Sld., it førre sengested er satt for 3 mrk., en forbenk for 8 
skl.,  
I Steerhuuset. 
En haand Qvern med huus og jern seil for 2 Sld., it brøger kar paa 1½ tønde for 4 mrk., en kierne 
for 1 mrk. 8 skl., it brøger kar paa 1½ tønde paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., 2 straabonds tønder á 8 skl 
er 1 mrk., en ploug med jern hiull bøsse løbere og ringe for 6 mrk.,  
I Krubhuuset i en seng. En ullen ofverdynne for 3 mrk., en gl. linnen underdynne for 8 skl., it gl. 
blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Boehawe. 
En aske kiste med laas og hengsler for 3 mrk., it førre medskab med en dør og laas for 2 Sld., 2 
ølhalf tønder begge for 2 mrk., 2 straabonds tønder for 8 skl., en wogn med smaae stier hammel, 
tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., nog en wogn uden stier, med tøm, hammel og halseeler for 1 
Sld., en gl. wogn uden nogen behør for 2 mrk., 2de aar med bun bill á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2de gl. 
harer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
It førre bord uden skuffe med skraaefod for 1 Sld., it eege wraaeskab med 2de dører med laas og 
hengsler for 2 Sld.,  
Anders Laursen Udbygger boende i Saltnur, angaf Enken at skall verre skyldig her till boet penge 
for opbaarne vare, som andrager 9 mrk. 4 skl.,  
Item Angaf Enken, at Henning Mortensen i Svaniche er her till boet skyldig, for opbaarne wafre 
som opdrager till penge 15 mrk. 12 skl., disse evende fordringer forblef ved aftale paa Sterfboet til 
fællet deeling. Enken og børnen imellem. 
Dend sæd som i dette aar her ved denne 18 gaard er saaed, som Enken angaf at verre 1 1/5 tønde 
Rug otte tønder Biug og en rest Aure dette saavelsom hvis afgrøede deraf tillige med Enkens 
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afgrøde kand skylde, der om blef nu paa Sterfboet afhandlet, at Enken det tilsammen skal holde, og 
der imod Enken at afreede, og betale, alt hvis skat, Landgielde og rettighed, sampt resterrende 
tienneste løn, og hvis  som bør ydis for denne Gaard for Anno 1701. og der som endda meere ofver 
skyder, Saa beholder Enken det till fællets føede og fremtarf for sig og sine  børn, og der for ike nu 
noget af sæden till dette Sterfboes middel er att indføre end forskrefvet staar. 
Elernest blef angifven efter skrefne denne Salige Mands Ifareklæder, som er wurderet i følgende 
maader, en sort fifskaftes kiol for 10 mrk., en sort wadmels kiol for 6 mrk., en graae fifskaftes kiol 
for 6 mrk., en sort wadmels kiol for 4 mrk., it par sortte gl. klædes bopser for 2 mrk. 2 skl., summa 
7 Sld. 2 skl., her foruden fandtes en flindtebøsse,  
som dend eldste Søn Hans Danielsen blef bevilget af werdie 6 mrk., Item fandtes en flint 
Carbiner,  
som dend anden Søn Lasse Danielsen er blefven bevilget af werdie 3 mrk., der fandtes og en 
mæssing klæsted Kaarde af werdie 3 mrk.,  
hvilken og dend 3die søn Jens Danielsen er bevilget, og Dend yngste søn Mortten Danielsen 
blef bevilget, imod forskrefne sine brødres Gewehr en hue saa god som 3 mrk., som moderen will 
tilsvarer till,  
Og daatteren blef bevilget en liden laasfast fyrer kiste, saa god som 4 mrk.,  
Imod forskrefne Ifareklæder og resten som denne Salige Mands Børn hafver paaklædt bekommet, 
som Enken nu angaf og blef vedgaaet paa Sterfboet, beholder Enken sine egne Ifareklæder. 
Saa deelis forskrefne denne Salige Mands Ifareklæder, imellem forskrefne denne Salige Mands 4 
sønner og en daatter, er deraf en broderlaad penge 6 mrk. 4 skl., og daatterens laad 3 mrk. 2 skl.,  
For dend eldste søns anpart 6 mrk. 4 skl., er udlagt en sort fifskaftes kiol for 10 mrk., till ofvers 3 
mrk. 12 skl., :/: 
Dend anden søn er udlagt en sort wadmels kiol for 4 mrk., it par sortte wadmels klædis bopser for 2 
mrk. 2 skl., hos in broder 2 skl.,:/: 
Dend 3die søn for sin anpart 6 mrk. 4 skl., er udlagt, en sort wadmels kiol for 6 mrk., hos sin eldste 
broder 4 skl., :/: 
Dend yngste søn for sin anpart 6 mrk. 4 skl., er udlagt, en graae fifskaftes kiol for 6 mrk., hos sin 
eldste broder 4 skl., :/: 
Daatteren for sin anpart 3 mrk. 2 skl., er udlagt, hos sin eldste broder Hans Danielsen af en sort 
fifskaftes kiol at hafve disse 3 mrk. 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin Laugwærge, saavelsom tilstæde wærrende wærger for 
børnen, og tilsiuns wærgerne, om de viste meere till dette boes middel at angifve. 
Der till de svarede, at de ike viste meere løsøre at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar, men 
angaf at dend 18 gaard i Østerlaursker sogn, er denne salige Mand hans efterlefvende hustru og 
børn fri tilhørrende, Naar Mortten Bendsen i Svaniche som her efter mældes, bekommer sin andeel 
af denne 18 gaard. Hvor udi hans hustru Elsebeth Hansdaatter, efter derom ergangne Samfrender 
forretning sin andeel tilreignet, og nu efter afreigning her paa Sterfboet, endelig rest tilkommer, af 
ald sin hustruis andeel, baade af løsøre og Jordepenge. Saavell af den 18 som 19 gaarder i Øster 
laursker sogn, i alt penge 28 Sld. 2 mrk. 4 skl., og naar disse 28 Sld. 2 mrk. 4 skl., er betalt, skall 
denne Salige Mand med hustru og børn dend 18 gaard i Østerlaursker sogn fri tilhøre, Item angsfvis 
nu her paa Sterfboet, at dend 19 Gaard i Østerlaursker sogn, er og denne Salige Mand efter 
indfrielse fra sine sydskende, siden dend aar 1684, er blefven taxeret af Daniel Hansen er blefven 
indløst, skal verre fri tilhørrende allermeste, at Daniel Hansen skal hafve af Ødber Lassen opbaared 
og bekommet 66 Sld., og igien till Ødber Lassen af Daniel Hansen bemelte 19 gaard til forsikring 
stillet; hvilket forskrefne till videre henstilles till Samfrendernis eigentlige paa kiendelse og 
udreigning, naar de paa disse formelte 2de 18 og 19 gaard i Østerlaursker sogn, vorder opmeldet, og 
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da de vedkommende der till at stefnes, og én hver sin Prætension forbeholden, saavidt loven for 
melder, naar nu løsøre godset tilsammen reignis, blifver Summen 234 Sld. 2 mrk. 14 
skl.,  
Hernest blef angifven efterskrefne Bortskyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort Udleeg som her efter følger, nemlig. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Muller fordret efer sin sedel, som efter afreigning, nu af 
Enken med sin Laugwærge og de vedkommende  vedgikes, at Sterfboet till ham er skyldig Penge, 
59 Sld. 3 mrk. 6 skl., Udlagt en brun skioldet stud, item en sort hielmed stud begge sat for 16 Sld., 
en brendevins pande paa en ½ tønde stoer med Hat og Piber  for 16 Sld., en sort bliset gilling for 8 
Sld., en sort brun bliset gilling for 11 Sld., en bleeg røgget Koe for 6 Sld., en liden sort stud for 3 
Sld., er 60 Sld., till ofvers 10 skl., :/: 
Jacob Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning som nu vedgikes i alt penge 27 Sld. 2 
mrk. 8 skl., her for er udlagt en brun Koe for 5 Sld., en brun beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en graae 
ung gilling for 7 Sld., en graae Hoppe og it brunt Horsføll for 8 Sld., it blaae herret studnød for 2 
Sld., Ved herr Landsdommers udlæg 8 Skl., :/: 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken efter Accordering paa 
Sterfboet bevilget at beholde 8 unge og gl. stoke med bier udi, og for resten naar Enken betaler de 
smaae Summer, som er till rest af denne Salige Mands begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget 
udleeg for 30 Sld., udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe herrit Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmet Koe for 5 Sld., en røe skimlet Hoppe og it skimlet Hestføll for 5 Sld., en graae bliset Hest 
Foele for 6 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 smaa Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 
Anders Andersen i Østerlaursker sotre fierings kaabber kedel gn fordred  ved Jep Hansen arbiedsløn 
penge 1 mrk. 8 skl., udlagt it Lam er sat for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 5 Sld., udlagt af en tre fierings kaabber kedel disse 5 Sld., 
her forer efter Accordering ikun bekommet 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 8 Sld.,  udlagt, af en 3 fierings kaabber 
kedel at hafvis 6 Sld., en span stoer kaabber kedel for 2 Sld., bekom her for penge 6 Sld. 2 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., her for er udlagt it røt 
Tyrnød er sat for 6 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 133 Sld. 6 skl., 
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 101 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Deraf Moderen tilkommer dend halfvepart som er penge 50 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem denne Salige Mands med sin efterlefvende hustru auflede 4 
sønner og en daatter, er deraf en broderlaad penge 11 Sld. 1 mrk. 2 2/3 skl., Og en søsterlaad er 5 
Sld. 2 mrk. 9 1/3 skl.,  
Og som dagen nu er forløben, saa sluttes denne forretning, der ved, At Enken og børnen i morgen 
for deris Summa vorder udlagt af det taxerede Gods, efter som nu ingen videre Gield, blef fordred 
eller angifven, hvor for vi dette med vore hænder og Zigneter, at saaleedes som forskrefvet staar er 
tilganget og passeret, till vidnisbyrd bekræfte, Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Paa Høy Edle og velbaarne Hr: Oberster Commendant og Amptmands wegne Hans Jensen. 
Henning Brugman.  Ødber Ø:L: Lassen.  Mound M:L: Lasen.  Jep Lassen. 
Mikell M:J: Jensen.eget skrefne navn.  Anders A:J:S: Jensen.egen haand. 
Hans H:H: Hansen.  Morten Laursen.       Hindze H:R: Rasmusens eget skrefne navn 
Jep Hansen. Peder P:M:S: Morhensen. Eget skrefne navn. 
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Nest paafølgende dend 1. jully berørte 1701. Er atter med denne forretning toretagen og 
Passeret følgende,  
For Eknens anpart som er 50 Sld. 3 mrk. 4 skl., hvor for er udlagt, en sort hielmet Koe for 2 Sld. 
2 mrk., en røe skioldet Koe for 4 Sld., en røe hielmet Koe for 4 Sld., en gl. sort brun gilling for 1 
Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 5 Lam á 1 mrk. 8 skl. Er 
1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en gl. guhl brun gilling for 2 Sld., 4 gl. Gies og en Gaase for 1 Sld. 1 mrk., 8 
Gieslinger á 8 skl er 1 Sld., en røe sandet Soe for 3 mrk., it ungt Soe svin for 2 mrk., 2 unge galt 
svin for 4 mrk., en kaabber kedel paa 1½ fiering stoer for 7 Sld., en mæssing kedel for 1 Sld. 1 
mrk., en haand qvern med huus og jern seil for 2 Sld., it brøger Kar paa 1½ tønde for 1 Sld., en 
kierne for 1 mrk. 8 skl., endnu it brøgger Kar paa 1½ tønde paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., 2 straabonds 
tønder á 8 skl er 1 mrk., en ploug med jern, bøsse, løbere og ringe og juhl for 1 Sld. 2 mrk., I 
Krubhuuset, en ullen ofverdynne for 3 mrk., en gl. linnen underdynne for 8 skl., it blaargarns lagen 
for 2 mrk., en aske kiste med laas og hengsler for 3 mrk., it førre madskab med en dør og laas for 2 
Sld., 2 Ølhalf tønder for 2 mrk., 2 straaebonds tønder for 8 skl., en wogn med smaae stier, hammel, 
tøm og halseeler for 10 mrk., en wogn uden stier, med tøm, hammel og halseeler er sat for 4 mrk., 
nog en wogn uden nogen behør er sat for 2 mrk., 2 aar med jern bill er satt for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. 
harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en forbenk for 8 skl., it førrebord i stuen uden skuffe med skraae 
foed er sar for 4 mrk., her af till ofvers paa denne laad 2 mrk, 4 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Danielsen som Peder Lassen er wærge for, tilkommer i arf efter sin Sahl: 
fader af løsøret 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt, hos Mortten Ibsen i Saltunne i Østermarie 
sogn, en hvid blaket Koe paa leyen og leyen er betalt till allehelgen nest kommen sat fot 4 Sld. 2 
mrk., en ung bliset Hoppe for 5 Sld., en eege Ørk med laas er sat for 2 Sld., er 11 Sld. 2 mrk., til 
ofvers 14 skl., :/: 
Dend anden søn Lasse Danielsen som Morbroderen Mouns Lassen er wærge for tilkommer 11 
Sld. 1 mrk. 2 skl., er udlagt, en røe Koe for 5 Sld., en ung røe skimlet Hoppe for 6 Sld., hos 
broderen Hans Danielsens udleeg 14 skl., hos Moderens laad 4 skl., :/: 
Dend tredje søn Jens Danielsen som Mortten Laursen i Østermarie sogn er wærge for tilkommer 
11 Sld. 1 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt hos Anders Jensen paa 25 gaards grund i Østerlaursker 
sogn, er en blak stierned Koe paa leye og leyen at være betalt till neste helgendag sat for 4 Sld., nog 
en sort Qvie er sat for 2 Sld., i stuen it eege wraaeskab med 2 dørre og laas for 2 Sld., paa loftet i 
wester seng, en hvid ullen ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 3 mrk., en blaae rannet 
hofvetdynne er sat for 6 skl., en gl. linnen hofvet dynne for 2 skl., en pude med lin waar for 2 mrk., 
it bruegarns lagen for 1 Sld., er 11 Sld. 8 skl., her af till ofvers 6 skl., :/: 
Dend yngste Mortten Danielsen som Morbroderen Jep Lassen paa fri gaarden i Østermarie sogn, 
er wærge for tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, en røe beltet Koe for 5 Sld., en røe 
Qvie i andet aar for 2 Sld., it fyrer sengested paa loftet for 3 mrk., it askebord paa loftet for 3 mrk., 
2 røede i indeværrende aar føede kalfve som er Qvie kalfve for 4 mrk., it bruegarns lagen i wæster 
seng er sat for 2 mrk., i nordøster seng paa loftet, en ullen ofverdynne for 2 mrk., en lappet ullen 
underdynne for 14 skl., en ullen hofvetdynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., hos broderen 
Jens Danielsens laad 6 skl., ved Moderens laad 6 skl., er 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., :/: 
Daatteren Giertrud Danielsdaatter som Hans Hansen i Elled i Østermarie sogn er wærge for 
tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., udlagt en sort Qvie for 3 Sld. 1 mrk., en sort beltet Qvie for 2 Sld., 
hos Moderens laad 1 mrk. 9 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
Wærgerne med forberørte deris wærgemaaller, hafver at forholde sig efter loven, dette saa at verre 
Passeret Testerer. Hans Jensen.  Henning Brugman. 
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Anno 1701. Den 5 Jully. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter  Peder Andersens Salige Hustru Kirstine Jensdaatter, 
som boede og døde, i Nylaursker kirke Præstegaard, hvor at Sognepræsten den, formeldelst de 
hafver verret forhen i tieneste hos hammen, i hans Boe, hafver laandt dem huus verrelse, og det. 
Imellem denne Salige Mands efterlefvende  Mand, bemelte Peder Andersen paa eene side, og begge 
deris sammen auflede børn, som er 2 Sønner og 5 døtter, hvor af  
 
Sønnen dend eldste  er Jens Pedersen paa 9 aar gl.,  
Dend anden Søn Anders Pedersen paa 2  gl.,  
Dend eldste daatter er Hanna Pedersdaatter paa 15 aar gl. 
Dend anden daatter er Giertrud Pedersdaatter paa 13 aar gl. 
Dend tredje daatter er Inger Pedersen paa 10 aar gl. 
Dend 4de daatter er Anna Pedersdaatter 6 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Pedersdaatter paa 3 aar gl. 
For dem er faderen Peder Andersen self wærge, efter lowen. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende,  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Madsen og Rasmus 
Mortensen. Bebbe boende i bemelte Nylaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest gilling for 8 Sld., en lys brun Hoppe for 6 Sld., en sort brun Hoppe for 6 Sld., en gl. 
lysbrun snoppet og stiernet Hoppe for 4 Sld.,  
Qveg. 
En gl. brun hielmed Koe for 4 Sld., en brun skioldet og stiernet Koe for 5 Sld. En bleeg røed Koe 
for 5 Sld., 3 sort braagede i indeverrende aar føede Tyrkalfve á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 4 smaae Lam á 1 mrk er 4 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk., 4 Gieslinger á 4 skl er 1 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med Høe stier, træstie suller, hammell, tøm og halseeler for 2 Sld., en ploug 
med Jern, huil bøsse og ringe for 6 mrk., it aar med bill for 12 skl., 2 gl. harre á 4 skl er 8 skl., en gl. 
Jern tyfve for 4 skl., en gl. kaabber kedel med mæssing lapper paa for 2 mrk., som dend var vegtig 
til en gl. finne kitte for 3 skl., 3 gl. sybøtter á 3 skl er 9 skl., en gl. bærekande 3 skl., it gl. fyrrebord 
med oben foed for 1 mrk., it gl. fyrre kiste uden laas for 2 mrk.,  
Bedrager  sig saa tilsammen Boets middel nemlig 50 Sld. 15 skl.,  
Denne Salige Qvindes Ifareklæder, som vare gandske ringe, blef berettet at en deel vare bortgifvet 
til dem som hafver opvardet denne Sal: vinde i sin svaghed og resten er efter aftale paa Sterfboet 
forblefven till at paaklæde denne Salige Qvindes smaae efterlefvende børn, hvor till de vare 
nødtørstige at forslide; 
Hvis Sæd som dette Sterfboe er tilhørrende, der om blef aftalt, at faderen till berørte børn, skall 
beholde, till at besvare, hvis ham er befallet at Contribuere for indeværrende aar 1701. at deraf ej 
noget till dette Sterfboes middel er at anføre; 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield; 
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Efter dend under retning, som denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand Peder Andersen er skyldig 
blefven, og meddelt i Bogklaringen dend 14 Marty 1701: befindes bemelte Peder Andersen for Aa. 
1700 at restere af dend 21 gaard hand forhen beboet hafver, i alt penge 8 Sld.,:/: 
Hr: Proubsten Sognepræst i Nylaursker sogn fordred som rester till 1. May 1701: som vedgikes 
penge 4 Sld. 8 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter sin seddel som vedgikes i alt penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Espersen i Nylaursker sogn fordred rente af 7 mrk., som bestaar i dend 21 gaard i Nylaursker 
sogn, udi 5 aar, paa sin myndlings weigne, som heeder Gunnild Nielsdaatter, som har deris penge 
derudi, Peder Andersen svarede at hand har leyet gaarden af herr Prousten Hr: Jens Morsing og 
Hindze Hansen i Ellebye i westermarie sogn, som har deris penge der udi, og dend leye 10 mrk., de 
da efter Accordering blef aarlig foreenet om, sagde Peder Andersen at hafve betalt, og ikun meere 
leye vilde verre stendig, hvor for denne Prætention er til loug og ret henviist. 
Imod denne Salige Qvindes Udfart eller begrafvelses bekostning, saa og till foesterløn, imod desse 
denne Salige Qvindes smaae børns opforstring, begierte hendes efterlefvende Mand Peder Andersen 
ey meere til wæderlaug, end udleeg for penge 10 Sld.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte 4 mrk., :/: Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 
Sld.,:/: Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., :/: wurderings mændene for deris umage hver 
bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till Penge 36 Sld. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 14 Sld. 5 skl.,  
deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er penge 7 Sld. 2½ skl., dend anden halfvepart dehlis 
imellem forskrefne denne salige Qvindes med bemelte sin Mand Peder Andersen auflede 2 sønner 
og 5 døttre er deraf en broderlaad penge 6 mrk. 4 skl., og hver søsterlaad er 3 mrk. 2 skl.,:/: 
og som faderen er self børnens wærge, og Creditorerne will betroe faderen Peder Andersen som føe 
ermælt, hvis de hafver at fordre, Saa beholte Peder Andersen det anførte løsøre gods, og der imod 
svarrer till berørte bort skyldige Gield, og fer foruden svare bemelte sine børn till arfvepart, som 
dem efter forskrefvet staar, ja udreignet, og saaleedes dette skifte derved er sluttet. Efter som 
faderen Peder Andersen efter skifteforwalterens anfordring, ike hafde meere till dette Sterfboets 
middel at anføre, ike heller angaf sig flere med videre bort skyldige Gield, end foran findes indført, 
hvilket at saa er tilganget og Passeret, des till vidnisbyrd under vore hender og zigneter skiftesteden 
Ut Supra. Hans Jensen.  Henning Brugman. Peder P:A:S: Andersen.egen haand. 
Rasmus Mortensen. Mikel M:M:S: Madsen egen haand. 
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Anno 1701. Den 14 July. Er efter Holden Registrering efter Salig Rasmus Rasmusen, som 
boede paa ded 10de Waarnet grund i et Udhuus beliggende i Nyker sogn. Hvor hand ved døden 
afgik dend 12 Aujus: og var uden Ægteskab, efter ham er hans sydskende som skall arfve, nemlig 3 
brødre som er udenlands og 2 søstre som erre paa landet, tillværelse her sammesteds, og det i 
underskrefnis nerverrelse, hvor, da, blef forefunden og angifven følgende,  
 
en hvid graae Mæhr, en brun Mæhr it brunt ugillet fior gl. Hestføll. En sort beltet Koe, en røe røget 
Koe, it røe brun studnød i tredje aar gl., 6 gl. Faar, 6 unge Lam, 2 gl. Gies. 7 unge Gieslinge, 2 
wogn ree og 4 gl. hiull, 2 skifwrag bræ, en graae og en sort wadmels kiol og it par skindbopser, it 
par lerrids bopser, berørtte huus som er 6 stolperum som denne Salige Karll og tilhørde, dette her 
foruden en den sæd som ved huuset er saaed, som ved taxeringen skal værde angifven er saa i voris 
nerverrelse Passeret Testerer.  Henning Brugman.  
Hans H:M:S; Madsen.eget skrefne navn.   Hans Ibsen.  
Laurids L:R: Rasmusen egen haand.  Christen C:H:S: Henriksen. 
 
Anno 1701. Den 18 Jully. Er efter Lovlig giorde Tillysning Holden Wurdering, efter forhen giorde 
Registrering, sampt skifte og Liqvidation efter Salig Rasmus Rasmusen, som boede og døde i it 
Udhuus beliggende paa dett 10de Wornedes grund udi Nyker sogn, imellem denne Salige Carll som 
døede uden ægteskab, hans efterlefvende sødskende, som nu blef angifven at verre 3 brødre, som 
erre udenlands, hvor af 
Dend eldste broder er Jacob Rasmusen. 
Dend anden broder er Lars Rasmusen som begge er tvillinger, 
Item dend yngste broder er Reinholt Rasmusen, og som ike nu eigentlig vides paa hvad ært de nu 
erre at finde. 
Saa er for dem alle tre till wærge anordnet, som sig det og godvillig paatage, Sognedeignen Jørgen 
Andersen som hafver fornefne 10de worned under dyrkelse lofvet der for till deris faldene arfvepart 
at svare; 
Dend eldste denne Sahl: Carls syster er Karne Rasmusdaatter, er hendis Mostermand Christen 
Henriksen boende her i Nyker sogn wærge for, 
Dend yngste søster er Kirstine Rasmusdaatter, som hendis Moderbroder Lars Rasmusen boende i 
Arnager er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Madsen og Povel 
Rasmusen. Boende i bemelte Nyker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger 
nemlig. 
Qveg. En sort beltet Koe for 4 Sld., en røe røgget Koe for 5 Sld., it røe brunt studnød i tredje aars gl. 
for 2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 6 Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 Lam á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 7 Gieslinge á 7 skl er 3 mrk. 1 skl.,  
Øeg. It brunt ugillet for gl. Hestføll for 3 Sld. 2 mrk., en graae Mæhr for 6 Sld., en brun Mæhr for 5 
Sld. 2 mrk., 2 wogn ree og 4er gl. hiull med dret for 3 mrk., en træ brake hammell med baste deeler, 
hammel reeb og en gl. haartøm og halseeler for 1 mrk., it gl. møgbræ for 4 skl., it skib wragbræ for 
8 skl.,  
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Sæden er 1 skeppe ang sæd her ved huuset sat for 1 Sld., 2 tønder Haufre saaed paa Niels Ibs grund 
her i Nøker sogn, hvor da, er forfunden, og Passeret som her efter følger, og af Jordlyen er betalt, 
hver tønde land Haufre Jord sat for 4 mrk., er 2 Sld.,  
Christen Henriksen Skaaning i Nøker sogn angaf, at denne Sahl: Carll hafver saaed paa dend gaards 
grund, som Sahl: Anders Kures Enke boer, i Westermarie sogn, 1½ tønde haure og en skeppe Biug, 
hvor og er forfunden og Passeret at Jordlyen deraf er betalt, og de 1½ tønde haure sæd sat for 1 Sld. 
2 mrk., og dend skeppe Biug sæd er sat for 2 mrk.,  
Denne Salige Carls Ifareklæder er efterskrefne, en sort wadmels kiol, med guhl og sort wadmel till 
underfoer for 2 mrk. 8 skl., en graae wadmels kiol med barket ulled underfoer for 4 mrk., it par 
allumits skindbopser for 1 mrk., it par gl. lerris bopser for 8 skl., 
Hvilket som denne Salige Karl med sin bemelte tvende søster iboede, som tilsammen er 6 stolpe 
rum, hvor udi er it stolperum Krubhuus, westen till med gl. plagetille, stuen it stolperum med 
skafwrag bræder ofver, it Stolperum Sterfhuus og forstue med Ælletræ till flage ofver, og 3 
stolperum ladehuus, med hvis der udi stoed og nagelfast, er winduer og dørre med lyng og straatag 
paa, er til sammen sat for penge 12 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurde de vedkommende, om de hafde meere till dette Sterfboes middel at 
angifve, hvor till de svarede, at denne Salige Carl ey videre var tilhørrende, hvor for saa denne 
Sahl: Karls boes middel er sluttet, og sammen reignet, som andrager til penge 53 Sld. 
2 mrk. 13 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger nemlig. 
Lars Rasmusen udi Arnager fordred for forstrekning till denne Salige Karls begrafvelse opbaared 
hos Rasmus Rasmusen i Rønne, tilsammen 6 Sld. 1 mrk., for liigkisten 2 Sld. 2 mrk., er tilsammen 
kaasted 3 mrk., Præsten 6 mrk., for liig Prædiken for reyser og besvær 4 mrk., er tilsammen 12 Sld., 
og for disse 12 Sld., er udlagt, it brunt fior gl. ugillet Hestføll for 3 Sld. 2 mrk., en brun mæhr for 5 
Sld. 2 mrk., it røe brun stud for 2 Sld. 1 mrk., en sort wadmels kiol med guhl og sort wadmell till 
underfoer for 2 mrk. 8 skl., it par lerris bopser for 8 skl., :/: 
Rasmus Berrildsen i Arnager fordred for en Muhqvoete penge 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it 
Lam for 1 mrk., :/: 
Sogne Deignen Jørgen Andersen fordrer som vedgikes penge 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., Kloke ringens penge som kirke wærgen fordred 1 mrk., Kirkepenge for Anno 1699 og 1700. á 
8 skl er 1 mrk., udlagt 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Karne Rasmusdaatter fordred som hun har udlagt, at denne Salige Karl i sin svaghed har fortæred, 
som opdrager 5 Sld., og for sin opvartning imedens hindes broder lefved og i hans svaghed 8 mrk., 
er 7 Sld., for de 7 Sld., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., 7 gieslinge for 3 mrk. 1 skl., wogn ree og 4 gl. 
hiul og dret for 3 mrk., af en graae Mæhr for 6 mrk., en sort beltet Koe for 16 mrk., till ofvers 1 skl., 
og 2 mrk., :/: 
Christen Henriksen Skraaning fordred for 2 skepper Rugmeell 5 mrk., for sin umage og besvær ved 
denne Salige Karls svaghed og begrafvelse 4 mrk.,  
for en Qvindes umage i denne Salige Karls Svaghed 3 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., udlagt for de 14 mrk., 
3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 Lam for 2 mrk., en skeppe Biug saaed paa Salige Anders Kures enkis 
gaards grund i Westermarie sogn 2 mrk., hos Karen Rasmusdaatters udleeg 1 mrk., Kirstine 
Rasmusdaatter fordred som hun har udlagt i hendis broders Svaghed, saa og for hendis opwartning 
imedens denne Sahl: Karl lefvede, saa og i hans svaghed, bekostning og alt penge 5 Sld., udlagt, én 
røe røgget Koe er sat for 5 Sld., :/: Povell Rasmusen i Nøker sogn fordrer for torn og giersel 2 mrk. 
8 skl., for Græsgang for berørtte tvende Kiør 4 mrk., er 6 mrk. 8 skl., udlagt ved Karen Rasmus 
daatters udleeg 8 skl., en graae wadmels kiol med barket ullet under foer for 4 mrk., en træbrake 
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hammel med baste seeler, hammell reeb, en gl. haar tøm og halseeler for 1 mrk., it par Alluuet skind 
bopser for 1 mrk., :/: Niels Aristsen i Nyker sogn fordret for it par skoe 2 mrk., for en Koe at føede 
en tidlang 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk. 8 skl., udlagt af de 2 tønder Haure saaed paa Niels Ibs grund i 
Nøker sogn at havis disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Hansen paa Blyekoppergaarden fordred som vedgikes penge 2 mrk., udlagt af de 2 tønder 
Haufre sæd saaed paa Niels Ibsens grund i Nøker sogn at hafvis 2 mrk., :/: 
Niels Christensen Prost i Rønne fordret som vedgikes 3 mrk., udlagt af de 2 tønder Haufre sæd 
saaed paa Niels Ibsens grund i Nøker sogn at hafvis 2 mrk. 8 skl., hos Karen Rasmusdaatter 8 skl.,  
Svend Christensen fordred for bemelde 2de bræder 12 skl., udlagt it møgbræ for 4 skl., it  skifwrag 
bræ 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage Salarium 4 mrk., udlagt af en graae Mær disse 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 9 mrk., udlagt af en graae Mær 2 Sld., it Lam for 1 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en graae Mæhr 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris image hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt af en graae Mæhr 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 39 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 14 Sld. 2 mrk.,  
som deelis imellem denne Salige Karls forskrefne sødskende 3 brødre og 2 søster, er deraf en 
broderlaad 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., og en søsterlaad er penge 1 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
For de tvende udenlands brøders anpardter, som andrager tilsammen 10 Sld. 3 mrk. 8 skl., som 
bemelte Deignen Jørgen Andersen paatager sig at wærge for er udlagt og indført udi berørtte huus 
med behør efter taxten for penge 10 Sld. 3 mrk. 8 skl., :/: 
Dend eldste søster Karne Rasmusdaatter, tilkommer i arf efter bemelte sin broder 7 mrk. 4 skl., 
der for udlagt en skepe Rug som er saaed her ved huuset for 4 mrk., af huuset med behør efter 
taxten 3 mrk. 4 skl., :/: 
Dend yngste daatter Kirstine Rasmusdaatter tilkommer 7 mrk. 4 skl., der for er udlagt 1½ tønde 
Haure, som er saaed paa Sal: Anders Kures Enkes i boende gaards grund i Westermarie sogn, sat for 
6 mrk., af fornefne huus at hafve 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dette saa at være tilganget og Passeret, dis til vidnisbyrd under vore hænder og zigneter, 
skiftesteden Ut. Supra, Paa Høyedle og Velbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands 
weigne, Hans Jensen. Henning Brugman.  Lars L:R:S: Rasmusen.  
Paa de 3de fraværrende brøderis weigne, underskrifver jeg Jørgen Andersen. 
Christen C:H: Henriksens eget skrefne navn.   Povel Rasmusen. 
Hans H:M:S: Madsen. 
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Anno 1701. Den 3 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Erik Andersens Salige hustru Sidzele Simmensdaatter,som boede 
og døde, i it Udhuus beliggende paa dend 9de gaards grund i Østermarie sogn, Og det  imellem 
denne Salige Qvindes efterlefvende Mand bemelte Erik Andersen paa eene side, og deris sammen 
auflede børn, som er en søn og 4 døttre, hvor af 
 
Sønnen er Peder Eriksen paa 5te aar gl.,  
Dend eldste daatter er Gunnield Eriksdaatter paa 14 aar gl.  
Dend anden daatter er Inger Eriksdaatter paa 9de aar gl.. 
Dend tredje daatter Giertrud Eriksdaatter paa 5te aar gl. 
Dend yngste daatter er Marite Eriksdaatter paa 3 aar gl.  
For dem er bemelte faderen self wærge. 
 
Og paa rettens weigne var ofverværende, bemelte Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper Povelsen og Anders 
Jensen. Bemelte i Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
En liden brun ung Hoppe for 5 Sld., en sort beltet Koe for 3 Sld. 2 mrk. en gl. wogn med Høestier 
og hammell for 1 Sld., en liden gl. haandqvern med huus og træseil for 1 mrk.12 skl., en ballig for 6 
skl., it kalke tøndestomme for 2 skl., en gl. tønde for 4 skl., it deigne trug for 12 skl., 2 tønder paa 
tillet for 8 skl., it aar med en gl. bill for 6 skl., en gl. harrer for 8 skl., it bord blad for 4 skl., en gl. 
tønde som det laae paa i stuen for 4 skl.,  
Ifareklæderne vare gandske ringe, som faderen har klæd paa børnen, i stuen, it gl. førre skrin med 
laas og marne hengsler for 2 mrk., en gl. møgfiel for 2 skl., møg 2gl. bræ for 4 skl., en skin vidie for 
8 skl.,  
Sæden som er saaed ved huuset, en half tønde Rug er sat for 4 1/5 tønde er sat for 6 Sld. 2 mrk., 4 
skepper Biug er sat for 3½ tønde á 4 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 4 skepper Haure er sat for 3 tønder á 2 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., en baadepart som er deel sat for 2 mrk., 2 ploug vidier for 12 skl., en liden 
naur for 6 skl., en stomp jern for 6 skl., en bon knif for 2 skl., it læssebord for 4 skl., it hug jern for 
3 skl., 2 jern nagle for 4 skl., it lidet langt jern for 1 skl., en jern bolt for 6 skl., 
Summa andrager Boets fornefne middel 24 Sld. 12 skl.,  
Bort skyldige Gield neml: 
Welbiurdige herr Landsdommer Ancher Müller fordred, som Manden Erik Andersen angaf penge 
14 Sld., udlagt, en sort beltet Koe for 3 Sld. 2 mrk., 3½ tønde Biug i straaet for 3 Sld. 2 mrk., 4 1/5 
tønde Rug i straaet for 6 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche, har at fordre som og Erik Andersen angaf 2 Sld. 2 mrk., udlagt 2 tønder 
Haure for 1 Sld., af Hoppen penge 3 mrk. 4 skl., baade partten for 2 mrk., 2 ploug vidier for 12 
skl.,:/: 
Sognepræsten herr Søfren Laursen fordret 6 mrk., udlagt af en brun ung Hoppe disse 6 mrk.,  
Deignen Lars Søfrensen fordret 2 mrk. udlagt af en brun ung Hoppe disse 2 mrk., :/: 
Hans Clemmedsen i Østerlaursker sogn fordrer for liig kisten arbiedsløn penge 2 mrk., udlagt it 
deignetrug for 12 skl., 2 straaebons tønder paa tillet 8 skl., en gl. harre for 8 skl., it lidet gl. bordblad 
for 4 skl., :/: 
Lye af huus og jord for 1701 3 Sld., udlagt en wogn med høestier og hammel for 4 mrk., en haand 
qvern med huus og træ seil for 1 mrk. 12 skl., en ballig 6 skl., en kalke tønde stomme for 2 skl., 2 
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tønder for 8 skl., 3 møgfiele for 6 skl., it førre skrin for 2 mrk., en skin vidie for 8 skl., er 2 mrk. 8 
skl., it aar med bill for 6 skl., de aabenstaaende jern ware for 2 mrk., er 2 mrk. 6 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 4 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvett for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage 1 mrk. 4 skl., udlagt af fornefne brun Hoppe at hafvis disse 
penge 8 mrk. 12 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield till penge 24 Sld. 12 skl.,  
Saa at indtet er ofverblefven at deele imellem arfvingerne, faderen Erik Andersen blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om hand hafde meere till dette boes beste at angifve, hvor till hand 
svarede ey widere at være, end forskrefvet staar dette saa at verre Passeret, Testerer. 
Hans Jensen.  Henning Brugman. Erik E:S:S: Andersen. 
Esper Povelsen. Anders A:J:S: Jensen egen hand. 
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Denne Registering af 23 Marty 1701, findes og forhend ved ført paa folio. 107.  
 
Anno 1701. Den 23 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sas og paafølgende Liqvidation efter Bertel Jensen Skomagers Salig Hustru Margrette 
Hansdaatter, som boede og døde, paa dend 5te Jord Eyendomsgaard beliggende i Pedersker sogn.  
Og det Imellem bemelte Salig Qvindes efterlefvende Mand bemelte Bertel Jensen paa Eene side, 
og paa anden side, it deris sammen auflede børn,  
 
En  søn som nu lefver Jens Bertelsen paa 3 aar gl. saa og 
 It  lidet spet drengebarn, Peder Bertelsen, som kort efter Moderens død, og saa ved døden er 
afgangen,  
for dem er faderen Bertel Jensen self wærge, og forlagt denne Salige Qvindes brødre Peder 
Hansen og Søfren Hansen begge boende i Povelsker sogn med bemelte faderen at verre tilsiuns 
wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende efter Sig: Albert Hartwigs boende paa Wellingsgaard i 
Nøker sogn, hans begier som hosbonde dette skifte at will forwalte i hans fraværrelse 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders 
Rasmusen og Jens Jensen. bemelte Pedersker sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. 
 
Øeg.  En røe bliset guhl manket Hest for 5 Sld., n gl. røe bliset Hest for 2 mrk., en sort Hoppe for 1 
Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Qviekalf for 3 mrk., en røe Qviekalf for 3 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies og Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En røe sandet Soe for 3 mrk., en galt gris for 1 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med smaae stier med hammel, tøm og halseeler for 7 mrk., en gl. sleede med træ vidier 
stier og dret for 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen med en laas og hengsler for 4 mrk.,  
I stuen. 
It gl. madskab med 2 dørre og 2 laasfast for 6 mrk., en gl. kistebenk under winduen i stuen for 1 
mrk., en fyrrebord med laasfast bordskuffe under for 6 mrk., en fyrre kiste med laas og hengsler for 
5 mrk., en gl. mæssing kedel for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boes middel till Penge 29 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som vare af ringe værdt, derom blef paa Sterfboet afhandlet, at 
faderen skall dem beholde én deel at paaklæde det berørte lefvende barn, og en deel fordi Bertel 
Jensens egne klæder, vare og gandske ringe, saa sagde Bertel Jensen, at hand ike fordi at hand dem 
blef bevilget, begider noget imod fornefne Barnets opforstring; 
Peder Hansen i Povelsker sogn fordret som vedgikes efter regenskab penge 7 Sld. 2 mrk. nog laante 
penge 1 Sld., endnu fordred Peder Hansen 9 mrk., :/: 
Stepfen Ibsen i Povelsker sogn fordred laante penge 2 mrk., endnu fordred 2 mrk. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Olluf Ollufsen Sonne tilkommer efter Bertel Jensens angifvende 2 mrk., :/: 
Deignen Olluf Jacobsen tilkommer og fordred for liig begiengelse 4 mrk., og for en skeppe Biug 1 
mrk. 8 skl., er 5 mrk. 8 skl.,  
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Hans Pedersen i Pedersker sogn fordred efter afreigning 2 Sld., :/: 
Jens Jensen i Pedersker sogn fordred arbiedsløn og for en kalf i alt penge 3 Sld., :/: 
Martte Jørgensdaatter i Povelsker sogn, fordred laante penge 3 Sld. 1 mrk., :/: 
Jørgen Jensen i Aakirkebye lod fordre 7 mrk., :/: 
Christen Jydes søn, Niels Christensen i Aaker sogn lod fordrer 5 Sld., Claus Svendsen ibdn. Lod 
fordre 2 Sld., Rasmus Hansen i Pedersker sogn lod fordre 2 mrk., :/: 
Hans Larsen Møller i Pedersker sogn lod fordre 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Koefoed Pofvelsen i Svaniche fordred efter sin seddel 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., :/: 
Mikel Madsen i Svaniche lod fordre 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Christensen Kall i Nexøe lod fordre 2 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hans Persen Bødker i Nexøe 6 mrk., :/: 
Hans Gudbersen i Pedersker sogn 8 mrk., og hvis videre dem imellem will Bertel self svare, 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe, er efter regnskab clart, imod denne Salige Qvindes udfart eller 
begrafvelsis bekostning blef Bertel Jensen Bevilget udleeg for 14 Sld.,  
Nog  till barnets skolegang bevilget 4 Sld.,  
Skifteforwalterens Salarium, Skifteskrifveren for sin umage, Spemplet papir till skiftebrefvet. 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk.,  
Item Anders Rasmusen fordrer for en half skeppe Kirketiende Haure 4 skl.,  
Summa forskrefne Gield andrager 67 Sld. 4 skl.,  
Efter anfordring hafde de vedkommende ike meere Gods eller Gield at angifve, end forskrefvet 
staar , dette saa at verre Passeret Testerer.     Henning Brugman.       B:J:S: Bertel Jensen. 
Per P:H: Hansen. Sør S:H:S: ren Hansen.  Anders Rasmusen. 
Jens J:J:S:Jensen. 
 
Anno 1701. den 9 Augusty er efter lovlig giorde tillysning og forhen ,den 23 Marty 
nest afvigt forfattede Registering og Wurdering paa Gods og Gield, efter Bertel Jensen 
Skomagers Sahl: Hustru Margrethe Hansdaatter, som boede og døde paa dend 5te Jord 
Eyendomsgaard, beliggende i Pedersker sogn. I dag giort endelig udleeg og Liqvidation, hvor ved 
paa rettens weigne, ofver verrende Høy Edle og Welbaarne Herr Obersten, Ober Commendant og 
Amptmand, Waldemar Reetz  ved sin fuldmegtig, Hans Jensen, boende i Rønne, som dette skifte 
forwaltede efter som Sig: Albert Hartwig, ikun skall hafve én andeel i denne Gaards hartkorn som 
derfor meente at vilde dette skifte self forwalted, efter berørtte registering formelding, var og 
tilstæde skifteskrifveren Henning Brugman, og da blef paa berørte Sterfboe forrettet som følger, 
nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefougedet SR: Hans Henrich Schor, ved sin fuldmegtig Hans 
Hostosseddel, lod fordrer som rester till Amptstuen for 1700. fore haver og knegtepenge 6 mrk. 1 
skl., :/: 
Morttensen Kofod i Svaniche, fordred efter Berttel Jensens angifvende som rester 6 mrk. 4 skl.,   
Stads Capitainen i Aakirkebye Gregers Christensen lod fordre 2 mrk., :/: 
Videre blef dend forhen Registering anteignet Gield, en Caminerit og befindes i følgende maader, 
Peder Hansen i Poulsker sogn fordrede, som nu rester og Bertel Jensen siden registeringen har 
betalt der paa, at nu ej meere rester end 6 Sld., :/: 
Stepfen Ibsens  Fordring er siden Registeringen bleven afbetalt. 
Sognepræsten Herr Olluf Ollufsen Sonne lod fordre efter afregning penge 5 mrk., :/: 
Sognedeignen Olluf Jacobsen er og for sit krauf betalt, item Hans Pedersen i Persker sogn, er og 
siden Registeringen betalt, Hans Jensen i Persker sogn er og afbetaldt sit krauf, Margrete Jørgens 
daatter for sit krauf er stillet forsikring, og faderen Bertel Jensen ej begiertte at hafve væderlaug, 
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Jørgen Jensen i Aakirkebye, tilkommer og fordrer enter endelig afreigning som nu rester 6 mrk. 8 
skl., Christen Jydes søn Niels Christensen i Aaker sogn lod fordrer ved Berttel Jensen som nu rester 
1 Sld.,:/: Claus Svendsen ibdn. For sit krauf er afbetalt, item Rasmus Hansen i Pedersker sogn og 
afbetaldt. Hans Larsen Møller i Persker sogn  fordred self penge 3 mrk. 8 skl., begierte udleeg og 
tillagt, en røe sandet Soe for 3 mrk. hos Bertel Jensen 8 skl., :/: 
Hans Kofod Povelsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., Mikel Madsen 
i Svaniche fordrer som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Christiansen Kalle i Nexøe, er for sit krauf afbetalt. Hans Persen Bødker i Nexøe, fordrer som 
vedgikes og en rester 4 mrk., :/: 
Hans Gudbersen i Pedersker sogn, sagde Bertel Jensen for sit krauf at verre betalt:/: 
Imod udfarten og fosterløn, er Bertel Jensen med sin søn bevilget, udleeg for penge 18 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med 2de ryser i alt 9 mrk., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk 
er 2 mrk., :/: 
Nok fordret Anders Rasmusen, for it spin kirke Aure 4 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner till penge 47 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Der imod andrager det løsøre gods till penge 29Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyer end det løsøregods penge 18 Sld. 9 skl.,  
Og som Bertel Jensen nu fremlagde, it kiøbebref, paa denne 15tende gaards Eyendom udgifvet, af 
hans Hustru fader, Hans Gudbersen i Pedersker sogn, Dateret dend 20de September 1698. inden 
Sønder Herritsting berettet, af Hans Gudbersen den 31 Jan: 1699. lyder paa 40 Sld., som af 
Bertel Jensen, efter derom en Qvitering, Sahl: Hans Gudbersens arfvinger i hende hafver, skal verre 
betalt. Da som de anførte Creditorer vill betroe Bertel Jensen, hvis de hafver at fordrer, foruden 
forestaaende Prætentioner udleeg. Saa blefven nu her paa Sterfboet, till dette skiftets endelighed 
sluttet. Saaleedis, at Bertel Jensen, beholder det anførte rørrende Gods, og for resten som løsøre ike 
kand betale som er 18 Sld. 9 skl., giøres anviisning paa forberørtte 5te gaard i Persker sogn; Og 
lofvet Bertel Jensen i det Øfrige, at holde forestaaende Creditorer uden Skade og med forderligste 
deris krauf at betale, hvilket at som forskrefvet staar. Er tilganget og Passeret, des till widnisbyrd 
under vore hænder Skiftesteden i Pedersker sogn. Ut Supra Paa Høyedle og Welb: Hr: Oberster 
Ober Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen             Henning Brugman.       
B:J:S: Bertel B:J:S:  Jensen. eget skrefne navn. Per P:H: Hansen. 
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Anno 1701. Den 10 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Paafølgende Liqvidation efter Salig Jens Nielsen, som boede og døde, paa 
dend 22de Jord Eyendombs gaard beliggende i Povelsker sogn. Og det Imellem denne Salige 
Mands efterlefvende  hustru, Kirstine Pedersdaatter, for hende blef efter hendis  begiering  at 
laugwerge, anordnet hendis broder, Anders Pedersen Udde, boende i Aaker sogn. De paa ene side, 
og paa anden side denne Salige Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 1 Søn og 2 
døttre, deraf 
 
Sønnen er Mogens Jensen paa 13 aar gl., for ham er till wærge anordnet Ødber Persen  boende i 
Povelsker sogn. som er hans Moders søstermand. 
Dend eldste daatter er Kirstine Jensdaatter paa 16 aar gl. for hende werger hindes Moders 
broder Niels Udde boende i Povelsker sogn. 
Dend yngste daatter Maria Jensdaatter paa 8te aar gl. for hende wærger hindes Moders 
Systermand Hans Ibsen i Povelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Thomas Folchman  og Jep Ollufsen. 
Begge Boende i Povelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet en hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe 
for 5 Sld., en sort skioldet Qvie for 5 Sld., en sort hielmet Qvie for 3 Sld., en fior gl. brun Qvie kalf 
for 1 Sld. 2 mrk., en røe Dito for 1 Sld. 2 mrk., en blaket Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe hielmet 
Qviekalf for 2 mrk., en røe stierned Dito for 1 mrk. 4 skl., en sort Tyr kalf for 1 mrk. 4 skl., en brun 
hielmet kalf for 2 mrk. 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En brun snoppet stiernet gilling for 5 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en ung brun 
stiernet Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. brun bliset Hoppe med it brun spæt Hestføll for 4 Sld. 2 
mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 5 smaae Lam á 1 mrk. 12 skl er 2 Sld. 12 skl., 
Giæs. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 10 Gieslinger á 8 skl er 5 mrk.,  
Svin. En røe sandet galt for 3 mrk., en graae Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 2 mrk., 3 smaae Grise á 
12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Træware. 
En ploug med løber, hiul, bøsse og ringe for 1 Sld., en wogn med 2 par gl. Høestier, hammel, tøm 
og Halseeler for 2 Sld., it gl. aar med bihl for 12 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., it støke Eegetræ 
4 stolpe stort for 3 mrk., it eege sparetræ for 1 mrk., it Elle sparetræ for 8 skl., it støke eege leyd 1½ 
stolperum fangt for 1 mrk., it førretræ 2 stolpestort for 12 skl.,  
I Stuen. 
2 egekiste med hengsler foruden laas á 4 mrk er 2 Sld., it gl. førrebord i stuen for 2 mrk., en nye 
førre benk i stuen for 2 mrk., en gl. spoelskadet benkedynne vor for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
It wraaeskab med en dør, hengsler og laas for 2 mrk., en haand qvern med huus og segl for 2 mrk.,  
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I en sengklæder. En gl. tueskeftet linned ofverdynne for 1 mrk., en gl. en skeftet hofvetpude for 1 
mrk., en linnen tveskeftet hofvet dynne for 1 mrk.,  
Kaabber. 
En liden Metal gryde er vegtig till penge 1 Sld., en gl. span stoer lappet Kaabber kedel for 1 mrk. 8 
skl., en gl. straae bonds tønde for 2 skl., en gl. sleede med træ vidier for 1 mrk.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, var gandske ringe wærdt, og berettes at verre omgiort at paaklæde 
børnen med. 
Saa blef Enken tilspurdt af skifteforwalteren, om hun med sin foresatte laugwærge saavelsom de 
tilstæde værrende børnens wærger, hafde meere till dette boes beste at anføre hvor till de svarede 
ike videre at verre, end forskrefvet staar,  
Dernest  blef boes løsøre middel, tilsammen reignet, som andrager till penge 73 Sld. 
2 skl., 
Wiidere fremlagde Enken med sin laugwærge, it pandtebref ofver sættelse, som lyder saaleeds 
Dommero 1. en half Rd:/  
Kiendes jeg Jørgen Knudsen, boendismand i Boelsker sogn, at jeg hafver paa mine egne, og mine 
med arfvingers wegne Bort pandtet én Øedesteel, som er dend 22 i Jordborgs tallet i Povelsker sogn 
med ald sin tilligendes, Ager, Eng, og Herlighed og ellers ved hvad navn det nefnis kand for 
Halftirdesindtiuge Sld., :/ 
Og det till Jens Nielsen nu boendes i fornefne Povelsker sogn, paa 24 aars tid/  Hvilken fornefne 
Øedesteels Jord og Grund bemelte Jens Neilsen, skall her efter nyde, bruge og beholde, paa forde 
24 aar, foruden nogen landgilde eller leyemaall, videre end dend aarlige skatt og tiende, saa og 
lofver jeg Jørgen Knudsen, for mig og mine arfvinger, at verre fornefne  Jens Nielsens fri hiemmel 
og tilstand, for benefnte 22 gaards stæl og hvis huuse, som hand der paabygger og forfærdiger, dem 
lofver jeg hammen nøyagtig betalning fore, naar jeg hammen der fra udløser, efter derom louglig 
udsigelse og medfart, till witterlighed og bekreftelse hafver jeg dette med egen haand underskrefvet, 
og venlig ombeder efterskrefne Dannemænd, venlig Niels Hansen, Hans Nielsen, Josep Eriksen og 
Laurits Hiortt. Dette med mig at underskrifve, og lofver dette naar begieris paa stemplet papir 
Inden tinge at bekræfte Boelsker sogn dend 16 Juny 1644. Jørgen J:K: Knudsennavn. Niels N:H: 
Hans navn.Hans H:N: Niels navn. Josef Eriksen dette forskrefne at verre lige lydendes ord fra ord, 
efter Originalen, bekræfter jeg underskrefne Mortten Henriksen Kok, som  
Notarius Sønder Herrits ting paa Borringholmb, efter hans Kongl: May: aller 
naadigste forordnings videre indhold Dat: som jeg og videre Testerer med egen 
haand og Zegneter. Datum Svaniche dend 13 February Aa 1699:/  Mortten Henriksen 
Kok. Not:(R:S:) 
Thomas Folkman i Povelsker sogn, som vare her tilstæde, Samtøket dette udfærdiget Inhtriment, 
saaleedes rigtig at være, Og som hand er tilordnet at wærge for sin broder afgangne Jørgen 
Folkmands søn, Jacob Jørgensen Folkman, saa formente hand i sin tid hans myndling, efter som 
fornefne hans fader Jørgen Folkman, til forskrefne 22 gaard hafde afgang, at verre nærmeste naar 
de forde aar erre forløben, denne 22 gaard at indfri, og dend efter louglig medfart at erholde efter 
som nu paa boepællen sig ike er kiende nogen till adgangen at erholde; 
Enkens laugwærge formente, ingen nærmer kunde være, end Salige Jørgen Knudsen og hans 
arfvinger, efter som deris fader berørte Pandtepenge hafver annammed og der paa bref udgifvet, till 
denne gaards adgang at erholde og for bygningen at giøre erstatning, naar pengene igien betalis skal 
Skifteforwalteren Remitterit disse forberørte Prætentioner at udføris paa behørige stæder, ved loug 
og ret. 
Sæden Angaaende, som er her ved gaarden udi indeværende aar saaed, som er Rug 1½ tønde Biug 3 
tønder, Haure 4 tønder, hvilken sæd med sin afgrøde blef efter seet, og befindes gandske ringe, hvor 
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for nu Sterfboet blef afhandlet, og med Enken og hendis laugwærge aftalt, og endelig Accorderit 
saaleedes, at Enken nu antog formelte sæd med sin afgrøde, og tillige med engen at beholde, og 
lofvet Enken med sin laugwærge, at hun der imod vil svare og betale for berørte indeverrende aar 
1701. alt hvis landgilde, tiende og rettigheder, som betalis bør, og holde de vedkommende for uden 
skade i alle maader, hvor ved det her paa skiftet nu forblef og ey noget till boes middel, deraf er at 
anføre.  
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og er der til giort 
udleeg som her efter følger. Nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget, fordrer efter sin indgifne forbegnelse, at reste af denne 
22 gaard i Poulsker sogn, for Ann 1699: omkostning 14 mrk. 13 skl., Item for Aa 1700 rester 13 
mrk. 13 skl., er 7 Sld. 10 skl., her for er udlagt, en røe hielmet en hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 
Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it førretræ to stolpestort for 12 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Denne Sal: Mand befindes at verre skyldig, paa it wærgemaal, hand har haft for Sal: Jens Hansen i 
Ibsker sogns søn Lars Jensen, efter det efter hammen ergangne skiftebref, dateret dend 4 juny Aa 
1698. i alt penge 12 Sld. 3 mrk. 8 skl., deraf tilkommer efterskrefne denne Sal: Carls sødskende, 
nemlig, halfbroderen Jørgen Jensen som faderen Jens Jørgensen i Ibsker sogn er wærge for 1 
mrk., nog tilkommer Jens Jørgensen paa sin hustruis weigne 8 skl., er saa det Jens Jørgensen skeer 
udleeg for 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt, it eege sparbræ for 1 mrk., it elle spattræ for 8 skl.,  
 
Søsteren Kirstine Jensdaatter 1 Sld. 1 mrk. 9 skl., som Per Torbensen i Ibsker sogn er wærge for 
deraf rendte i 3 aar er 12 skl., giør tilsammen 6 mrk. 5 skl., hvor for er udlagt, it støke egetræ, fire 
stolpe stort for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en gris for 12 skl., til ofvers 7 skl., :/: 
Broderen Hans Jensen 2 Sld. 3 mrk., rentte i 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som Jens Ibsen i Ibsker sogn 
er wærge for, er saa Capitall og rentte 3 Sld. 12 skl., der for er udlagt, en eege kiste med hengsler 
uden laas for 4 mrk., røe sandet galt for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., it wraaeskab med en dør og laas 
for 2 mrk., it aar med bill for 12 skl., :/: 
Søsteren Margrete Jensdaatter 2 Sld. 3 mrk., rentte i 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som Laurids 
Nielsen i Povelsker sogn er wærge for er 3 Sld. 12 skl., der for udlagt, en Egekiste med Hengsler 
uden laas for 4 mrk., en graae Soe for 3 mrk., en nye førrebenk for 2 mrk., en gris for 12 skl., en 
sleede med træ vidier for 1 mrk., en enskeftets hofvet pude for 1 mrk., ved wurderings mændenes 
udleg 8 skl., ved udfarten 4 skl., ved kirkewærgens udleeg 4 skl., :/: 
Item Søsteren Kirstine Jensdaatter 11 mrk., rentte i 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som Jens Pellesen i 
Povelsker sogn er wærge for giør 3 Sld. 12 skl., der for er udlagt, af en røe hielmet Koe, som er sat 
for 4 Sld. 2 mrk., disse 3 Sld. 12 skl.,  
Og dend yngste Søster Hanna Jensdaatter 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., rentte 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som 
Søfren Mounsen i Østermarie sogn, og nu Stiffaderen Jens Jørgensen er wærge for, giør 3 Sld. 14 
skl., hvor for er udlagt med Jens Pellesens myndlings udleeg at hafve af en røe hielmed Koe 1 Sld. 
1 mrk. 4 skl., it Faar for 3 mrk., en hvid Soe for 2 mrk., it førre bord i stuen for 1 mrk., en gl. 
spoelskadet benkedynne for 1 mrk., en gris for 12 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen, fordred efter afreigning for betaldte landgielde og andet till dato og 
med hvis Rasmus Gudbersen efter en landstings dom indbereignet, tilkommer penge i alt 11 Sld. 2 
mrk., for de 11 Sld. 2 mrk., er udlagt en sort skioldet Qvie for 5 Sld., en brun snoppet stiernet 
gilling for 5 Sld. 2 mrk., en fior gl. brun Qviekalf for 1 Sld. 2 mrk., till ofvers 2 mrk., :/: 
Sognepræsten Herr Mads Svane, fordred for tiende Anno 1699. af resten en skeppe Biug og andet i 
alt foruden korn tiende som Enken yder efter forskrefne maader af Sæden med it tiende Lam for Aa 
1701 efter fornefne Taxt beriegnet for 1 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt it Lam for 1 
mrk. 12 skl., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., till ofvers 3 Sld.,  
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Sognedeignen Mouns Madsen fordred efter afreigning, med indeverrende aars Biug skeppe ind 
bereignet i alt penge 6 mrk., udlagt af en sort Koe med Sognepræsten Hr: Mads Svave at hafve disse 
6 mrk.,   Kirkewærgen Lodvig Simmensen i Povelsker sogn fordred som rester Kirketiende for Aa 
1699. 2 skepper og it spin Rug, er efter kirke taxten med it Aars rentte 2 Sld. 8 skl., udlagt med Hr: 
Mads Svane af en sort Koe 6 mrk., it Lam for 1 mrk. 12 skl., en linnen tuæskeftets hofvet dynne for 
1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Mads Hermandsen Bonne i Nexøe, fordred efter sin seddel penge 7 Sld. 1 mrk. 10 skl., der for er 
udlagt en sort brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk.  en haand Qvern med huus og seyl for 2 mrk., 2 gl. Gies 
og en gaase 3 mrk., en brun hielmed Qviekalf for 2 mrk. 8 skl., ved Per Toybers udleeg de 2 skl., :/: 
Tommes Folkman fordret for it les halm som Enken lofvet og vedgik at betale med 2 mrk., udlagt 
ved HR: Ritmesters udleeg 2 mrk., :/: 
Mads Madsen i Svaniche har at fordre her i boet, som Enken angaf 4 mrk., udlagt en ploug  med 
løbere, huill bøsse og ringe for 4 mrk., :/: 
Peder Andersen ibdn. Lod fordre 1 mrk. 2 skl., udlagt 2 harre for 1 mrk., ved Per Torbers udleg de 2 
Sld., :/: 
Diderik Wolfsen ibdn. Lod fordre for 2 olle sild penge 2 mrk., udlagt it lam for 1 mrk. 12 skl., ved 
Peder Torbers udleg 3 skl., af en straaebonds tønde for 2 skl. Er 1 skl., :/: 
Mads Laursen i Nexøe lod foedre penge 3 mrk., udlagt 2 lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., til 
ofvers 8 skl., :/: 
Anders Larsen i Nexøe lod fordre penge 1 mrk. 4 skl., udlagt, en røe stiernet Qviekalf for 1 mrk. 4 
skl., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till Anders Jacobsen i Rønne 2 mrk., udlagt, en gl. span stoer lappet 
kaabber kedel for 1 mrk. 8 skl., ved Mads Laurs i Nexøe udleeg de 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage i alt 6 mrk., udlagt en røe Qviekalf for 6 ,mrk., :/: Skifteskrifveren 
for sin umage i alt penge 3 Sld., udlagt en sort hielmed Qvie for 3 Sld., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en blaket Tyrkalf for 2 mrk. 8 
skl., en røe hielmet Qviekalf for 2 mrk., til ofvers 8 skl.,: /: 
Kirstine Jensdaatter fordret laandte penge 2 mrk., udlagt it støke Egeleyed 1½ stolperum langt for 1 
mrk., en tveskeftes linnen ofverdynne for 1 mrk., :/: 
Imod denne Sal: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken Consenterit udleeg for 15 
Sld., 15 Sld., udlagt en gl. brun bliset Hoppe med spæt Hestføll for 4 Sld. 2 mrk., en sort Tyrkalf for 
1 mrk. 4 skl., en ung brun stirned Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., 10 Gieslinge for 1 Sld. 1 mrk., af en Røe  
Hielmed Koe 2 mrk., en vogn med gl. stier, hammel, tøm og halseeler for 8 mrk., en liden 
Metalgryde for 4 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Anders Udde fordred laandte penge till Enken som er 6 mrk., her for er giort indførsel i fornefne 22 
gaards pandtepenge for 6 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 74 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 68 Sld. 2 mrk., 
Bestaaende udi for berørte 22 gaards Pandtepenge som før ermælt, som deelis imellem forskrefne 
Enken, som tilkommer dend halfvepart som er penge 34 Sld. 1 mrk.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne Sahl: Mands børn, som er en som og 2 døttre, er 
deraf en broderlaad 17 Sld. 8 skl., Og en søsterlaad er penge 8 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Ellers angaf Enken, at Jep Madsen i Nexøe, er skyldig her till boet for noget Mæssing og 1 mrk. 8 
skl., Penge som hand af denne Salige Mand skall hafve annemmed, at lade giøre en mæssing pædel 
af, tilsammen 3 mrk. 8 skl., hvilket deelis Enken og børnen imellem, saaleedes at en hver nyder sin 
andeel, naar deraf noget indkommer, forskrefne saa at verre tilganget og Passeret, Testerer. 
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Paa Høyedle og Welbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands weigne 
Hans Jensen.  Henning Brugman. Thommis Faklmand.
 Anders A:P:U: Pedersen Udde.  Jep Olsen. 
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Anno 1701. Den 26 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Paa 
følgende Liqvidation efter Salig Jep Hansen Bødker, som boede og døde, paa 36 gaards grund i 
Østermarie sogn, Imellem denne Salige Mands efterlatte  hustru, Bendte Pedersdaatter, for 
hende er efter hendis  begiering  til laugwerge, anordnet Husbonden  Søfren Mounsen.  paa ene side, 
og paa anden side  hans efterlatte børn, som er en søn ved navn  
 
Hans Ibsen, som er i Kongens tieneste udenlands, for ham er tilordnet at wærge Jens Nielsen i 
Ibsker sogn.    Og 4 døttre, hvoraf  
Dend eldste daatter er Karne Ibsdaatter, som er udenlands, for hende er till wærge anordnet Jens 
Seyersen i Østermarie sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Ibsdaatter, som var i Ægteskab med Haagen Nielsen Pludder i 
Gudhiem, 
Dend tredje daatter Margrete Ibsdaatter, som er i ægteskab med Jens Mogensen i Østermarie 
sogn. 
Dend 4de daatter er Elisabeth Ibsdaatter som er 23 aar gl. for hende er till ordnet at værge hendis 
søstermand bemelte Jens Mounsen ibdn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Esper Povelsen og Anders 
Jensen. Ibdn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En brun stiernet og skioldet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sortbrun Koe for 6 Sld., en sort brun Qvie for 
3 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en Gaas og en Gaase á 1 mrk er 2 mrk., 6 Gieslinge á 
10 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  It læs Rug paa halfanden tønde er sat paa 2 Sld., it læs Biug sat paa 1 Sld. 
1 mrk., it læs Haure sat paa 1 Sld., en lang høul for 4 skl., en liden høul for 2 skl., en tønde stomme 
for 2 skl., en straabonds tønde for 4 skl., it madskab i stuen for 1 mrk. 4 skl., 6 Stolperum huus, som 
denne Sal: Mand iboede med heele dørre og 2 gkl. Half dørre 4  smaa winduer i stuen og gl. flage 
tille ofver stuen og forstuen er tilsammen satt for penge 6 Sld.,  
Summa andrager efter skrefne løsøre middel till penge 28 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er dertil giort udlæg som følger 
nemlig. 
Huusbonden Søfren Mogensen fordred self huusens Grund og Landgielde for anno 1699. 1700 og 
1701 er penge 2 Sld. 8 skl., Nok fordret for liigkisten, bræder og arbiedsløn penge 2 Sld. 1 mrk., 
endnu fordred en trediedeel af enpaket tønde Rugmeel for 5 mrk. 8 skl., nok fordred Penge 1 mrk. 8 
skl., dette alt sammen vedgik Enken, som opdrager till 6 Sld. 8 skl., Udlagt derfor, en sort brun Koe 
for 6 Sld., af en brun stiernet og skioldet Koe de 8 skl., :/: 
Sognepræsten Hr: Søfren Laursen fordret for liig tieneste efter Enkens løfte 2 Sld. 2 mrk., udlagt en 
sort brun Qvige er Taxeret for 14 mrk., till ofvers 4 mrk., :/: 
Sogne deignen for sinumage 3 mrk., udlagt af fornefne Qvige 3 mrk., :/: 
Østermarie kirke wærge Jens Hansen kirkepenge 8 skl., udlagt af en brun stiernet Koe 8 skl., :/: 
Jens Seyersen i Østermarie sogn. fordred som Enken vedgik 2 mrk. 1 skl., udlagt af en brun stiernet 
og skioldet Koe 2 mrk. 1 skl., :/: 
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Esper Andersen i Østermarie sogn fordred penge 2 Sld., udlagt af en brun stiernet og skioldet Koe 
for 2 Sld., :/: 
Lars Jørgensen i Østermarie sogn fordret, som Enken vedgik 1 Sld. 2 mrk., for disse 4 mrk. 2 skl., 
er udlagt af en brun stiernet og skioldet Koe 1 mrk. 1 skl., It Faar for 3 mrk., :/: 
Jens Nielsen i Ibsker sogn fordret som Enken vedgik 5 Sld., udlagt it Faar for 3 mrk., Rugen for 8 
mrk., Biuget for 5 mrk., Haufren for 4 mrk., :/: 
Peder Nielsen i Østermarie sogn fordred penge 3 mrk., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., 2 Gieslinge á 10 
skl er 1 mrk. 4 skl., till ofvers 4 skl., :/: 
Mouns Ibsen i Østermarie sogn fordred 1 mrk., Udlagt hod Sognepræsten af en sort brun Qvie 
denne  mark.,:/: 
Hans Andersen ibdn. Fordred 12 skl., udlagt en Giesling for 10 skl.,  ved Per Nielsens udleeg 2 skl.,  
Jacob Hansen i Nexøe fordred 1 Sld. 2 mrk., udlagt 3 Gieslinge for 1 mrk. 14 skl., it madskab for 1 
mrk. 4 skl., af Huuset 3 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Margrete Pedersdaatter i Svaniche fordred penge 12 skl., udlagt af huuset 5 skl., en lang høfl for 4 
skl., en straaebonds tønde for 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Johan Duk i Svaniche fordred 8 skl., udlagt en liden høfl for 2 skl., it tønde stomme for 2 skl., ved 
Jacob Hansens udlæg 2 skl., ved Peder Niels udlæg 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salario bevilget 3 mrk., er indført udi dend brune stiernet og skioldet Koe 
for penge 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin Salario er bevilget 1 Sld., er indført udi dend brun stiernet og skioldet Koe 
for penge 4 mrk.,  Stemplet papir till dette skiftebref for 1 mrk. 8 skl., er indført udi dend brun 
stiernet og skioldet Koe for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings manden Esper Povelsen fordret 2 skl., og saa for sin umage at wurdere 10 skl., :/: 
Anders Jensen for sin umage at Wurdere 10 skl., indført udi dend brun stiernet Koe for penge 1 
mrk. 6 skl., :/: 
Imod denne Salige Mands Udfart, eller begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget, til sin egen 
begrafvelse, resten af boets middel som er penge 5 Sld. 11 skl., udlagt forskrefne huus med behør 
for 6 Sld., til ofvers 3 mrk. 5 skl., :/: 
Enken tilligemed hendis laug wærge, blef af Skifteforwalteren tilspurdt om hun hafde meere till 
dette Sterfboes middel at angifve; 
Hvor til hun svarede at hinde ike meere var bevist, ey heller angaf sig fleere med fordrende Gield,  
Hvor ved saa denne Registering er sluttet, dette saa at verre tilganget og Passeret, Testerer. 
Hans Jensen. Henning Brugman.  Paa Enkens weigne som laugwærge 
Søfren Mounsen. Esper Povelsen.  Anders A:J:S: Jensen egen haand. 
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Anno 1701. Den 12 September. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Peder Mortensen, som boede  i Arnager og 
Imellem denne Salige Mands efterlatte  hustru, Giertrud Jacobsdaatter, for hende er till 
laugwærge anordnet  hendis søn   Jacob Hansen boende i bemelte Arnager, og hafver denne Salige 
Mand ingen lifs arfvinger sig efterladt, og er barnfødt i Skaane, hvem ham skulle arfve, wiste  
Enken ike,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne  
og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  
Rasmus Mortenlsen og Mikel Madsen. Boende i Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger nemlig. 
 
It Badehuus nordvest i Arnager beliggende, som er tilsammen 7 stolperum, der af stuen er it 
stolperum wæsten foor stuen er 2 stolperum, hvor udi er forstue kiøken og it Cammer og der optil i 
norden 2 stolperum hødde, østen for stuen eir stolperum ladehuus med en hodde synden till for dett 
Østerste stolperum, tilligemed 2 kaalhafver, en norden og en sønden till, og 2 Pæretræ af en roed 
staaende i dend nordreste haufve med straaetag og leer vægge og hvis der udi Jord og Nagelfast nu 
befindes, som dend Sal: Mand i boede, er tilsammen taxeret for penge 22 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 
Sld. 1 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en fyrrespan for 6 skl., en breed sybøtte for 3 skl., en 
gl. tiære tønde for 8 skl., it gammelt lidet fyrrebord med obenfoed for 1 mrk. 4 skl., en liden 
mæssing kedel for 2 mrk., en sort wadmels kiol for 3 mrk., en gl. saae for 8 skl., en liden benk med 
3 fødder for 3 skl., it lidet benkedynne waar 2 allen lang for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboes løsøre middel til penge 27 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Bort skyldige Gield,  
Efter  det skiftebref ganget efter Sal: Svend Christensen, som boede og døde paa dend 7 gaard i 
Nyelaursker sogn, Dateret den 2 Aprill 1698. befindes denne Salige Mand at verre skyldig penge 17 
Sld., hvor af denne Salige Mand har betalt, til den Salige Mands Hustrue nu halfvende Mand Hans 
Sørrensen 5 Sld., resten er till Sal: Svend Christensens børn Efter samme skiftebrefs viidere indhold 
Udlagt som Hans Sørrensen børnen i sin tid tilsvarer 12 Sld., rentte heraf i 3 aar er 7 mrk. 2 skl., er 
saa Capital og rentte 13 Sld. 3 mrk. 2 skl., her for er giort Indførsel i forskrefne Huus og Plads, og 
lofved Jacob Hansen at will udløse Hans Søfrensen med forderligste, baade for Capital og Rente at 
betale; 
Hans Jensen i Tingfougde gaarden i Nylaursker sogn fordred 2 Sld., Udlagt en sort wadmels kiol er 
sat for 3 mrk., 2 Faar er sat for 6 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Jacob Hansen i Arnager fordred forstrekning, till denne Salige Mands begrafvelse som opdrog 5 
Sld., indført i fornefne huus og plads for 5 Sld., :/: 
Sognepræsten Hr: Proust Jens Morsing lod fordre 5 mrk., udlagt it Faar for 2 mrk., :/: 
Sognedeignen Mogens Jensen fordred 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., :/: 
Rasmus Pedersen i Nylaursker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt it lidet fyrre bord med oben foed 
for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Blef angifven at Sterfboet er skyldig till Henrik Heinriksen i Rønne 1 mrk. 8 skl., Indført i huuset 
for 1 mrk. 8 skl., till Johan Basillius Tobakspinder i Rønne skyldig 2 mrk. 2 skl., udlagt it Lam at 
for 2 mrk., af huuset 2 skl., :/: 
Till Anders Jacobsen i Rønne skyldig 6 skl., udlagt og indført i huuset 6 skl., :/: 
Jens Laursen som grafvet till denne Sahlige Mands liig fordret 1 mrk., Indført i huuset for 1 mrk., :/ 
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Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 mrk., indført i huuset for 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren som har skrifverpenge at fordre 8 skl., og nu denne umage det tilsammen i alt 4 
mrk., indført i huuset for 4 mrk.,  
Nog fordret Jacob Hansen i Arnager for sin umage og besvær, ved at finde denne Sahlige mand og 
lade ham begrafve penge 3 mrk. 12 skl., indført i huuset for 3 mrk. 12 skl., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till arbiedsløn paa dend Sahl: Mands liigkiste 2 mrk., udlagt, én 
mæssing kedel for 2 mrk., :/: 
Stemplet papir till dette skiftefref for 1 mrk. 8 skl., udlagt, hos Hans Jens udlæg af it Faar 1 mrk., it 
lidet benkedynne waar for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt en førre span for 6 skl., en 
breed sybøtte for 3 skl., en gl. tiære tønde for 8 skl., en gl. saae for 2 skl., en liden benk med 3 been 
for 3 skl., af huuset de 2 skl.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 27 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Saa at indtet er ofverblefven at deele imellem arfvingerne, 
 till det sidste blef Enken med sin Laugwærge, af Skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till 
dette boes middel at angifve; Hvor til de svarede ej videre at være ike heller angaf sig flere med 
videre Gields fordringer end forskrefvet staar; Hvor ved saa dette skifte der ved er sluttet, dette saa 
at verre tilganget og Passeret Testerer. Hans Jensen.   Henrik 
Brugman. Jacob J:H: Hansen. 

Mikel M:M:S: Madsen.  Rasmus Mortensen. 
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Anno 1701. Den 31 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
efter Salig  Hans Ollufsen Madiefg  Fordum Kongl: Mayts Schov Ridder som boede paa 
Kobbegaarden som er det 2det waarnet, beliggende i Østerlaursker sogn paa Borringholmb, hvor 
hand ved døden afgik dend 17 Augusty nest afvigt  
 
Hvor ved paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne  og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Og paa Enkens weigne, som Laugwærge, var efter hendis 
begiering, tilstæde Sigor Eskild Hartwig  i Ibsker sogn, Og blef till Wurderings mænd opmeldet  
Niels Jørgensen og Ister Runge begge boende i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden 
og fremvist og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg.  
En røe beltet Koe med Biellen paa for 5 Sld., en røe K 
Oe med it Horn for 5 Sld., en røe bleget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleg røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en hvid blak beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe hvid under buggen for 4 Sld. 2 mrk., en 
røe hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun Koe sort hofvet for 5 Sld., en lysbrun Koe med en staket 
Rumpe for 5 Sld. 1 mrk., en røed flin horned Koe for 5 Sld., en røe bleeg hielmet goll Koe for 6 
Sld., en liden røed ung Koe for 5 Sld., en sort braaget Qvige for 4 Sld., en bleeget Qvie for 3 Sld. 1 
mrk., en røe beltet Qvie for 3 Sld. 2 mrk., en blaket Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en røe Qvie for 2 Sld. 3 
mrk., en sort Qvige for 2 Sld. 3 mrk., en røe hielmed Qvie for 2 Sld. 2 mrk., it Røe beltet atudnød 
for 2 Sld. 3 mrk., it Blak beltet studnød for 2 Sld, 3 mrk., it røe skioldet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it 
blaket studnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it blaket Tyrnød for 2 Sld., en røe 
stiernet stud og en røe harret stud begge for 20 Sld., en blaae herrit stud og en brun braaget stud for 
18 Sld., 2 smaae Røede stude begge for 15 Sld., en røe hielmet stud for 7 Sld., 2 røe braaget i 
indeverrende aar føede Tyrkalfve á 2 mrk er 1 Sld., en røe Tyrkalf føed i indeverrende aar for 3 
mrk., en røe Qviekalf for 3 mrk., en blak beltet Qviekalf for 3 mrk., en røe bleget Qvie kalf for 3 
mrk., en røe beltet Qvige kalf for 2 mrk., en røe hielmet Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 
28 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 24 Sld. 2 mrk.  20 Lam á 2 mrk er 10 Sld.,  
Giæs. 3 gl. Giæs á 1 mrk er 3 mrk., en gaasse for 1 mrk.,  8 unge Gies á 12 skl er 6 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En graae skimlet ugillet Hest er sat for 10 Sld., en gl. brun stiernet Hest gilling for 6 Sld., en slet 
brun Hest gilling for 7 Sld., en ung sort Mæhr for 7 Sld., en ung graae Mær for 7 Sld., én brun 
Hoppe for 8 Sld., it brunt snoppet fior gl. igillet Hest føll for 3 Sld., it sort stiernet fior gl. Horsføll 
for 3 Sld., en gull brun Hest gilling for 10 Sld.,  
Svin. 
En hvid galt for 1 Sld. 1 mrk., en graae beltet galt for 5 mrk., 2 hvide Søer á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
4 hvide Ornegrise á 12 skl er 3 mrk., en sort beltet Ornegris for 12 skl., en sort plettet galt for 5 
mrk.,  
En Wandmølle som er 4 stolperum Huus, med jern Qvern og wand juhl maal frodig, er tilsammen 
for Penge 60 Sld., 2 stoke med Bier udi støket sat for 6 mrk., er 3 Sld.,  
I Herberghuuset. 
It himmel sengested i det Syedøste hiørne for 4 Sld., der udi en blaae rannet fifskaftes ofverdynne 
for 7 Sld. 2 mrk., en smaae strifvet blaae rannet bolster underdynne for 6 Sld., en breed strifvet 
bolster underdynne for 6 Sld., en smaae strifvet bolster hofvetdynne for 2 Sld., en breed strifvet 
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bolster hofvetdynne for 2 Sld., en gl. Olmerdugs hofvetpude med lin vor 2 mrk., en seng i det 
Nordøste hiørne it langt sengested, hvor udi er 2 blaae rannede smaal strifvet bolster underdynne, en 
blaae rannet fifskaftes ofverdynne, item 2 smaae strifvet hofvet dynne, 2 puder med lin waar paa og 
strik, og 2 bruegarns lagen, som Enken begier at nyde foruden skifte efter landsens sædvaane, saa 
vel som og en beslagen laasfast Egekiste, som Enken hafver indført i boet, sampt en beslagen 
Kurewogn, hvilket alt sammen nu endelig skifteholdning af de vedkommende med arfvingerne og 
wærger, Enken blef samtøket og bevilget, saaleesis fri, at nyde og beholde, foruden skifte, som her i 
og videre formældes ved enden af Registeringen, en seng i Nordvæste hiørne, en lau sengested af 
fyrre med skammel for 1 Sld. 2 mrk., én berrd rannet hampe bolster underdynne for 5 Sld., en dito 
for 5 Sld., en dito hofvet dynne for 1 Sld. 2 mrk., og en dito hofvetdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 ullen 
puder røe rannet foruden lin vor á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it flaske forder med 9 store og 4 smaa 
flasker og tin skruer paa og blek horn udi er sat for 4 Sld., en løs førre benk for 2 mrk., it lidet bord 
af fyrre med dreyet fødder under for 4 mrk., en høy firknttet fyrrerkiste med lugt laas og hengsler og 
jern haand grefver udi for 3 Sld. 2 mrk., en liden fyrer halfkiste med laas og hengsler for 2 Sld., en 
liden bleeg rysleers huud for 2 Sld. 1 mrk., it stort fierkantet styke rysleer for 2 Sld., it mindre støke 
ryesleer for 3 mrk., it andet lidet fierkantet styke rysleeder for 1 mrk. 8 skl., 2 af haarne rytsleeders 
støfler hafter for 2 mrk.,  
Lin Klæder. 
3 par bruegarns lagden á 2½ breed i hvert lagen, paret for 5 Sld., er 15 Sld., it par bruegarns lagen 
med 2 breeder i hvert lagen sat for 3 Sld., it par grafve bruegarns pude vor med strik for 2 Sld., it 
par finne Brue hærrits pude waar med knipling foer er sat for 3 Sld. 2 mrk., it par finne pude waar 
med strik for 2 Sld. 2 mrk., it Par grofve bruegarns pude vor med strik for 2 Sld. 2 mrk., en dreyels 
bord dug med 2 Bræder udi otte allen lang er taxeret for 8 Sld., en dito for 8 Sld., en dito 4er allen 
lang for 4 Sld., en dito 4 allen lang for 4 Sld., en dito 4 allen lang for 4 Sld., 5 hampe bruegarns 
lagen á 4 mrk er 5 Sld.,  
Sølf  
En sølf staab paa en half pegel, vog 5 laad ½ qvintin, med paa sat H:O:S:S:H:D: á 3 mrk er 3 Sld. 3 
mrk. 6 skl., en sølf staab paa en pegl med H:O:S: og B:P:D: vog 11 laad á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., en 
Paklet sølf skaal med EHW:MHW. 1681 vog 5 laad 3 qvintin á 3 mrk laadet er 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
en høy smal sølf kande med paasat Ingemar Thuesen og Intze Bendsdaatter vog 35½ laad á 3 mrk 
er 26 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. Sølfskee med kruset knap, med ringe udi, vog 3 laad 1½ qvintin á 3 
mrk er 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., en sølf skee med kruset knap med N:A paa skaftet, vog 3 laad 3 qvintin 
á 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sølfskee med en windrue knap med N:P:S: vog 3 laad 1½ qvintin, er 2 Sld. 
2 mrk. 2 skl., en dito med CTVK. Vog 3 laad er 2 Sld. 1 mrk., en sølfskee med run knap med Albert 
Wilthagen vog 2 laad 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., 2 fladskaftet sølfskeer med H:O:S: MV. 
SAD: vog 7½ laad á 3 mrk. er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  104 Sølfknappe fillegran arbeydi vog 25 laad á 
3 mrk. 12 skl., er 23 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  36 smaae fillegran arbeyd sølfknappe, vog 6 laad á 3 mrk. 
12 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  63 runde sølfknappe vog 17½ laad á 3 mrk er 13 Sld. 8 skl.,  11 
smaae runde foerskiorte sølf knapper vog 1½ laad ½ qvintin for 1 Sld. 14 skl.,  
Træwahre. 
En arbieds wogn med høestier paa 2 jernstisuller, og ingen bøsse eller ringe i juflen og 2 jern vidier 
om kloven sat for 2 Sld. 2 mrk., en arbiedswogn med 3 hiul og høestier og 2 jern vidier om kloven 
for 2 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tappe ringe og skogle for 1 Sld. 3 mrk., 2 gl. trætinned harrer 
støket 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., en gl. ploug uden jern med en jern vidie for 1 mrk., en plougbøsse 
hiulløbere og ringe for 2 mrk., 2 aar med bill á 1 mrk er 2 mrk., it aar uden bill for 8 skl., en liden 
sleede med jern vidier og sleede kar og dret for 6 mrk., it større slee kar for 3 mrk., it lidet sleedekar 
for 8 skl., en hakelsekiste med staall og knif for 4 mrk.,  
Paa Huustillet. 
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En skoufslee med jern vidier og dret for 2 mrk. 8 skl., it stude aag med drette reeb og ringe for 1 
mrk., 2 andre stude aag foruden drætte reeb og ringe for 1 mrk., en damme aae foruden reeb for 1 
mrk. 4 skl., en korn seys med bon og ringe for 1 mrk., en træ brake hammell med cabelseeler og 
hampe hammel reeb, og en jern nagle med cabel indetøm for 2 mrk., en cabel indetøm og halseeler 
for 1 mrk., it stort bovesauf for 1 mrk. 8 skl., en jern haand stang for 4 mrk., 2 ploug jernsker og 
knif for 3 mrk., it gl. støkesauf for 1 mrk. 4 skl., en lang naur for 1 mrk., en lette naur for 10 skl., en 
lund støke naur for 8 skl., nogen smaae jern vare for 1 mrk., en drage kraag for 12 skl., 2 jern killer 
for 2 mrk. 8 skl., 2 ploug ringe for 12 skl., it hartøy hammer og støv for 1 mrk., en stie sulle og 3 
Hesteskoe for 12 skl., 2 stiebøyle for 1 mrk., en stok øpse for 2 mrk., en mindre øpse for 1 mrk. 12 
skl., en liden gl. øpse for 4 skl., 2 slee vidier for 12 skl., noget meere end én half Hestehuud, som er 
mented er sat for 1 mrk. 8 skl., en gl. førrebøsse for 1 mrk. 4 skl., 2 mented selskin á 4 skl er 8 skl., 
it bøssebor for 8 skl., it Cabel reeb 15 favne langt, saa tyd som til teke reeb, er sat for 2 mrk 8 skl., it 
cabel reeb noget tykere 3½ faune langt for 1 mrk., it andet cabel reeb till it baf reeb i en wogn 4 skl., 
en hageøpse for 1 mrk. 8 skl., it nyt bidzel med rytleeders hofvet lou og tøyel for 5 mrk.,  
I Stuen. 
It  bord med drejede stolper, lugt foed og askeblad, med bordskuffe sat for 4 Sld., ir bord norden till 
i stuen med askeblad og en skraae fod for 2 Sld., en kistebenk norden till i stuen for 1 Sld., en 
slaugbenk norden till i stuen med skammell for 1 Sld. 2 mrk., en sengested i stuen med en list ofven 
om for 4 Sld., der udi er en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae rannet 
olmerdyúgs underdynne for 2 Sld., 2 blaae rannede hampe bolster hofdynner a 6 mrk er 3 Sld., 2 røe 
rannede ullen og linnen hofvet puder uden lin vor á 3 mrk er 6 mrk., en blaae rannet olmerdugs 
pude uden lin vor for 2 mrk.,  
En sort rannet ullen ofverdynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en sort rannet ullen 
hofvedynne for 1 mrk., I en anden seng, en gl. fifskaftes sengedynne for 5 mrk., en linnen under 
dynne for 2 mrk., 2 linnen hofvet dynne for 3 mrk., 2 hampe bruegarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., it 
langt førrebord blad i gaarden for 2 mrk. 8 skl., nog i stuen, it sort indlagt eegeskab, med 2 laasfaste 
dørrer og it aaben rum midt udi er sat for 8 Sld., en syed benkedynne med blaat underfoer er 7 allen 
lang for 4 Sld., en syed benkedynne for bordenden med røt underfoer 3 allen lang for 3 Sld., en drag 
søms benkedynne med tryggeskeftes under foer for 3 alen lang for 2 Sld., it syed hiønde med blaat 
under foer for 2 mrk., en gl. syed hiønde med røt underfoer for 1 mrk., it gl. Ride hiønde for 12 skl., 
en syed agedynne med skind underfoer for 6 mrk., 3 bagstoele med lær paa á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
I Krubhuuset i pigens seng, en hvid enskaftes ofverdynne er sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 ullen hofvet 
dynner á 1 mrk er 2 mrk., I en anden seng, en sort rannet ofverdynne for 3 mrk., en gl. olmerdugs 
underdynne for 1 mrk. 8 skl., en sort rannet underdynne for penge 2 mrk. 8 skl., en blaae rannet 
hofvetdynne for 1 mrk. 4 skl., en hvid wadmels hofvetdynne for 12 skl., it skab i krubhuuset afeeg 
med 2 dørrer og laase for begge dørre for 4 Sld., it rundt eege kar paa firetønder for 3 Sld., it eege 
kar aflangt med fyrre laag at salte udi for 2 Sld., 2 smaa ølkar hver paa 1½ tønde stort á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., it deignetrug for 1 Sld., it lidet deignetrug for 1 mrk. 4 skl., it gl. førrebord med en gl. 
foed for 2 mrk., 8 finne sitrug á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., 10 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 14 skl., 4 spanne 
á 4 skl er 1 mrk., 2 kitter á 3 skl er 6 skl., it øll femfieringsfad for 1 mrk. 4 skl., it gl. ølfad for 8 skl., 
it øl anker for 8 skl., it waffeljern for 3 Sld., endnu en træharre med træfinner for 1 mrk. 4 skl., 2 
smaae wognstier for 1 mrk., en førrebøsse paa skeftet indlagt med been, og laasen med mæssing 
indlagt sat for 8 Sld., en gl. bøsse med it gyngeskette og gyngelaas, som ey er ferdig sat for 1 Sld. 1 
mrk., en herts fenger med hiorttetak paa fæstet, og 5 sølf magle igiemmen festet for 1 Sld. 3 mrk., 
en sølfskee till at sette herts fengeren udi, vog 5 laad ½ qvintin med C5 paasat á 3 mrk. 3 mrk. 6 
skl., en haand qvern med huus og seyel er sat for 2 Sld.,  
Kaabber. 
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En brendevins pande paa én fieringstoer med jern øren med hat og piber, vog till sammen it lispund 
4 pund, half gl. kaabber pundet sat for 1 mrk., er 5 Sld., en gl. kaabber kedel paa 3 fiering stoer, 
som Enken saa og sønnen Hans Madding og Eskel Hartwig berettet at verre saaldt, som var 
ubrugelig kaabber, vog 28½ skaalpund for 12 skl., pundet, som Enken begieret at skall till boes 
middel anføris er 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., en brugelig malingryde paa én span stoer, vog 13 skaalpund a 
20 skl er 4 Sld. 4 skl., en gl. ubrugelig malingryde med it hull paa, vog 13 skaalpund á 6 skl er 1 
Sld. 14 skl., it fyrbeken for 3 mrk., it messing gl. fyrfad for 12 skl., 2 dræfvene mæssing lyssestager 
gl. for 3 mrk., en gl. støttbrøden mæssing lysestage for 1 mrk., en kaabber kedell i muur er paa 3 
ottingerstoer, som Enken begier foruden skifte, som nu ved endelige skifte, at det blef oplæst, 
saaleedes Enken blef samtøgt og bevilget, af alle Sterfboets vedkommende, som tilstæde var. 
Thin. 
12 tallerken 3 stempel tin, vog 11 skolpund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., 6 tin tallerken mangut, 
brugelig, vog 5½ skolpund á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., 6 Tin tallerken hamret tin vog 6 skolpund 
á 1½ mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 tinfade og it sarsirken ubrugelig vog 5½ skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 2 
skl., en jerngryde paa en span for 1 Sld. 2 mrk., en mindre jerngryde for 1 Sld., it pandejern for 2 
mrk., it lidet pande jern for 8 skl., endnu it pande jern for 2 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 2 
mrk., en huus Postilla Mads Wingaards sat for 3 mrk., en haandbog med mæssing beslag for 3 
mrk., en kirke huus og reyse haandbog med grøn bin for 1 mrk. 8 skl., en gl. fuldkommen PSalme 
bog med sort bin for 2 mrk., en gl. Davids PSalmer og andre bøger indfattet for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne, Saavidt nu er forefunden og anvist till  
penge 702 Sld. 6 skl.,  
Her foruden berettet Enken at én deel af boets midler skall af denne Salige Mand verre i pandtsat 
paa adtskillige steder, hvor om hun ike viste eigentlig forklaring om at giøre, var derfor begierendes 
at ved fillysningen naar skifte skall holdes, en hver vedkommende maatte advaris jig med pandtet at 
indstille paa Sterfboet, der endelig rigtighed at maatte skee, med forklaring, om hvis Sterfboet af 
pandtet kand till beste anføris, der ved det beroer, dennest blef angifven  
Efterskrefne denne Sahl: Mands Ifare eller Gangklæder, som er nemlig,  
En Grøn klædis kiol med grønt ullet og linnet underfoer uden knapper er sat for 10 Sld., en grøn 
klædis kiol med blaat under foer uden knapper for 4 Sld. 2 mrk., en graae ullen og linnet kiol med 
gl. under foer for 3 Sld., én fef bereed skin west uden knapper med lærret under for 2 Sld. 2 mrk., 
en leeder køllert uden  ermer for 3 Sld., en sort hat for 1 Sld., resten har børnen bekommet at slide 
Summa 24 Sld., 
Hvis videre dette Sterfboe kand vedkomme, beroer till endelig skifte vorder holdt forskrefne saa at 
verre tilganget og Passerit, det till vidnebiurd under vore hender og Signeter, Sterfboet dend 1. 
September Anno 1701. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster, ober Commendant og 
Amptmands weigne Hans Jensen. Eskild Hartwig.  Niels Jørgensen.  
Ister I:R: Runges eget skrefne navn.  Henning Brugman. 
 
Widere blef till dette Sterfboes middel ved endelig Skiftes berammelse,som efter louglig 
giorde Tillysning ofver alt Landet og Advarsel till de vedkommende er anfanget, anno 1701. dend 
22 September anført, og saa fremkom Byeskrifveren udi Svaniche, og Herridskrifveren i Øster og 
Sønder Herreder, Morten Henriksen Kok og angaf sampt nu her paa Sterfboet fremviiste Tyfve og 
en støker forgylt Sølf, saaleedes hunderit og har verret tilforn brugt til belte, af bleegens forbrug, 
hvilket blef heyet, og vog 31 laad hvor af hver laad sølf blef sat nu paa skiftet for laadet 3 mrk., er 
23 Sld. 1 mrk., ligesaa angaf Mortten Henriksen Kok at ham tillige med forberørte Sølf, var og til 
under pandt lefveret, én dobbel Ducat Estmerit for 6 Sld. 1 mrk.,  4 Rd. = i heel Rixd: Mynt, er 
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tilsammen 35 Sld. 2 mrk., Imod forberørte haand faaet pandt, angaf Mortten Henriksen, at hafve 
udlaandte, till denne Sahl: Mand Hans Madvig reede laante penge i Cronen 32 Sld., :/ 
Enken wilde ike vedstaae heraf meere, efter som hendis Salige Mand udi en opskrift, ej self hafver 
vedstaaet meere, end tyve Rixd: heraf fordre Mortten Henriksen rentte af fornefne sine penge; 
Saa blef Mortten Henriksen med Enken og de vedkommende, om bemelte pandt med der paa 
udlaandte penge foreened saaleedis, at Mortten Henriksen skall beholde, alt hvis fornefne till ham 
ofverlefved Pandt og det Mortten Henriksen uden anche, till eiendom at nyde og beholde, og for 
resten af rentten med videre fordrende skrifverpenge skal Mortten Henriksen, efter nu imellem ham 
og arfvingerne giorde foreening, her efter skee udleeg for penge 5 Sld., fof :/ 
Enken fremlagde en fortiegnelse, indenholdende, at Holtforsteren Hans Christensen skulle verre her 
till boet skyldig, for nogen haver og andet som opskriften udviiser i alt tyfve og to Sld., 10 skl.,  
Hvilker alt sammen Holtforsteren Hans Christensen nu gandske benektet og begierte at fornefne 
dend forteignelse som Hans Madvig lod opskrifve imidlertid Hans Madvig laae paa sit yderste, om 
bort skyldige Gield, og tilstaaende Gield, nu maatte fremlegges, at deraf nu kunde sees, om Hans 
Christensen der paa er anført, Hvilken opskrift Hans Christensen angaf, at skal verre Passeret i sin 
nerverrelse, og i Licutenanten Mads Jonsen nerverrelse, Enken med sin laugwærge her til svarede, 
at flere er skyldige till boet, som ike der paa er anført om end skiøndt Hans Christensen ike blef der 
paa anført dend gang, skifte gandske benegter og fragaar, og ey findes opført, udi dend beignelse, 
som Hans Madvig hafver ladet skrifve før sin død, som hand self har underskrefvet, og Enken ike 
heller nu beviiser, at Hans Christensen til boet før skrefne er skyldig, indfor denne Prætention af 
skifteforwalteren er Remitterit at udføris ved loug og ret; 
Efter Hr: Proviant forwalterens Lorrents Abroes indsendte reigning, saa og Enkens angifvende, er 
af denne Sal: Mand Hans Madvig til Sig: Abroe til underpandt lefveret 3 Sølfbeeger, som 
tilsammen skal veye 28 laad, hver Sølf Estimerit for 3 mrk., :/ Og som Sr: Abroes fordring her efter 
anføris, saa er her till boes middel nu berørte 3 Sølfbeegere fuld anført, som er 21 Sld., :/ 
Diderich Wolfsen i Svaniche, er skyldig her till boet, af hvis udlæg Diderich Wolfsen paa Hans 
Madvigs veigne, har bekommet udlæg for paa skiftet, efter Sahl: Tomme Immedsen i Svaniche, og 
er deraf efter nu Enkens angifvende resterende i alt penge 17 Sld. 1 mrk., :/ 
Dend 19. Mortten Munk i Boelsker sogn er skyldig her till boet som Enken nu angaf, reysende sig af 
hans paae boende gaards Landgielde, som Hans Madvig fra Amptstuen paa sin løn er ofver draget, 
og angafves at Mortten Munk der paa skal hafve efterretning at reste tilsammen penge 15 Sld., :/ 
Mikel Hansen boende paa Westergaard i Westermarie sogn, er og efter Enkens angifvende, paa 
nogen af kiøbt sild skyldig her till boet penge 5 Sld., :/ 
Hans Graae i Gudium, er her till boet skyldig, efter Enkens angifvende for Salt penge 4 Sld., 
Archeliemesteren Peder Mikelsen, boende i Østerlaursker sogn, er skyldig her til boet 4 Sld.,  som 
Peder Mikelsen paa Hans Madvigs vegne i Amptstuen har bekommet, nog laante penge 4 mrk., er 
tilsammen penge 5 Sld., :/ 
Jens Pedersen i Rabekegaarden i Ibsker sogn, till ham er her fra boet till pandt lefveret, en 
Sølfkande vog 28 laad 3 qvintin item 2 Sølfbeger veyer 9½ laad, item 24 støker forgylt Sølf pukler i 
forrige ender brugt til Sølf belte weyer 20 laad, og har Jens Pedersen derpaa udlaandt penge 30 Sl., 
naar bemelte Sølf som till pandt er lefveret sammen reignis, som er i alt 58 laad 1 qvintin laad Sølf 
ansat for 3 mrk., andrager penge 43 Sld. 2 mrk. 12 skl., blifver deraf dette Sterfboe till beste naar de 
udlaandte 30 Sld., fradrages penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., en Sølf kande med Salige Hans 
Leyedrengs navn paasat, angaf Enken at verre i Pandtsat, till Hans Ollufsen Skou boende i Røe sogn 
for Capitall 20 Sld., deraf rentte for 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. og till September maaneds 
udgang nest afvigt, er 5 ¾ aar, som andrager 5 Sld. 3 mrk., Hvilken rentte Enken angaf, at være 
betalt, som Hans Ollufsen Skou, ike self skall kunde benegte, hvor for Capitalen de 20 Sld., dragis 
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fra berørte Sølfpandt, efter som samme Sølfkande skal weye 60 laad, som Enken Berettet, hver laad 
reignet for 3 mrk., er 45 Sld. Blifver saa deraf Sterfboet till bæste, som nu anføris penge 25 Sld., :/ 
Sæden som i dette aar 1701 er indaufled, befindes saaleedes. I Nørre lade 3 stolperum med utærsket 
Rug udi er sat for 13 tønder Rug og tønden sat for penge 6 mrk er 19 Sld. 2 mrk., I samme lade 
Biug i 6 stolperum er sat paa at verre 30 tønder, og tønde Biug sat for 5 mrk er 37 Sld. 2 mrk.,  
Item i Østerlade er fire stolperum med Biug, er sat for 16 tønder Biug á 5 mrk er 20 Sld., I bemelte 
Østerlade 3 stolperum Haufre er sat for 18 tønder á 2 mrk er 9 Sld., :/ 
Høet som findes her i boet ind auflet, blef bevilget at forblifve ved Gaarden til naar forder, efter 
som det er Kongens gaard, Summa andrager forskrefne anførte Sæd, 86 Sld., der fra afgaar 
efterskrefne, først Kaabegaards Landgilde med buende Quartal skatterfor 1701. som opdrager efter 
Jordebogs taxten, eftersom dend nu er forfalden i alt til penge 41 Sld. 3 mrk. 6 skl., nog tiende till 
Kirken, Præst, degn og Herris fougden som drager for Anno 1701. 4 Sld. 2 mrk. 14 skl., Item 
tieneste drengens løn for berørte aar 1701 opdrager 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., tieneste pigens løn for 
samme aar 1701. andrager 10 Sld., som tilsammen andrager 68 Sld., som dragis fra obenskrefne 
anførtte Sæd med sin taxt, blifver saa af sæden dette boe till beste at anføre penge 17 Sld. 1 mrk. 10 
skl., :/ 
Saa ble fald forskrefne Registerer gods og alt hvis som er indført nu oplæst, udi de tilstæde verrende 
nerverrelse og paa før, Og blef enken af sine med arfvinger tillige med deris formynder, samtøket 
og bevilget forhen her udi anførte sin Sengs klæder, hendis kiste Kurfvewogn, saa vel som og dend 
berørte Kaabber kedel, Enken at nyde og fri beholde foruden skifte, eller Taxering, og det uden 
anche i alle maader. Hvornest skifteforwalteren 3de gange paa Raabte, og tilspurde Enken med sin 
laugwærge, saa vel som de tilstæde værende myndige Sahl: Hans Madvigs 2de sønner Olluf 
Madvig og Hans Hansen Madvig. Item de anordnede wærger, som tilstæde var, nemlig Sr 
Eskild Hartwig, Jørgen Ollufsen boende paa Lendsgaard, Hans Issersen i hans fraverrelse i dag 
mødte hans fader Iser Runge, Item Hans Jensen af Melsted og Peder Nielsen i Gudhiem som alle en 
var tilstæde, om de viste meere till dette boes middel at angifve; Hvor till de svarede ey videre de 
M at verre witterligt, end angifvet er og forskrefvet staar, Hvor for saa ald Boens løsøre beholdning 
og tilstaaende Gield, blef sammen reignet som andrager i alt till penge    825 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Og saa der ved dette Sterfboes Registering er sluttet, Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar, dis till widnisbyrd under vore hænder og Signeter, 
 Schiftestæden dend  22 September Anno 1701. Hans Jensen.      Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne efter begiering som laug wærge Rasmus Jensen R:J:
 Eskild Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Olluf Hansen Madvig. 
Hans Hansen Madvig. 
Peder Nielsen. Hans H.J:S: Jensen. Iser I:R: Runge.     Niels Jørgensen. 
 
Anno 1701 Den 22 September er efter louglig giorde tillysning og efter foregaaende 
Registering og Wurdering af 31 Augusty nest afvigt, med paafølgende Dato, holden endelig Skifte 
og Deeling efter afgangne Skouf Ridderen Hans Ollufsen Madvig, som boede og Døde paa 
Kobbegaard i Østerlaursker sogn, og det imellem denne Salige Mands efterlefvend  Hustru Sophia 
Hansdaatter, for hinde blef efter hendis egen begiering, indskrefved for laugwærge, Hæderlig og 
Wellærde Mands Hr: Rasmus Jensen Sognepræst till Westermarie Kirkes Meenighed, som nu var 
her tilstæde, og sig det godvillig antog. Paa eene og paa dend anden side, denne Sahl: Mands 2de 

kuhl børn, som er nemlig med første denne Sahl: Mand for ham afdøde hustru Sahl: Bohl Peders 
daatter, aufled som nu igen lefver 3 sønner og 2 døttre, hvor af  
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Dend eldste søn er Olluf Hansen Madvig, som var her tilstæde, og er fuldmyndig efter loven. 
Dend anden søn er Peder Hansen Madvig nu i Kiøbenhavn, for ham er tilordnet at wærge i hans 
fraverrelse Hans Jensen boende i Melsted. 
Dend 3die søn er Hans Hansen Madvig som nu er her tilstæde, og er fuldmyndig efter loven. 
Dend eldste daatter er Karne Hansdaatter paa 22 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans 
Issersen boende i Østerlaursker sogn. 
Dend anden daatter er Anna Hansdaatter nu paa 17 aar gl. for hende er till wærge anordnet 
Peder Nielsen i Gudhiem. 
Og med denne nu efterlefvende hustru Sophia Hansdaatter aufled 3 sønner og én daatter, hvoraf  
Dend eldste søn er Alexander Hansen Madvig paa 9 aar gl. for ham og  
hans broder Johan Adolp Hansen Madvig paa 5te aar gl. er Jørgen Ollufsen Sonne boende paa 
Leensgaard tilordnet at wærge. 
Dend 3de og yngste Søn er Hans Hansen Madvig paa 2 aar gl. for ham og  
hans syster Kirstine Hans daatter paa 14 aar gl. er til wærge anordnet Hr: Eschild Hartwig 
boende paa Frendegaard i Ibsker sogn. 
 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er og mødt forhen i Registeringen maldende 
Wurderings  mænd Isser Runge og Niels Jørgensen, begge boende i berørte Østelaursker sogn  
 
Hvor da widere er forefunden og Passeret følgende, nemlig. 
Bort Schyldige Gield og Prætentioner, og der till er giort udleg i følgende maader, 
Margarete Sahl: Claus Krøgers, boende i Rønne, som denne gaards afgift af hans Kongl: May: aller  
Naadigst er benaadet at nyde, lod fordre ved Hans Jensen af Rønne, som rester for 1700 i alt penge 
15 Sld., her for er udlagt og giort indførsel i dend rest som er anført till Sterfboes middel af Sæden 
for penge 15 Sld., :/ 
Welbaarne Hr: Obersten Waldemar Reets lod anmælde, at hafve af Salige Hans Madvig kiøbt de 2  
Største stude, og der paa till betalning af dend Salige Mand opbaarne penge 12 Sld. 2 mrk., her for 
er udlagt, en røe stiernet stud og en røe herrit stude begge sat for 20 Sld., till ofvers 7 Sld. 2 mrk., :/ 
Efter ded skiftebref ganget efter Salige Hans Madvigs for ham afdøde Sal: Hustru Bohl 
Pedersdaatter, Dateret dend 9de January 1695. befindes deris sammen auflede 3 sønner og 2 
døttre, at tilkomme i arf efter deris Sahl: Moder, i alt penge 205 Sld. 1 mrk. 1 skl., Hvor iblandt 
forregnet  
20 Sld., som faderen Sahl: Hans Madvig hafver først frataget, formedelst dend yngste daatter var 
gandske spæ, till hendes opforstring, saa vel som till de andre børnens fremtarf, hvilket faderen 
igien han forarit begge sine døttre, at skall til hver deris laad anføris 10 Sld., er saa deraf en 
broderlaad 46 Sld. 1 mrk. 4 ¼ skl., og en hver systers laad med de fornefne 10 Sld., til reignis 33 
Sld. 10 1/8 skl.,  
Dend eldste søn Olluf Hansen Madvig, vedstoed self nu her paa skiftet, at hafve sin Møderne 
arfve part til fulde bekommet, med hvilket nu her paa Sterfboet blef giort afreigning, at Olluf 
Madvig ike noget hafver at fordre, af alt hvis ham kunde tilkomme, efter sin Salige Moder, og der 
for nu Sterfboet Qviterer i allemaader. 
Dend anden søn Peder Hansen Madvig rester paa bemælte sin Møderne arfvepart, naar 18 Sld., 
som hand Peder Madvig der paa hafver bekommet, og hans Sahl: Fader hafver efter beviis betalt for 
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ham, at lære Snedker haandtværk, blifver ham da igien till gode, som ham her af boet skall skee 
udlæg for, og Hans Jensen i Meelsted i hans fraverrelse er wærge for penge 28 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
Efter saa som bemelte Peder Madvig er i lære ved Snedker haandtværket, og snart skall ud af 
samme lære for Svend er samtøket till Peder Hansen Madvig at udleggis, Efterskrefne, hvor for 
reede penge kand bekommis nemlig en høy smal Sølfkande med paasat Ingeman Tuesen og Lukje 
Bendtdaatter, vog 35½ laad á 3 mrk er 26 Sld. 2 mrk. 8 skl., en herts feuger med hiortetak paa 
fæsted og 5 sølf nagle igemmen fæstet for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Dend yngste søn Hans Hansen Madvig tilkommer sin fulde Møderne arfvepart som er penge 46 
Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt 104 Sølfknapper fillegran arbied vog 25 laad á 3 mrk. 12 skl., er 23 Sld. 1 
mrk. 12 skl., it nyt bidsel med hofvet lou og bøyet for 1 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn med Høestier 
3 hiull og klov vidier for 2 Sld. 2 mrk., en røe liden Qvie for 2 Sld. 3 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 
1 Sld. 3 mrk., 2 lam á 2 mrk er 1 Sld.,  it stort firkantet støke rydsleeder for 2 Sld., it lidet støke 
firkantet lys læder for 1 mrk. 8 skl., en røe liden ung Koe for 5 Sld., en sort plettet galt for 1 Sld. 1 
mrk., it par bruegarns lagen med 2½ breed udi for 5 Sld.,  
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter, som Hans Issersen er wærge for tilkommer sin fulde 
Møderne arfvepart som er penge 33 Sld. 10 skl., her for er udlagt, it blak beltet studnød for 11 mrk., 
en sølf staab paa en pæll med H:O:S:M: og BPD: 1683. nog 11 laad á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., en 
sølfskee med en  kouset knap med ringe udi, vog 3 laad 1½ qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
en lang dreyels bord dug med 2 breder 8 allen for 8 Sld., en breed strifvet bolster underdynne for 6 
Sld., en bred strifvet bolster hofvet dynne for 2 Sld., it par bruegarns lagen med 2 breeder i hvert 3 
Sld. En sort rannet underdynne i Pigens seng for 2 mrk. 8 skl., er 33 Sld. 10 skl.,  
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter som Peder Nielsen i Gudhiem er wærge for, tilkommer 
sin fulde Møderne arfvepart som er penge 33 Sld. 10 skl., udlagt en sort Qvie for 2 Sld. 3 mrk., af 
de 3 sølf beegerr, som hos Hr: Pronant forwalter Abroe er i pandtsat er till beste 6 Sld. 1 mrk., en 
sølfskee med en wiindrue knap med NPS vog 3 laad 1½ Qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., en 
dryls borddug med 2 breeder udi 8 allen for 8 Sld., it par bruegarns lagen med 2½ breed for 5 Sld., 
en smaae strifvet bolster hofvet dynne for 2 Sld., en sølf staab paa en half pegl vog 5 laad 1½ 
Qvintin med paasat H:O:S: S:H:D: á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., en liden fyr halfkiste med laas og 
hengsler for 2 Sld., i pigens seng i Krubhuuset, en sort rannet ofverdynne for 3 mrk., ved det afsatte 
beholden Gods hos Enken 2 skl., er 33 Sld. 10 skl., :/ 
Welbaarne Hr: Lands dommer Ancher Müller lod indlegge, sin Seeciale reigning, som till ham 
Sterfboet befindes skyldig ar være, ded meeste anvendt, till denne Sahl: Mands begrafvelse, og 
Enkens med børnens sørgeklæder, i alt penge 88 Sld. 2 mrk. 14 skl., Her for er udlagt, af en ferdig 
Wandmølle, saaende her paa Kobbegaards grunden, er sat 30 Sld., deraf er her till udlagt dend 
halfvepart som er 30 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun Koe sort om hofdet for 5 
Sld., it røe beltet studnød for 2 Sld. 3 mrk., it røe skioldet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it blaket 
studnød for 2 Sld. 2 mrk., en graae skimlet ugillet Hest for 10 Sld., hos Diderik Wolfsen boende i 
Svaniche, som hand her till boet er skyldig, af hvis hand har till sig annamemmet, paa Salige Hans 
Madvigs weigne paa skiftet efter S: Tomme Immersen i Svaniche, som nu Enken og de 
vedkommende angaf, saa det at rester 17 Sld. 1 mrk.,  63 runde Sølfknapper vog 17½ laad á 3 mrk 
er 13 Sld. 8 skl., noget meere end en half hestehuud som er mendket er taxeret for 1 mrk. 8 skl., er 
88 Sld. 3 mrk., till ofvers 2 Skl., :/ 
Hermand Koefoed boende i Svaniche, fordret efter sin seddel, som Enken vedgik penge 11 Sld. 2 
mrk. 14 skl., udlagt, it bord norden till i stuen med askeblad og straafoed for 2 Sld., it sengested i 
stuen med en list ofven om for 4 Sld., it Eegeskab i Krubhuuset med 2 dørrer og laas for begge dør 
4 Sld.,  2 smaa Ølkar hver 1½ tønde for 1 Sld. 1 mrk., 2 kitter á 3 skl er 6 skl., it Ølanker for 8 skl., 
:/  Jacob Koefoed i Svaniche fordret efter sin seddel, som Enken vedgik i alt penge 44 Sld. 6 skl., 
udlagt, till beste af feendeel sølf pandt, som staar hos Jens Pedersen paa Rabekegaarden i Ibsker 

bornholmerting.dk 397



 9

sogn, som før er mælt til ofvers 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., en sort Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., 2 røe 
braagede spæ Tyr kalfve for 1 Sld., en røe dito for 3 mrk., en brun Hoppe for 8 Sld., it par fiine 
lærits pude vor, med knipling for 3 Sld. 2 mrk., 2 stoke med bier á 6 mrk er 3 Sld.,:/ en hvid galt for 
1 Sld. 1 mrk., 2 hvide Søer á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 4 hvide Ornegrise á 12 skl er 3 mrk., en sort 
beltet Ornegris for 12 skl., 4 gl. Giæs for 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., it par 2½ breed bruegarns lagen 
for 5 Sld., er 44 Sld. 2 mrk. 8 skl., till ofvers 2 mrk. 2 skl., :/ 
Stads Capitainen Mortten Kofod i Svaniche fordred efter afreigning, som Enken og de ved 
kommende vedgik penge 22 Sld. 2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en gull brun hestgilling for 10 Sld., 
it flaske foeder med 9 stoer og 4 smaae flasker, med tinskruer og blek horn udi for 4 Sld., en høy 
fyrre kiste med lugt laas, hengsler og haandgrefver udi for 3 Sld. 2 mrk., it par grofve bruegarns 
pude vaar med strik for 2 Sld. 2 mrk., en arbieds vogn med høestier 2 jernstie suller, foruden bøsse 
og ringe i huuden med 2 ringe om kloven for 2 Sld. 2 mrk., it aar uden bihl for 8 Sld., :/ 
Petter Hansen i Svaniche fordret efter sin seddel at Sterfboet til ham er skyldig for en ryslæder 
hvidt 10 mrk., hvilket Enken og de vedkommende vedgik ret at verre, og der for anføris disse 2 Sld. 
2 mrk., her for er udlagt en ryts læders huud er sat for 9 mrk., 2 stibøyle 1 mrk., :/ 
Hans Koefod Povelsen af Svaniche, fordret som Enken med sin laugwærge og de vedkommende nu 
vedgik rigtig dette Sterfboe skyldige at verre og i alt ret reste, penge 62 Sld. 2 mrk. 3 skl., Her for er 
udlagt, helften af en wandmølle, staaende paa Kobbegaards grund sat for 30 Sld., der af helften her 
tillagt for 30 Sld.  
19 Mortten Munk i Boelsker sogn skyldig her til boet for landgielde, som her foran  i 
skifteforretningen mældes og her tilleggis 15 Sld., hos Hans Graae i Gudhiem, som hand her till 
boet er skyldig 4 Sld., I stuen 2 røe rannet hofvet puder uden lin vor á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en 
blaae ranned olmerdugs pude uden lin vor for 2 mrk., en Sølfskee till at sette en herfenger udi, vog 
5 laad ½ qvintin á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., 6 tintallerken Mangut brugelig vog 5½ skaal 2 
tinfade og it sarsirken, ubrugelig tin vog 5½ skaalpund á 12 skl er 4 mrk. 2 skl., en gl. ugrugelig 
malm gryde med it hull paa, vog 13 skaalpund á pundet 6 skl., er 4 mrk. 14 skl., en jern gryde kraag 
for 2 mrk., en hakelse kiste med staall og knif for 4 mrk., en liden stokøpse for 1 mrk. 12 skl., er 62 
Sld. 2 mrk. 10 skl., her af till ofvers 1 skl., :/ 
Mads Koefoed Povelsen boende i Svaniche fordred efter afreigning her paa Sterfboet, som Enken 
og de vedkommende, nu self vedgik rigtig at være penge 19 Sld., som derom hans indgifne seddel 
videre formelder, saalydende efter giorde reigning og afkortning paa Sterfboet dend 22 September 
1701 med Sahl: Hans Madvigs Enke, blifver mig till beste 19 Sld., som mig maa giøris udleeg for, 
Kobbegaarden Et Supra, Mads Kofod udlagt for benefnte 19 Sld., en fyrbøsse paa skeftel indlagt 
med been og paa laasen indlagt med mæssing, er taxeret for 8 Sld., it runt Eegekar paa 4 tønder for 
3 Sld., Archeliemesteren Peder Mikelsen boende i Østerlaursker sogn, er skyldig her til boet som 
her till udleggis penge 5 Sld., 2 blaae rannede hampe bolster hofvetdynne i sengen i stuen for 6 
mrk., støket er 3 Sld., :/ 
Eskel Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn fordret efter afreigning med én deel for 
strekning som er kommen till denne Salige Mands begrafvelse, hvilket Enken og de vedkommende 
nu vedgik at reste i alt penge 36 Sld. 9 skl., Her for er udlagt, en blak beltet Qviekalf for 3 mrk., en 
røe bleeget Qviekalf for 3 mrk., en røe beltet Qviekalf for 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., 2 
Lam á 2 mrk. er 4 mrk., en olmerdugs hofvet pude uden lin vor for 2 mrk., 36 smaae fillegran 
arbeyd Sølf knapper vog 6 laad á 3 mrk 12 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., i sengen stuen, en blaae 
rannet olmerdugs ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae rannet olmerdugs underdynne for 2 Sld., 2 
ullen hofvet puder uden lin vor 3 mrk., støket er 1 Sld. 2 mrk., it par finne pudes vor med strik for 2 
Sld. 2 mrk., en sølfskee med kruset knap med N:A: vog 3 laad 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 3 mrk. 4 
skl., en sølfskee med en run knap med Albert Wilthager paa, vog 2 laad 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 4 
skl., it Cabel reeb 15 faune lang, saa trygt som til teke reeb er sat for 2 mrk. 8 skl., it Cabel reeb 
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noget tykre 3 1/5 faune langt for 1 mrk., én dreyels dug 4 allen lang er sat for 4 Sld., 3 hampe 
bruegarns lagen á 4 mrk er 3 Sld., en ruhl med jern tappe og skogle for 1 Sld. 3 mrk., 2 træ tumet 
harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., Ploug bøsse, huul løbere og ringe for 2 mrk., 2 aar med bill á 1 mrk 
er 2 mrk., till ofvers 1 skl., :/ 
Mester Simon Holst Barbær boende i Rønne fordret efter sin seddel for fire reyser, opwartning og 
Medicamenter, som hand ved denne Sahl: Mands Svaghed hafver haft og anvendt 5 Rixd., Enken 
med hendis laugwærge og de vedkommende vilde forberørte fordring ej stæde udlæg for meere end 
for penge 3 Sld., resten er henvist till loug og ret, Her for er udlagt en blaket qvie for 13 mrk., till 
ofvers 1 mrk., :/ 
Herrits skrifveren Mortten Henriksen Kok efter forhen indførte formeening, imellem Enken de 
vedkommende og ham, anføris at skee udlæg for penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt it laur sengested af 
fyre træ med skammel till udi herberg huuset 6 mrk., en liden sleede med sleekar, jern videre og 
dret for 6 mrk., 2 hampe bruegarns lagen i drengesengen for 8 mrk., it syed hiønde med blaat 
underfoer for 2 mrk., :/ 
Hans Jensen i Rønne fordred som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 7 skl., udlagt en Sølfskee med 
C:T:V:K: vog 3 laad á 3 mrk er 9 mrk., ved Salario 7 skl., :/ 
Hans Hiort i Rønne fordred efter sin seddel, Enken vedgik at reste penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt en 
haandqvern med huus og seil for 2 Sld., 2 jern killer for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/ 
Hans Rymand i Gudhiem fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt it lidet deigne trug er  sat for 1 
mrk. 4 skl., :/ 
Marne Salige Herr Jørgen Jensen Soedes fordred som vedgikes penge 4 Sld., udlagt en dragssøms 
benkedynne med tryggeskeftes underfoer for 2 Sld., en slaugbenk norden til i stuen for 1 Sld. 2 
mrk., it førrebord med foed for 2 mrk., :/ 
Sognepræsten Hr: Jørgen Ancher Lod fordre som vedgikes penge 8 Sld., udlagt en røe hielmet stud 
er sat for 7 Sld., ved deignen Olluf Anders udleg 2 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 2 mrk., :/ 
Jacob Laursen i Østelaursker sogn fordret som vedgikes penge 5 Sld. 1 mrk., udlagt og indført i 
sæden, af det er boet till beste 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., it sort slæde kar for 3 mrk., en kistebenk norden 
till i stuen for 1 Sld., ved Mester Simons udlæg 1 mrk., it øl fem fierings fad for 1 mrk. 4 skl., ved 
herr Landsdommers udleeg 2 skl., :/ 
Anders Povelsen i aaker sogn fordred for en tønde sæde Rug 3 Sld., udlagt 3 bagstole med lær paa 
for 9 mrk., it langt førrebordblad for 2 mrk. 8 skl., it lidet sleedekar for 8 skl., :/ 
Hans Rasmusen i Østerlaursker sogn fordret som rester af kirketiende for 1685 en tønde Biug 5 
mrk., for 86 og 87 hver aar en tønde Biug á 4 mrk., er 3 Sld. 1 mrk., udlagt en skoufsleede med jern 
vidier for 2 mrk. 8 skl., it stude aag med dratter reeb og ringe for 1 mrk., en træ brake hammell med 
Cabelseeler og behør for 2 mrk., nogen smaae jern vare for 1 mrk., en kron seyes med bom og ringe 
for 1 mrk., 2 mæntted selskind for 8 skl., it bøsse bor for 8 skl., en hage øpse for 1 mrk. 8 skl., 2 
linnen hofvet dynne i drenge sengen for 3 mrk., :/ 
Anders Hansen Smed i Aakirkebye fordred laante penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt en huus Postilla 
Madwig 3 mrk., en haandbog med mæssing beslag er sat for 3 mrk., :/ 
Stads Capitainen i Aakirkebye, :/ 
Gregers Christensen fordred efter en opskrift som fra Kiøbenhavn fra hans svoger Jens Nielsen er 
tilsendt, hvor udi iblandt fleere befindes, at Sahl: Hans Madvig till ermelte Jens Nielsen skal være 
skyldig som skall være bekommet dend 12 febr: 99 laandte penge 2 mrk., Enken med sin 
laugwærge og de vedkommende  benektede denne fordring og ey der for vil stæde udleg, med under 
det louglig bevises, og der for af skifteforwalteren er henvist till loug og ret.:/ 
Mikel Mergel Skreder i Svaniche fordred arbieds løn penge 3 Sld. 4 skl., udlagt i drenge sengene en 
sort rannet ullen ofver dynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en sort rannet ullen 
hofvet dynne for 1 mrk., i dend anden seng en linnen under dynne for 2 mrk., 8 finne sy trug á 3 skl 
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er 1 mrk. 8 skl., 4 stanner for 1 mrk., en kirke huus og reysebog for 1 mrk. 8 skl., en sy bøtte for 4 
skl., :/ 
Herrits fougden Anders Pedersen Fyn fordret efter afreigning som vedgikes penge 6 Sld. 1 mrk. 8 
skl., en lysbrun Koe med en staket rumpe for 5 Sld. 1 mrk., 2 drefne mæssing lysestager for 3 mrk., 
it gl. stokesuaf for 1 mrk. 4 skl., it cabel bag reeb som er til wogn ree for 4 skl., :/ 
Olluf Andersen Sognedegn i Østerlaur sogn fordrer som vedgikes penge  2 Sld., udlagt en røe 
hielmet Qvige for 10 mrk., till ofvers 2 mrk., :/ 
Rasmus Nielsen i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en fudl 
kommen Salmebog med sort bin for 2 mrk., hos Hans Hiort udleg at hafvis 8 skl., :/ 
Willum Snedker i Svaniche fordred arbiedsløn penge 1 mrk. 12 skl., udlagt it gl. syed hiønde for 1 
mrk., en gl. ride hiønde er sat for 12 skl., :/: 
Kirsten Mortensdaatter fordred tienesteløn 7 mrk. 12 skl., udlagt i pige sengen en hvid enskeftes 
ofverdynne for 6 mrk., 2 ullen hofvet dynner for 2 mrk., till ofvers 4 skl., :/ 
Ambiørn Jensen af Kiøbenhavn ved sin hustru lod fordre paa Peder Ambiørnsens weigne én deel 
resterende tienesteløn 6 Sld., deraf Enken vedgik at Sterfboet rester penge 2 Sld., udlagt her for 4 
Lam støket er sat for 2 mrk., er penge 2 Sld., resten benegtes og derfor af skifteforwalteren henvist 
till loug og ret.:/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin seddel for krud og hagel og tobak som opdrager till 10 
mrk. 8 skl., her af vedgaar Enken ej meere end 10 skl., her for er udlagt en drage kraag af jern er sat 
for 12 skl., til ofvers 2 skl., resten henviist af skifteforwalteren till loug og ret.:/ 
Jens Thommesen i Østerlaursker sogn fordrit tienesteløn 4 Sld., it par skoe og en refskinds hufve, 
heraf vedgaar Enken ey meere end penge 3 Sld., her for er udlagt at affordre hos Michell Hansen 
paa Wæstergaard i Westermarie sogn af hvis ham her till Sterfboet er skyldig disse 3 Sld., resten er 
af skifteforwalteren henviist til loug og ret.:/ 
Christopher Müller af Svaniche fordret som vedgikes for en fiering Sild 7 mrk., udlagt 2 gl. Faar á 
3 mrk 8 skl er 1 Sld. 3 mrk.,  
Sahlig Landsting skrifveren Morten Jonsen efterlatte Enke fordrer, efter sin opsats for en Stefning 4 
mrk. 12 skl., nog for en landstings Ersalning 9 mrk. og for sin umage at møde i en sag med 
Naboerne till Kobbegaard 18 mrk., for landstings Dommen at lade skrifve i samme sag med slet 
papir 19 mrk., er tilsammen 12 Sld. 2 mrk. 12 skl., Enken og de andre arfvinger, sagde, at denne 
fordring er afbetalt, og vilde Enken ike stæde her till noget udleeg, og der for henviist til loug og 
ret., :/ 
Laurits Nielsen  Gumløs boende i Hasle, fordred efter sin seddel for it flsleeders geyenge 6 mrk., og 
skiød sig derom till vidnisbyrd till Hans Christensen i Clemmedsker sogn og Peder Nielsen i 
Gudhiem, som nu var tilstæde, og sagde at deraf ey noget var vidende og Enken denne fordring 
benegtet, disaarsage skifteforwalter denne fordring, henviiste till loug og ret.:/ 
Fenrich Jørgen Kofod, lod indlegge sin fordrings seddel som melder, at hand her i boet har at fordre 
som vedgikes penge 5 mrk., udlagt i drenge sengen, en gl. fifskaftes sengedynne er sat for 5 mrk., :/ 
Claus Tisen i Svaniche fordred som vedgikes penge 2 Sld., udlagt, en blaket Tyrkalf for 2 Sld.,:/ 
Peder Holgersen fordrit tienesteløn, som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk., her paa opbaarit en mark 12 
skilling, rester igien penge 3 Sld. 4 skl., it waffel jern er sat for 3 Sld., en liden gl. øpse for 4 skl., :/ 
Peder Hansen Hiulmager boende i Rønne fordret 4 mrk. 8 skl., Enken og hendis laugwærge, med 
de andre arfvinger dette benegtet, og sagde at det er afbetalt, er der for henviist till loug og ret. :/ 
Anders Andersen paa 29 gaard i Østerlaursker sogn, lod fordre som Enken vedgik penge 4 mrk., 
udlagt en røe spæ Qviekalf for 3 mrk., en ploug uden jern med en jern vidier for 1 mrk., :/ 
Mette Søfren Myris i Gudhiem lod fordre for wefløn penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt 2 studeaag 
uden drette reeb og ringe for 1 mrk., en dommeoe for 1 mrk. 4 skl., 2 plougs ringe for 12 skl., en 
stulle og 3 hestesko for 12 skl., en gl. førre bøsse for 1 mrk. 4 skl., en olmerdugs underdynne i pige 

bornholmerting.dk 400



 12

sengen for 24 skl., en blaae ranned hofveddynne for 1 mrk. 4 skl., en hvid wadmels hofvetdynne for 
12 skl., 3 sy bøtter for 9 skl., it gl. ølfad for 8 skl., it mæssing fyrfad for 12 skl., it lidet pande jern 
for 8 skl., hos Eske Hartwig 7 skl., hos Willum Jacobsen 2 skl., hos Hans Kofod udleg 7 skl., hos 
Kirsten Mortensdaatter 4 skl., ved skifteforwalterens udleeg 13 skl., :/ 
Laurits Hansen Ridder fordret tieneste eller høsteløn penge 4 Sld. 3 mrk., for sin hustruis høsteløn 
og om det arbied 6 mrk., er tilsammen 6 Sld., 1 mrk., udlagt en kaabber kedel som er saaet som før 
ermelt, er vægtig till penge 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., ved Jacob Kofoed 2 mrk. 2 skl., en træ harre for 1 
mrk. 4 skl., ved Peder Madvigs udleg 4 skl., :/ 
Hans Hansen Madvig fordret, som Enken vedgik, for 3 tønder Haufre penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt en 
gl. bøsse, med it gyngeskefte og gyngelaas for 5 mrk., en cabelmiile tøm og halseeler for1 mrk., :/ 
Petter Tiesen af Svaniche, som er broderit at udføre dend sag, som ved retten er giort anhengige 
blef Accorderit med Enken og hindes laugwærge saavel som med wærgen Eskild Hartwig, saa og 
med sønnerne Olluf og Hans Hansen Madvig som nu var tilstæde og andre vedkommende, hvilke 
samtøket at Petter Thisen skal hafve og nyde her af fællits Sterfboes middel udlæg for penge 24 
Sld., :/ og skall Petter Thisen derfor Procedere de sager, som Hans Madvigs hustru og arfvinger, 
imod Christen Christensen Lin og fleere her paa landet, vill lade udføre, efter derom af Welb: Hr: 
Obersten Waldemar Reetz paa Hans Ollufsen Madvigs indgifne Memoriall af 6 Augusty 1701. 
Dateret dend 10 Augusty 1701 gifne Resolution videre formælding og Memorialens indhold, udlagt 
en røe flinhornet Koe for 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., it støke rydsleer for 3 mrk., 
2 af skaaren støke skaft for 2 mrk., it pande jern for 2 mrk., en graae beltet galt for 1 Sld. 1 mrk., en 
røe beltet Qvige for 3 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld., 2 fladskaftet Sølfskee med H:O:S: 
MW:S:H:D: vog 7½ laad á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., 11 smaae runde foerskiorte Sølfknapper 
vog 1½ laad ½ Qvintin á 3 mrk., er 1 Sld. 14 skl., it Eegekar aflangt med fyrrelaag at salte udi 2 
Sld., endnu it pandejern for 2 mrk. 8 skl., 6 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 2 skl.,:/ 
Ritmester Rasmus Nielsen fordred for en tønde tiære 4 Sld., Enken og Børnen viste ike, at denne 
Salige Mand berørte fordrende tønde tiære, at Hr: Ritmester har bekommed, og begierte at maatte 
beviises paa hvad tiid eller aar, eller hvem denne tønde tiære har afhendt fra Hr: Ritmester, blef der 
for henviist af skifteforwalteren til loug og rett:/ 
Christian Hansøn Rall forige byfouget i Svaniche fordret for sine Herrits fougets biug skepper og 
anden Gield tilsammen 14 Sld., 6 skl., efter derom hans indsendte seddels udviisning, Enken og 
Arfvingerne dette gandske benekter, og ej ville stæde udlæg, er derfor af skifteforwalteren henviist 
till loug og ret; 
Gierdt Jacobsen Farfver boende i Rønne, till ham skall Sterfboet efter angifvelse af Enken skyldig 
verre som Enken og børnen vedgik 6 mrk., udlagt en syed agedynne med skind under for 6 mrk., :/ 
Laurits Lauritsen i Rønne fordred efter sin seddel fornefnr løn 9 mrk., 3 skl., Enken vel her og ej 
vedstaae meere end 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., efter som det farfvede tøy ike var meere end 21 allen 
blaae ullet og linnen tøy, og er giort for hver allen 6 skl., udlagt af hvis Mikel Hansen paa 
Wæstergaard i westermarie sogn er her till boet skyldig, at hafvis disse 7 mrk. 14 skl., :/ 
Sig: Loren Abroe Proviant forwalteren paa Christiansøe, ved sin indsendste regenskab, som er paa 
Debet og Credit, hafver at fordre laante penge 9 juny 1697. 20 Sld. Hvor for Hans Madvig till 
forwalteren i pandt har lefveret trende Sølf beegere, som i samme regnings Debet er opførdt, at veye 
28 laad Sølf, rentte reignis af de 20 Sld. I 3½ aar er 14 mrk., er Capitall og rentte 23 Sld. 2 mrk., der 
paa har bekommet nest forleeden fisket 1700 som till forwalteren er lefveret og till betaling 
ofversendt som Enken beretter, en Koe for 8 Sld., og en tønde haure for 3 mrk., er saa igien till rest 
af Capitalen og rentte 14 Sld. 3 mrk., siger 14 Sld. 3 mrk., her for er udlagt, som og Enken eller 
arfvingerne vill løse forskrefne 3de Sølf begger, hvor udi er giort indførsel for denne rest som er 
penge 14 Sld. 3 mrk., hvorimod forskrefne trende Sølfbeeger, er till boets middel fuld anført; :/ 
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Esper Ibsen i Østerlaursker sogn for at grafve til denne Sahl: Mands liig fordred 2 mrk., udlagt en 
gl. Davids Salmebog og andre bøger der indfattet 1 mrk., en gl. støft brøden mæssing lysestage for 
1 mrk., :/ 
Mortten Pedersen i Østerlaursker sogn fordred arbiedsløn penge 1 mrk., udlagt 2 wogn stier smaae 
for 1 mrk., :/ 
Østerlaurs kirke for denne Sahl: Mands liigs veedsettelse er belofvet udlæg her af boes middel for 
penge 3 Sld., udlagt it par groufve bruegarns pude vaar med strik for 2 Sld., ved udfartens udleeg 2 
mrk., en løs førrebenk for 2 mrk., :/ 
Olluf Hansen af Gudhiem fremkom og fordrede, som Sterfboet skulle ham skyldig verre for Salt 3 
mrk., og for 4 olle sild penge 1 mrk., 8 skl., Enken og de vedkommende angaf at Olluf Hansen, her 
imod  hafver bekommet i fire foraar én deel halm, hvor till Olluf Hansen meget skall hafve trenget 
og formente Enken og Sterfboes vedkommende, at Olluf Hansen naar der ret skulle reignis, her till 
Boes skulde skyldig blifve, hvilket Olluf Hansen ike ville verre Gestendig, hvor for skiftefor 
walteren denne tvestighed, henviist till loug og ret, helst som Olluf Hansen strax bortgik fra 
Sterfboet, og ike vilde beguenne sig till rigtighed; 
Imod denne Salige Mands ifart eller begrafvelses bekostning, blef Enken af de vedkommende samt 
tøket og bevilget udleeg for penge 60 Sld., og som dend sidste kulle børn, som denne salige mand 
har auflet, med nu efterlefvende Hustru Sophia Hansdaatter ere ringe af alder, blef hinde nu af 
samptlig med arfvinger og wærgerne till dem at opforstre, samtøket og bevilget, her af boet udleeg, 
til hver barn 10 Sld., er 40 Sld., giør 100 Sld., hvorimod Moderen nu lofvede, at forsiufne fornefne 
sine børn med nødtørstighed og lade dem lære deris børne lærdom, saa som Christeligt og ret er; 
Paa det Enken desto beder, kand holde Gaarden ved lige med sin aufling, og om i sin tiid kunde 
Prætenderis paa Gaardens auflings udreedelse som her ved forbeholdis er Enken for disse fornefne 
100 Sld., Saavel som og till beholdningen som her efter mældes udlagt, hvis Enken kand holde 
Gaardens aufling ved lige med, af beste boehafver som følger, først for disse forberørte 100 Sld., er 
udlagt nemlig, en hvid blak beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe hvid under bugen for 4 Sld. 2 
mrk., en ung sort Mær for 7 Sld., en graae Mæhr for 7 Sld., 2 smaae røde stude begge for 15 Sld., 
20 Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld. 2 mrk., 10 Lam á 2 mrk er 5 Sld., 12 tallerken af Tin med 3 
stempel vog 11 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., it bord i stuen med dreyede stolper for 4 Sld., it 
fior gl. brun snoppet ugillet Hestføll for 3 Sld., it sort stiernet fior gl. Horsføll for 3 Sld., en 
brendeviins pande med fornefne behør for 5 Sld., en jern gryde paa en span for 1 Sld. 2 mrk., en 
mindre jern gryde for 1 Sld., en brugelig malm gryde paa en span stoer for 4 Sld. 4 skl., 2 blaae 
rannet bolster hampegarns sengedynner for 10 Sld., 2 dreyels duge á 4 allen lang støket 4 Sld er 8 
Sld., er 42 Sld. 1 mrk. 4 skl., till ofvers 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, ved dette skifte er bevilget penge 10 Sld., udlagt en røe bleeg 
hielmet gol Koe for 6 Sld., en poklet Sølfskaall med EHW:M:H:W: 1681. vog 5 laad 3 Qvintin á 3 
mrk er 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., till ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, ved dette skifte med alt hvis der ved efter loven falder at skrifve, saa 
og slet papir der til der for 15 Sld., udlagt en blaae ranned fifskaftes ofverdynne for 7 Sld. 2 mrk., 
en svag strifved bolster underdynne for 6 Sld., 2 hampe bruegarns lagen for 2 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt fornefne 2 mrk., it hartøy hammer og støf for 1 
mrk., :/  Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt 2 hampegarns 
bolster hofvet dynne i Herberghuuset i Nordwest hiørne á 6 mrk er 3 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 709 Sld.,  
Liqvideret blifver udi behold 116 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvilken summa skulle deelis imellem Enken og Samptlig denne Sahl: Mands efterlefvende børn 6 
sønner og 3 døttre. 
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Men som Enken ved retten hafver giordt anhengig, dend sag, angaaende dend tvistighed imellem 
bemelte hindes Salige Mand, og de personer som processen udviiser, passreret i almingshuuset, 
Thill hvilken procehs at udføre, Enken sin egen anpart will ansætte, hvor till efter skifteforwalterens 
anfordring de fuldmyndige sønner Olluf og Hans Hansen Madvig, deris egen anparter, og will lade 
Enken hafve under hænder, at imodstaa anrørtte processis bekostning med lige saa svarede og 
sønnen Olluf Madvig, paa sin broder Peder Madvigs weigne, at hans meening er samme at indgaa 
de umyndiges werger, var og dermed tilfreds, at deris myndlings anparter som er til en broder 7 
Sld., og till en syster 15 mrk. 8 skl., til Processens bekostning skal anstaae og naar Proceseesn 
hafver Ende da Enken og hendis fuldmegtig at giøre forklaring og reede for, hvor till denne afsatte 
Summa er medgaaen, og hafved de myndige arfvinger saavel som wærgerne, her ved at holde 
skifteforwalteren som dette skifte hafver forwaltet; for de umyndiges her paa i sin tid giørens de 
Prætentioner i allemaader, og bestaar berørte Summa 116 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Udi efterskrefne, som nu er afsat nemlig, ved Welb: Hr: Pberstens udleg 7 Sld. 2 mrk., en blaae 
herret og en brun braaget stud begge for 18 Sld., en gl. brun stiernet Hest gilling for 6 Sld., er slet 
brun Hest gilling for 7 Sld., en røe beltet Koe med biellen for 5 Sld., en røe Koe med it horn for 5 
Sld., en røe bleget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleegrøe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., ved 
fosterlønnens udleg 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., it Himmelsengested i Herberghuuset er sat for 4 Sld., it 
lidet bord af førrer med dreyed fødder for 1 sld., it sort indlagt Eegeskab med 2 laasfast dørrer og it 
oben rum midt udi for 8 Sld., en syed benkedynne med blaat underfoer 7 allen lang for 4 Sld., en 
syed benkedynne for bordenden 3 allen lang for 3 Sld., it stort bufve sauf for 1 mrk. 8 skl., 2 ploug  
 jern skiær og knif for 3 mrk., en lang naur for 1 mrk., en lætte naur for 10 skl., en lin støke naur for 
8 skl., en sort braaget Qvige for 4 Sld., en bleg røe Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en stok øpse for 2 mrk., 
en jern haand stang for 1 Sld., it førbeken for 3 mrk., it deigne trug for 1 Sld., resten af dend till 
Hans Ollufsen Skov i Røe sogn i pandtesatte Sølf kande med Hans Leyedrengs navn paasat, som er 
Sterfboet till beste som før ermelt de 25 Sld., til ofvers 2 skl., :/ 
Dernest blef denne Salige Mands Ifareklæder, efter samptlig de vedkommendes ville samtøke, deelt 
denne Sal: Mands 6 sønner, imellem, som opdrager 24 Sld., Hvor af hver søn tilkommer 4 Sld., 
efter som de 2 døttre hat bekommet deris Salige Moders Ifareklæder, og er  
Olluf Madvig for sin anpart 4 Sld., udlagt en graae ullen og linnen kiol for 3 Sld., en sort Hat for 4 
mrk., :/ 
Dend anden søn Peder Madvig for sin anpart 4 Sld., er udlagt en feltbeoeed skin west foruden 
knapper med lærrit under for 2 Sld. 2 mrk., af en grøn klædis kiol med blaat underfoer for 6 mrk., :/ 
Dend tredje søn Hans Hansen Madvig for sin anpart 4 Sld., er udlagt en læder køller uden ermer 
for 3 Sld. Af en grøn kiol med blaat under foer for 1 Sld., :/ 
De 3 yngste sønner Alexandre, Johan Adolph og Hans Madvig hver tilkommer 4 Sld er 12 
Sld., hvor for er udlagt, en grøn klædis kiol med grønt ullet og linnen underfoer for 10 Sld., af dend 
anden grønne kiol med blaat underfoer 8 mrk., Som Enken vill til sig annammer, og lofvet sine børn 
der till i sin tid at will svare; 
Till ded sidste blef alle Sterfboets vedkommende arfvinger, de som her nu tilstæde var saa og 
wærgerne, af skifteforwalteren endnu tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, hvor till de svarede, at de ej viste meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet 
staar, der ved saa dette skifte sluttes, dette saa at verre tilganget og Passeret, som foranfindes 
indført; Des till widnisbyrd under vore hænder, Skiftestæden dend 24 September 1701 :/ 
Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands 
weigne. Hans Jensen.   Henrik Brugman.  
Paa Enkens weigne efter begiering som laugwærge Rasmus Jensen.  
Eskild Hartwig. Jørgen Olsen Sonne.  Olluf Hansen Madvig. 
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Hans H:J:S:Jensen. Peder Nielsen.  Iser I:R: Runge.      Niels Jørgensen. 
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Anno 1701. Den 26 September. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter JensAndersens Sahl: Hustru Ellene 
Mounsdaatter, som med benefne sin Mand døde og i boede i it Udhuus beliggende paa 8tende 
Jord Ejendoms gaard udi Østermarie sogn. Imellem denne Salige Qvindes efterlefvende  Mand, 
bemelte Jens Andersen, paa eene side, og paa anden side, deris sammenauflede liden  
 
Søn ved navn Anders Jensen paa 11 aar gl. for ham er faderen efter loven self wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikell  
Willumsen og Niels Jensen.  Ibdn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
En gl. brun Hest gilling er taxeret for 3 Sld. 2 mrk., en gl. sort Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en gl. 
arbieds wogn med stier og hammel for 2 Sld., en gl. tiære tønde for 4 skl., it bordblad af fyrre for 8 
skl., en ballig for 2 skl., en laagebøsse for 4 skl., en gl. stand tønde for 4 skl., it gl. deignetrug for 4 
skl., en harre for 8 skl., en slæde for 8 skl., en gl. huusstie af elletræ for 4 skl., noget Biug i laden er 
sat med korn og foeder for 3 Sld., noget Tug i laden er sat med Rug og foeder for 3 Sld., it lidet læs 
Høe for 1 Sld., 6 stolperum huus med hvis derudi jord og nagelfast nu forefindes staaende paa 
fornefne gaards Grund  som Jens Andersen og hans hustru, er till eyendom sat for 6 Sld.,:/ 
Giæs 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 4 unge Gies á 14 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager dette boes anførte middel till penge 24 Sld. 6 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder angaaende da var de gandske ringe, som faderen angaf at barnen 
har bekommet at klæde sig med; 
Efter skifteforwalterens anfordring hafde faderen ike meere till boes bæste at angifve, wiidere end 
forskrefvet staar. 
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield nemlig  
Sogne Præsten Herr Søfren Laursen lod fordre 6 mrk., :/ 
Sogne Deignen Lars Søfrensen lod fordre 2 mrk., :/ 
Lars Mikelsen i Østermarie sogn lod fordre 4 mrk. 10 skl., :/ 
Hans Adsersen i Østermarie sogn lod fordre 4 mrk., :/ 
Peder Rasmusen ibdn. Lod fordre 5 mrk., :/ 
Diderich Wolhsen i Svaniche lod fordre 5 mrk., :/ 
Herman Kofoed i Svaniche lod fordre 2 mrk. 6 skl.,  
Niels Knap i Østermarie sogn fordred 3 mrk., :/ 
Husbonden Olluf Nielsen, tilkommer Grundleye for 1701 penge 7 mrk., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., :/ 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage á 8 skl er 1 mrk., :/ 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner :/ 
Efter som faderen ej var noget begierende imod sin Sahl: Qvindes begrafvelse :/ 12 Sld. 6 skl.,  
Liqvideret blifver saa i behold og till deehling penge 12 Sld.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart, og sønnen dend anden halfvepart, som er paa hver part 
6 Sld., :/ 
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Som faderen i sin tid sin søn Anders Jensen tilsvarer, og som sig ey nogen viidere med Gields 
fordring nu her paa Sterfboet har angifvet, end forskrefvet staar. Saa blef dette skifte der ved sluttet. 
Efter som Creditorerne vill Jens Andersen Gielden betro, efter haande at betale, at hand imod 
Gieldens betaling og sin søns anpart at tilsvare, det anførte løsøre Gods. Saa der imod naar det efter 
kommes beholder, hvilket at saa er tilganget, og paa berørte Sterfboe Passeret. Testerer. 
Skiftesteden Ut. Supra. Hans Jensen.       Henrik Brugman.            Niels N:J:S: Jensen  
Jens J:A:S: Andersen eget skrefne navn.  Mikel M:W:S: Willumsen. 
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Denne slutning henførrer til det skiftebref ganged efter S: Niels Terkelsen i Nyker sogn som 
findes anteigned her for udi paa folio 74. og følgende. 
 
Anno 1701. Den 8 Oktober.  
Efter att for os Rettens betiente Hans Jensen og Henrik Brugman, som det skifte efter afgangne 
Niels Terkelsen, som boede og døde paa dend 26 Jordeiendoms Gaard beliggende udi Nøker 
sogn, hafver for waltet, er blefven andtyedget Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Raskis, inden 
Borringholms landting afsagde Dom, angaaende én deel rentte som Holts forsteren Sr: Hans 
Christensen, af én deel Jordepenge i berørte skiftebref, passeret dend 3 November 1700. er til 
reigned med videre des indhold, hvor om dend af     sagde Welb: Hr; Landsdommers dom slutning 
Dateret 23 Marty 1701. videre formælder. Saa er lydende. 
Till hvilken velbemelte Welb: Hr: Landssommers ex: dette føris her efter først slutningen. 
Efter som Kongl: May: Holtsforster Hans Christen, hafver till lands tinget indkefnet, en skifte 
foretning som er holden af Hans Jensen borger udi Rønne og skifforwalter og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, efter afgangne Sal: Niels Terkelsen i Nyker sogn, anlangende rentte 5 procento af 
48 Sld. 2 mrk., og 5 skilling for de penge, som Hans Christensen Sahl: Søstre Barta  Christens 
daatter, som till ægte hafde fornefne  Niels Terkelsen hafde bestaaende i dend 69de Self Eyergaard, 
som ermelte Hans Christensen nu neboer i Clemmedsker sogn, hvilke rentte penge skifte 
betienterne, nu hafver anført Holtsforster Hans Christensen 32 Sld. 1 mrk. 7 skl.,:/ 
Efter det i rette stefnte skiftebrefs viidere formelding, saa er og fornefnte skifte betienter indstefnt 
for 10 Sld. 1 mrk., som de har til regnet Hans Christensen at betale for nogen smeede reedskab, som 
bemelte hans søster arfvelig efter deris Salig fader tilkom; Da som Hans Christensen med en 
Samfrender dom. Datterit dend 19 Jannuary AA.  1684. ganget efter hans Salige fader Christen 
Pedersen fuld kommelig beviises, at af fornefnde 69 gaard ej kand gifves  aarlig til leye eller rentte, 
videre end 6 Sld., foruden dend aarlig Landgielde og skatter, efter hvilken usvekede og u paa 
ankede dom, jeg ike kand tilfinde Hans Christensen meere rentte at betale, end hvis samme 
Samfrendernis dom om formelder, hvor fore skiftefor retningen i dend post underkiendes. Saa som 
Hans Christensen ej bør svare videre rentte af dend anpart, som hans Salig Søster tilkommer efter 
Samfrendernis Dom i dend 69de gaard, end hvis paa hendis part af fornefnte 6 Sld., Kand tilkomme 
belangende de 10 Sld. 1 mrk., i noget emeede reebskab, som Barta Christensdaatter tilkom, efter 
hendis Salig fader Christen Pedersen, da som Hans Christensen med skiftebrefvet, Datterit dend 19 
November 1678, beviser, at hans søster er samme penge paa sin part henviist hos Hans Mounsen 
Smed i Hasle, saa bør det der ved alt forblifve, og arfvingerne deraf søge deris betalning, og Hans 
Christensen derfor frikiendt, dis till vidnisbyrd under mit signet, till hvilken welbemelte Welb: Hr: 
Lands dommers dom fyldelst giør, vi i dag berørte renttis udreigning hafver foretaget, og derfor 
anføris først Capitalen af forde penge, som Sahl: Niels Terkelsens mellemste Hustru afgangne Barta 
Christensdaatter som var Holstforsternes syster af dend 69 gaard tilkommer i Clemmedsker sogn, 
som er efter en 12 mænds forretning paa berørte gaard Passeret, Datteret og afsagt dend 19 January 
1684. hvor af befindes Sahl: Barta Christensdaatter tilkommer Capital 48 Sld. 2 mrk. 5 skl. 1 4/5 d.,  
Deraf reignis anpart af den leje eller jordskyld, som bemelte 12 mænd i samme forretning, hafver 
efter gaardens taall foruden de sædvaanlige skatter og Contributioner, hafver sat till aarlig landgilde 
eller leje, af heele gaardens taxt, som er i alt sat, efter berørte forretnings indhold for penge 532 Sld. 
3 mrk., deraf skall aarligen gifvis 6 Sld., blifver saa deraf Sahl: Barta Christensdaatters anpart till 
aarlig rentte af hendis anpart Capitall 48 Sld. 2 mrk. 5 skl., penge 2 mrk. 4 skl., som efter forskrefne 
forretnings indhold, reignis fra dend dag skifte er holdet, efter Sahl: Barta Christensdaatter som er 
dend 18 Marty 1691. og till dend 18 September 1701. er 10½ aar, er aarlig af de fornefne 6 Sld., 
landgielde eller lye saa kaldet som melt er 2 mrk. 4 skl., giør udi berørte 10½ aar 5 Sld. 3 mrk. 10 
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skl., deraf tilkommer Sahl: Niels Terkelsens efterlefvende Enke, som nu er i ægteskab med Niels 
Aristsen dend halfve part som er penge 11 mrk. 13 skl., dend anden halfvepart, deelis imellem 
samptlige Sahl: Niels Terkelsens børn, som er 5 sønner og 7 døttre, er deraf en broderlaad penge 1 
mrk. 6 4/17 skl., og en systerlaad er 11 2/17 skl.,  
Videre at mælde om dend anpart, efter bemelte Herr lands dommers Doms indhold, af 
Smedereedskaben som Barta Christensdaatter efter sin Salige fader tilkom som er 10 Sld. 1 mrk., 
som Hans Mounsen Smed i Hasle svarer med hofvet Sum og Rentte, efter som hand reedskaben 
under hænder hafver haft og  endnu hafver, der til dend post henviises, og af dend erlangende rentte, 
tilkommer Salig Niels Terkelsens Enke dend halfvepart, dend anden halfvepart tilkommer alle Sahl: 
Niels Terkelsens børn Proqvota; 
Angaaende resten af hofvet summen, da befindes af det skiftebref ganget efter Sahl: Christen 
Pedersen Daterit dend 19 Novenber 1678 at reyse sig af en Wandmølle, at S: Barta 
Christensdaatter tilkommer 10 Sld., hvilke 10 Sld., holstforsteren Hans Christensen lofvet til de 
Sal: Barta Christensensdaatters 4er børn Proqvota er udi det skiftebref efter Sahl: Niels Terkelsen 
til reignet, at betale. Dette saa at være tilganget og Passeret, dis till widnisbiurd under vore, og hos 
nærverrende hænder. Actum Ut Supra. Hans Jensen.  H: Brugman. 
Hans Christensen.   Niels Aristsen  
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Anno 1701. Den 10  Oktober. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Niels Jensens Sahl: Hustru Kirstine Jørgensdaatter, som 
boede og døde paa dend 5te Jord eiendoms gaard beliggende  i Myrebye i Westermarie sogn, og det 
imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte Niels Jensen paa eene side, og paa anden 
side, denne Sahl: Qvindes med bemælte sin Mand auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor 
af 
 
Dend eldste søn er Esper Nielsen Ungkarll, hjemme hos faderen fuldmyndid efter loven.  
Dend anden søn er Jens Nielsen og Ungkarll og hiemme hos faderen og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Lisabeth Nielsdaatter 48 aar gl. og hiemme hos faderen uden ægteskab, 
for hende er till værge anordnet efter som faderen er en oldgammel Mand, hendis eldste broder 
Esper Nielsen. 
Dend yngste daatter er Bohl Nielsdaatter i Ægteskab med Mogens Larsen boende i 
Westermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen. Begge boende i Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun gillet Hest for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort stiernet Dito for 5 Sld., en gl. guhl bliset Hoppe for 
4 Sld., 
Qveg. 
En sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort hielmet 
Qvigenød for 7 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 6 mrk., en sort Tyr for 2 Sld. 2 mrk., en sort braaget 
Qvigekalf for 3 mrk., en sort qviekalf for 1 mrk., it hvidt Qvigenød for 3 Sld.,  
Faar og Lam. 6 Faar á 3 mrk, 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., it belted Ornegris dito for 2 mrk. 8 skl., en hvid gl. Soe for 2 
mrk. 8 skl., nog it hvidt ung svin for 2 mrk. 8 skl.,  
Gies 4er gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 5 mrk., 10 unge Gies á 12 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
En gl. Malmgryde for 3 mrk.,  
Sengeklæder i Krobhuuset, en gl. linnen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., en gl. linnen underdynne for 3 
mrk., it nyt blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen hofvet dynne for 8 skl.,  
I Stuen. En gl. spolskadet benkedynne vor 3 allen langt for 1 mrk., en wefved gl. agedynne for 1 
mrk., en gl. wefved agedynne for 8 skl., en gl. fyrrekiste med laas og hengsler for 4 mrk., en gl. 
fyrrekiste uden laas og hengsler for 12 skl., it gl. fyrrebord med skuffe og foed for 1 mrk. 8 skl., en 
haand qvern med gl. huus og træseigl for 3 mrk., en gl. lenke kraag, i fyrsteden for 8 skl., 2 stoke 
med Bier støket sat for 6 mrk., er 3 Sld.,  
Hvis sæden belangende da som faderen og børnen hafver sæden tilsammen, saa blef derom nu paa 
Sterfboet afhandlet, at som sæden er i fællig, saa betalis deraf dend resterende landskyld, for 
indeverrende aar 1701. for berørte gaard, og saa kand deraf ey vides videre till dette boes middel at 
anføris; 
Men dend eldste søn at verre formand derudi self till landskylden att svarer, af dend indauflede 
sæd, som nu i fællig er beliggende i laden, og det ved hvad navn det nefnis eller hafve kand. 
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Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som vare gamle hafver børnen sig self indbyrdes, imellem deelt. 
Som de nu vare tilfreds med, uden videre anke der paa at hafve. 
Summa andrager forskrefne boes middel till penge 54 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Dend eldste søn Esper Nielsen, som er skrefven for denne 5te gaards afgift i amptstuen at af 
Clarer, blef efter begiering og udreigning samtøket at skee udleeg af dette boes middel, till at af 
Clarrer alt hvis som rester at betale till amptstuen, efter som hand har holt helften af gaarden og 
landskylden tilsammen at svare, og nu beriegnis till 1. May 1701. for penge 11 Sld. 1 mrk., udlagt 
her for, en brun gillet Hest, er sat for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., it røe 
hielmet Tyrnød for 6 mrk., til ofvers 1 mrk., og dermed var Esper Nielsen fornøyet, og saa siden 
self til amptstuen at svare;  
Esper Nielsen angaf at dette Sterfboe er skyldig for en borged sejs til Rasmus Rasmusen i Rønne 1 
Sld., udlagt en gl. fyrrekiste med laas og hengsler i stuen er sat for 4 mrk., :/ 
Olluf Henriksen i westermarie sogn fordred syløn 14 skl., ved skifteforwalterens udleeg at hafves 14 
skl., :/ 
Jens Pedersen i Aakirkebye fordred syløn 8 skl., udlagt en gl. agedynne i stuen for 8 skl., :/ 
Olluf Dideriksen i Aakirkebye fordred skomager arbiedsløn penge 2 mrk., udlagt it ungt Soe svin er 
sat for 2 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl., :/ 
Imod denne Sahl: Qvindes  udfart eller begrafvelsis bekostning, blef hindes efterlatte Mand, efter 
fortegnelse samtøket af sine med arfvinger, udleg for penge 18 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort 
stiernet Hest gilling er sat for 5 Sld., en guhl bliset Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en sort Tyr for 2 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., er 19 Sld. 8 
skl., til ofvers 1 mrk., her foruden beholt faderen sin sengs klæder, som ham uden skifte blef 
bevilget af sine børn. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld. 2 mrk., udlagt, it sort hielmet Qvienød for 7 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage, med alt hvis hermed dette skifte falder at skrifve, bevilhet 3 Sld., 
udlagt it blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 5 gl. Gies for 5 mrk., 8 unge Gies á 12 skl er 6 mrk., til 
ofvers 8 skl.,  bekom 10 mrk., penge og en skeppe Haure. 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt en malmgryde for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage, hver bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt 2 Lam á 2 mrk 
er 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 37 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til dehling penge 16 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer først dend halfvepart, som er 8 Sld. 1 mrk. 3 skl., og som hand er en 
Ældgammel mand, tilreignis ham efter hans begiering efter loven, en broderlaad som er 2 Sld. 4 ¾ 
skl., er saa faderens anpart tilsammen 10 Sld. 1 mrk. 7 ¾ skl.,  
Saa tilkommer hver søn sin anpart 2 Sld. 4 ¾ skl., Og hver daatter tilkommer 1 Sld. 2 3/8 skl.,  
For faderens anpart som er 10 Sld. 1 mrk. 7 skl., er udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 
skl., en hvid Qvie for 3 Sld., en hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., 2 stoke med Bier á 6 mrk er 3 Sld., en 
haandqvern med gl. huus og træ seigl for 3 mrk., ved udfartens udleg 1 mrk., af Giæsene af have 7 
skl., er 10 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Dend eldste søn Esper Nielsen for sin laad 2 Sld. 4 skl., er udlagt, en sort braaget Qviekalf for 3 
mrk., en sort Qviekalf for 1 mrk., ved skattens udleg at hafvis 1 mrk., en beltet Orne for 2 mrk. 8 
skl., ved wurderings mændenis udleg at hafvis 12 skl.,  
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Dend anden søn Jens Nielsen for sin anpart 2 Sld. 4 skl., er udlagt en hvid gl. Soe for 2 mrk. 8 
skl., i Krobhuuset en gl. linnen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., i spolskadet benkedynne vaar 3 allen 
lang for 1 mrk., en wefved agedynne for 1 mrk., ved wurderings mændenis udlæg 4 skl.,  
Dend eldste daatter Elisabeth Nielsdaatter tilkommer 4 mrk. 2 skl., der for er udlagt en linnen 
underdynne i Krubhuuset for 3 mrk., it førrebord med skoffe og foed i stuen for 1 mrk. 8 skl., till 
ofvers 6 skl.,  
Dend yngste daatter Bohl Mouns Larsens tilkommer 4 mrk. 2 skl., der for er udlagt 2  unge Gies 
for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet dynne for 8 skl., en førrer kiste uden laas og hengsler for 12 skl., 
en gl. lenke kraag i fyrsteden ved søsterens udleeg 6 skl., ved Olle Dideriks udleg 8 skl.,  
Laurids Hansen boende i Nøker sogn mødte her paa Sterfboet, og fremlagde it pandtebref af 
Niels Jensen udgifvet till  afgangne Hans Rasmusen Daterit dend 12 November 1691. 
og inde Wester Herritsstin vedstaaet af Niels Jensen dend 26 November berørte aar 1691. med 
paategnet paa skiftet efter forberørte Hans Rasmusen som døed paa dend 12 gaard i Westermarie 
sogn, lydende paa 40 Sld., Capital, hvor for denne forskrefne 5 gaard, er till under pandt efter 
bemelte brefs lydelse, som nu blef læst og paaskrefven, og angaf berørte Laris Hansen, at deraf er 
ald rentten betalt till Dato November 1701. Hvorfor Pandtebref de vedkommende, hafver till efter 
retning at observerer, naar noget endelig med denne 5te Jordeyen doms gaard foretagis; 
Skifteforwalteren til spurde samptlige arfvingerrne, om de hafde meere till dette boets middel at 
angifve; Hvor til de svarede, at de ike viste meere end angifvet er og forskrefvet staar, undtagen 
hvis kand verre till beste som rerte 5 gaard, som til videre derom giørende endelig her fra henviises, 
hvor ved saa dette skiftes sluttes, hvilket saa at verre Passeret Testerer.Paa Høy Edle og 
welbaarne Hr: Oberster Ober Commemdant og Amptmands wegne Hans Jensen. 
Henrik Brugman.  Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen.   
Mouns M:L:S: Larsen.  Niels N:I:S: Jensen.  Esper E:N:S: Nielsen.:  
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Anno 1701. Den 18 Oktober. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Ødber Larsen, som boede og døde, i Teyn, beliggende 
udi Olsker sogn. Imellem denne Salige Mands efterlefvende  børn, som er 2 sønner og en daatter. 
Hvor af  
 
Dend eldste søn er Lars Ødbersen boende i bemelte Tijn, sin egen wærge. 
Dend anden søn er Olluf Ødbersen og boende i berørte tijn, og sin egen wærge. 
Daatteren er Margrete Ødbersdaatter i Ægteskab med Lauris Nielsen, som og er boende i 
bemelte Teign, som alle var her tilstede. 
 
 
Og paa  rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Laursen og Morten 
Dideriksen,  begge boende i Olsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger ,  
nemlig. 
Denne Salige Mands Ødber Laursen till Eyendom herrende huus og Waaning, som hand boede 
og fradøde, udi Teign, beliggende er en stufve lengde i Øster wæster  bestaaende, som er 14 
stolperum, hvor af å,paa dend wester ende er 2 stolperum Krubhuuset saa kaldet, hvor ofver taget er 
af paa sider og er en gl. røder goufl og noget gl tille ofver samme 2 stolperum med it Cammer i 
samme Krobhuuset, dernest op till stuen 2 stolperum med 5 winduer tille der ofver, en gl. tagstens 
kakelovn og 3 nagelfaste benke, og en hylle for bordenden, dernest op till 2 stolperum, hvor udi er  
Kiøken og forstue afdeelt og flage tille der ofver, dernest op till o øster er it stolperum, som kaldis 
kielderen, med gl. rafte tille ofver resten af samme stufve længde er 7 stolperum, som er lade huus, 
med gl. brøstfældig straaetag paa, og gl. wogge wægge, med hvis der ved jord og nagelfast er og nu 
forre findes, det tilsammem er sat for 20 Sld.,  Udi en lade længde staaende i sønder og nør, østen i 
gaarden, tilhørrer denne Sahl: Mand 2 stolperum sønden for Porte saa og poette rummet foruden 
port med straaetag paa, det tilsammen sat for 6 Sld., Gaardspladsen angaaende, da forblifver det till 
fællets for de huuse som nu findes paa denne ammældte gaards huuse, en haufge plads liggende fra 
stuelengen og i Sønder op til diged, som staar it Røn og Birketræer paa, er nu wurderet for 4 Sld.,  
Denne Salige Mands tilhørrende sædis Jord er efterskrefne, som nu er taxeret saaleedes, rundløken i 
Teign, hvor udi efter sætning er 1½ tønde land Biug Jord og it læs engis, med hvis, skouf reemer og 
skoufs bon, der udi findes, er nu sat for 26 Sld., Helften af hallelyken som er nest op till pilleløken, 
hvor udi er 2 tønder 2 skepper land Biug jord, og en half tønde landhaufre jord paa hallerne, med 
hvis skouf buske og reigner derudi findes er helften deraf sat for 13 Sld., Kalfveløken nest op till 
Skræderløken med nogen skouf buske bevopsen, er sat for 3 Sld., Pilleløken som er nest ved 
huusene som bestaar i 3 skepper land sædjord, og it les engis med reignis, og hvis der udi er wopsen 
er taxeret for 9 Sld.,  Hindseløken er it skeppe land biug jord med nogle smaa træer og reimer er sat 
for 3 Sld., 3 tønder land haufre jord, som kaldis Aassen ligger op till udgiærdet, østen for biug 
støket, med en liden skousbond og nogle reimer runden om er taxeret for 14 Sld., helften af it støke 
land kaldis dam ageren, som er 3 tønder land haufre jord, med skou reemer runden om, der af 
helften her till boet for 7 Sld. 2 mrk., helften af Birkelunden for 6 Sld. 2 mrk., it tønde 2 skepper 
land haufre jord, sønden for rundløken, imellem dend søndre Birkelund og Biugstøket for 6 Sld., 3 
skepper land biug jord østen søndre Birkelund for 3 Sld., saa dernest blef angifven efterskrefne 
Qveg. Øeg.og Boehafve nemlig. 
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En sort stiernet Hest er sat for 10 Sld., en mørk brun snoppet og stiernet Hoppe er sat for 8 Sld., en 
brun ung Hoppe er sat for 4 Sld., en røe stiernet Hoppe er sat for 8 Sld., en brun ung Hoppe er sat 
for 4 Sld., en røe Koe er sat for 3 Sld. 2 mrk., en brun i aar føed Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort 
i aar føed Qviekalf for 3 mrk., en wogn som er gl. og en liden stie paa, og en gl. træbrake hammel 
till for 5 mrk., en skouf sleede med træ viddier for 1 mrk. 8 skl., én træ tinned harre for 12 skl., 2 
Høestier og en lastang for 1 mrk., en gl. ploug foruden ploug jern med en jern vidie paa for 8 skl., it 
aar foruden bill er sat for 4 skl.,  en stor span kaabber kedel er vegtig till penge 5 mrk., en liden 
kaabber kedel for 2 mrk., 2 tønder stomme á 4 skl er 8 skl., en gl. fyrre kiste uden laag for 8 skl., it 
gl. fyrrebord med foed for 4 skl., en gl. ullen sengedynne for 1 mrk., it gl blaargarns lagen for 1 
mrk., en raae Qvie huud for 2 mrk., 2 raae Lam skind med ullen paa for 12 skl.,  
Sæden i Laden fandtes i følgende maader. 
It stolperum med ager Høe till mit lætterne i Østerende i Nørrelade er sat for 10 mrk., noget Høe i 
samme længe under korned, er taxeret for 2 Sld., lidet Biug ofven paa fornefne Høe, er sat for 4 
skepper, er sat for penge 1 Sld.,  
Item der ofven paa en tønde haure for 2 mrk., Rug der  samme steds er sat for 3 skepper og for 1 
mrk. 8 skl., En Roesbaad med clarre tofter og seigl tildsammen taxeret for 8 Sld.,  
Deraf tilkommer sønnen Lars Ødbersen dend part, og Sterfboet dend anden halfvepart som anføris 
for 4er Sld., en half stokøpse er sat for 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlig arfvingerne om de hafde meere till dette boes middel at anføre, 
hvilke og alle nu var tilstæde og svarede ney, at de ike viste meere at angifve end forskrefvet staar, 
og ike kunde vide noget fordult at skulle verre, hvor ved saa dette Sterfboes registrering sluttis, og 
andrager forskrefne anførte denne Sahl: Mands Rørrende og Eyendoms middel til 
penge 164 Sld. 2 mrk., 12 skl.,  
Hvis denne Salige Mands Ifareklææder belanger da som de vare af ringe wærdt. Saa har arfvingerne 
sig dem imellem deelt, self indbyrdes. Saa at de dermed vare tilfreds og fornøyet. 
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, og er der till giort udleeg som følger 
nemlig.  
Sønnen Lars Ødbersen angaf at verre Skyldig her af boet at betalis till Amptstuen, som hans 
Sahl: Fader ike betalte, rettighed for 4 mrk., aar,  aarligen 8 mrk. 12 skl., er tilsammen 8 Sld. 3 mrk., 
Herfor er udlagt og giort indførsel udi fornefne Stufve langde for 8 Sld. 3 mrk.,  
Item fordred Sønnen Lars Ødbersen forberørte halfve baadepart, da dend var nye 5 Sld. 2 mrk., 
hvor for ham for samme penge var forsiekret, i før omrørtte østerlade længis huuse med portten, 
nog fordrer Lars Ødbersen laante penge 6 mrk., nog fordred for forstrekning till sin Sahl:  Faders 
begrafvelse, og svarer saa de vedkommende beregnet for 20 Sld., er hans fordring til samme 27 
Sld., af Stuelænden, som er i alt taxeret for penge 20 Sld., der af resten her til udlagt for penge 11 
Sld. 1 mrk., Rundløken efter som før ermælt taxeret for 26 Sld., deraf 15 Sld. 3 mrk., till ofvers 10 
Sld. 1 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Magister Søfren Schade tilkommer efter arfvingernis beretning, som af Sterfboet 
skal betalis Penge 6 Sld.,  
Rettighed for 1701 penge 1 Sld. 1 mrk., er 7 Sld. 1 mrk., der for er udlagt, af en mørk brun snoppet 
og stiernet Mær for 6 Sld., en stor span kaabber kedel for 5 mrk.,  
Sognedeignen Christen Lind tilkommer her af Sterfboet at udleggis 2 Sld 
Rettighed for aar 1701 10 skl er 2 Sld. 10 skl., udlagt af en brun snoppet og stiernet Mæhr for 2 
Sld., 2 raae lam skind med ullen paa for 12 skl., till ofvers 2 skl.,  
Mads Andersen Snedker i Poulsker sogn fordred arbiedsløn for liigkisten 4 mrk., udlagt en vogn 
med en stie og en brake hammel for 5 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Capitain Jørgen Pedersen boende paa Broegaard, fordrede som nu af arfvingerne vedgikes penge 6 
mrk., udlagt en brun i aar føed Qviekalf for 5 mrk., hos Mads Snedker 1 mrk.,  
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Niels Dideriksen i Olsker sogn fordred for en Koeleye 6 mrk., for anno 1701 og der paa berettede at 
hafve self af denne Salige Mand bekommet 5 mrk., hvor paa ham som hand begiær udleeg for 
resterer 1 mrk., arfvingerne formente, at leyen nog med de 5 mrk., var betalt, og formodet at 
beholde korn fremdeelis till allehelgen nest kommen, da Niels Dideriksen self sin Koe till sig at 
annamme; 
Weydich Haagensen i Olsker sogn fordred laante penge som vedgikes penge 4 Sld., og rentte 8 skl., 
er saa Capital og Rentte 4 Sld. 8 skl., udlagt Hindzeløken, it skeppe land Biugjord med nogle smaae 
Træer og Reiner 3 Sld., en sort i aar føed Qviekalf for 3 mrk., en skoufsleede med træ vidier for 1 
mrk. 8 skl.,  
Anne Hansdaatter som har tiendt her i boet, hos denne Sahl: Mand paa 8te aars tid, blef der for 
bevilget restende till tienesteløn i alt penge 16 Sld., udlagt helften af haldelyken for 13 Sld., 
Kallelyken som er nest op till skræderlyken med nogen smaae skoufbuske bewopsen for 3 Sld.,  
Mortten Dideriksen af Olsker sogn fordred paa sin hustruis weigne som vedgikes penge 1 mrk., 
udlagt it blaargarns lagen for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., udlagt af en sort stiernet Hest fordris 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt af en sort stiernet Hest 5 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning 3 mrk., og till denne Sahl: Mands hustruis skiftebref som ike er 
betalt 6 mrk er 2 Sld. 1 mrk., udlagt af en sort stiernet Hest 2 Sld., en ullen sengedynne for 1 mrk.,  
Wurderings mændend for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., og der hos fordred Anders Larsen 
Klokke penge 1 mrk er 5 mrk., udlagt en Qvige huud for 2 mrk., en liden kaabber kedel for 2 mrk., 
en half støkøpse for 1 mrk. 4 skl., till ofvers 4 skl.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 79 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 85 Sld. 10 skl.,  
Som dehlis imellem denne Salige Mands efterlefvende 2 Sønner og en daatter, er der af en 
broderlaad penge 34 Sld. 4 skl., og en systerlaad er 17 Sld. 2 skl.,  
For dend eldste søn Lars Ødbersens lod som er 34 Sld. 4 skl., er udlagt, af Stuelengen ved forige 
udleeg til ofvers, som her nu tillæggis penge 10 Sld. 1 mrk., it stolperum med agger Høe til midt 
lætterne i Østerende i Nørrelade for 2 Sld. 2 mrk., noget Høe i samme længe under korned for 2 
Sld., 4 skepper Biug ofven paa fornefne Høe for 1 Sld., item en tønde Haure for 2 mrk., 3 skepper 
Rug sammesteds for 1 mrk. 8 skl., Helften af en baad med Aarer seyel og hofter for 4 Sld., en ploug 
foruden ploug jern med en jern vidie for 8 skl., it aar uden bill for 4 skl., 2 tønde stonner for 8 skl., 
en gl. fyrrekiste uden laag for 8 skl., it gl. fyrrebrod med foed for 4 skl., en røe Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en træ trinnet harre for 12 skl., 2 Høestier og en laasstang for 1 mrk., en haufveplads liggende 
fra stuelængen og i Sønder op till diget som staar it Røn og it Birkerræer paa, er nu wurderet for 4 
Sld., helften af Birkelunden for 6 Sld. 2 mrk., till ofvers 6 mrk.,  
Dend anden søn Olle Ødbersen for sin anpart som er 34 Sld. 4 skl., er udlagt udi dend Østerlade 
de 2 stolperum sønden for portten, saa og portten med for 6 Sld. En brun ung Hoppe for 4 Sld., 
Pillelyken for 9 Sld., helften af it støke land kaldis Damageren for 7 Sld. 2 mrk., en tønde 2 skepper 
land Haufrejord sønden for rundløken, imellem dend søndre Birkelund og Biugstøket for 6 Sld., af 
Birkelunden hos sin broder Lars Ødbersen 1 Sld. 2 mrk., hos Anders Larsens udleeg af øpsen 4 skl., 
er 34 Sld. 4 skl.,  
Daatteren Margrete  Laurs Nielsens for sin laad som er 17 Sld. 2 skl., er udlagt 3 tønder land 
Haufrejord som kaldis Aasen, ligger op till udgierdet, østen for biugstøket, med en liden skouf bag 
og nogle reigner runden om for 14 Sld., 3 skepper landbiug jord østen søndre Birkelunden for 3 
Sld., af 2 Lam skind 2 skl.,  
Videre paataabte skifteforwalteren om der var nogen som her i Sterfboet hafde noget at fordre, saa 
fremkom ey nogen med sin fordring meere, end foran findes indført, ike heller efter skifte 
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forwalterens anfordring, viste denne Salige Mands samptlige arfvinger, videre Sterfboet till nogen 
at være skyldige, end foran findes indført, hvor for saa dette skifte der ved er sluttet. Og var 
arfvingerne saa her ved, well tilfreds nemlig og well adtskilde og fornøyet, for god skifte og deeling 
hver takede i allemaader. Hvilket at saa er tilganget og Passeret, som forskrefvet staar, des till 
widnisbyrd under vore hænder og Zigneter skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle og Welb: 
Hr: Oberste Obercommendant og Amptmands weigne       Hans Jensen.  
Henrik Brugman.  Lars L:Ø:S: Ødbersen.  Olle O:Ø:S: Ødbersen. 
Lars Nielsen. Anders Larsen. Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Anno 1701. Den 25  Oktober. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Mikel Hansen Stork, som boede og døde paa 
Wæstergaard, som er ded 8 Waarnede beliggende  udi Westermarie sogn. Og det imellem denne 
Sal: Mands efterlatte Hustru  Elsebeth  Jensdaatter, for hende paatog sig at wærge Capitain 
Hans Kofoed  hendis broder boende i Nylaursker sogn, paa eene side, og paa anden side, deres nu 
igen lefvende børn, som er en søn og en daatter, hvor af  
 
Er Hans Mikelsen Stork paa 20 aar gl. for ham er till wærge anordnet /: I hans fraværrelse som 
moderen beretted hand nu skall verre i Norge :/ hans fader broder Jens Hansen Stork Visitowe 
boende i Rønne. 
Daatteren Mette Mikelsdaatter 6 aar gl.  for hinde er till wærge anordnet, hendis fader broder 
Frederich Hansen Stork boende i Nexøe. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen. Begge boende i bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset ugillet Hest for 6 Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe for 7 Sld., en sort Hoppe for 6 Sld. 
2 mrk., en gl. brun gilling for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe fopr 6 Sld., en brun braaget Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en sort skioldet Koe 
for  5 Sld. 2 mrk., en liden sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Qvienød for 2 Sld.,  
Faar. 10 gl. Faar som ullen er afklippet støket sat for 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld.,  
Bochawe. 
En wogn med smaae stier, hammel med jern maarner, tøm og halseeler dor 4 Sld., en ploug med 
ploug jern, bøsse ringe hiul og videre for 2 Sld. 2 mrk., en slæde med jern vidier for 4 mrk., en ruhl 
med jern tappe for 3 mrk., en harrer for 1 mrk.,  
I Herberghuuset. 
En Eegeørk med en foed under og bilt werk der paa med laas og hengsler er sat for 4 Sld., en 4er 
kanted sengested med skammell till uden hiemmel er sat for 1 Sld. 2 mrk., it gl. lidet skibsbord med 
skoffe under for 2 mrk., it gl. bagstoet med lær paa røket for 1 mrk., en linnen underdynne for 1 
Sld., en gl. olmersdugs ofverdynne for 3 mrk., en olmerdugs hofvet dynne for 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk.,  
I it Cammer Sønden for stuen. 
It madskab med 2 dørrer, hvor af dend eene er laasfsat for 2 Sld. 2 mrk., it lidet madsksb med en 
dør foruden laas for 2 mrk., en gl. fyrrer kiste foruden laas og hengsler for 1 mrk., en ølltønde for 1 
mrk., en ølfiering for 1 mrk., en gl. standtønde for 12 skl., en lille half tønde for 12 skl., en gl. tønde 
paa 3 fieringer stoer at salte udi for 12 skl., it lidet fyrrebord for 1 mrk.,  
I Drengehuuset. 
En olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., nog en linnen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofvetdynne for  1 mrk., 2 nye blaargarns lagen for 2 mrk er 
1 Sld., en blaae rannet bolster underdynne i en slag benk i stuen for 1 Sld. 1 mrk., 2 blaargarns 
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lagen i dend øster Cammer á 2 mrk er 1 Sld., it gl. sengklæde for 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 
12 skl., it sengested i berørte øster Cammer for 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en sennerps qvern 
i en blak indlagt for 3 mrk., it gl. deignetrug med trugstoel for 1 mrk. 4 skl., en slaugbenk i stuen 
med hengsler og kraage for 4 mrk., it udtreket bord paa begge ender med en lugt foed og skuffe for 
6 mrk., en liden slagbenk indfor dørrer i stuen 1 mrk., it gl. førrebord med en kaarsfoed for 2 mrk., 
it lidet wraaeskab i stuen med en dør med laas og it drag skoffe uden laas for 6 mrk., en gl. jern 
gryde for 2 mrk., en gl. mæssing kædel paa 3 potter for 1 mrk., nog i stuen, en gl. wefved benke 
dynne i runder 7 allen lang for 3 mrk., en gl. wefved benkedynne for bordenden 3 allen lang for 3 
mrk., en gl.flamsk benkedynne inden for stue dørren 2½ allen lang for 3 mrk.,  
Jern Wahre. 
En seis med bomog ringe for 2 mrk., en gl. stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve for 12 skl.,  
Sæden i Laden. It stolperum Rug ligger paa høyt som till løsholten er sat for 3 tønder Rug á 7 mrk., 
er 5 Sld. 1 mrk., i 3 stolperum biug under beilkerne er sat for 8 tønder á 5 mrk., tønden er 10 Sld., 2 
stolperum Haure til løsholterne er sat for 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld., Hvis Høe som her ved gaarden i 
indeværrende aar er indauflet, som er i 3 stolperum i sønder lenge paa stenget i Østerende, og i 2 
stolperum udi stuelengen i Søndre ende som ved gaarden forblifver till waar foeder, it aar med bihl 
er sat for 1 mrk.,  
Enken angaf at Peder Isaksen i Wæstermarie sogn er skyldig her till boet, og Peder Isaksen af 
denne salige mand har oppebaared paa sædet i dend 13 gaard i Nøker sogn, som hand Peder Isaksen 
skall hafve lofvet at forskaffe Mikel Hansen berørte 13 Gaard i Nøker sogn imod pengis erleggelse, 
og paa sædet som Peder Isaksen formodet att verre berettiget at hafve i bemelte 13 gaard af Mikel 
Hansen oppebaared 26 Sld., og som Peder Isaksen inden lands tinget ved æed skall hafve fragaaed 
de 6 Sld., skall Peder Isaksen igien her till boet skyldig blefven 20 Sld., og saa blefførst it bud 
skiket her fra Sterfboet till Peder Isaksen, og hand der ved ike vilde møde, saa blef begge 
wurderings mændene henskiket till Peder Isaksen, hvor hand da mødte og efter aftale, imellem 
Enken og Peder Isaksen, saa vedgik Peder Isaksen at hafve af Salige Mikel Hansen bekommet en 
sort hielmet stald stud for 10 Sld., paa forberørte 20 Sld., resten foruden bemelte stud beretted, at 
Peder Isaksen hafver bekommet udi reede penge, en gang 10 Sld., som hand Peder Isaksen self paa 
Wæstergaard er blefven lefveret, og siden bekom Peder Isaksen i sin egen stue 6 Sld., Peder 
Isaksen som ver her till Wædermælle, vilde her till ike svarre, og sagde at hand ike vilde betale 
noget, førind hand kom till tings, saa vilde hand beviise hvordan det var, og her vilde hand ike viiste 
noget frem som dette vedkom, dis aarsage denne tilstaaende Gield af Skifteforwalteren er henviist 
till loug og ret. 
Denne Salige Mands Ifare eller gangklæder, angaf Enken at hafve i betalning hengifven till 
tienesteløn, og dem som grafvet og ringet ofver denne Salige Mands Liig. Helst som de var af ringe 
værdt. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel, undtagen forde 20 Sld., som Peder Isaksen 
skyldig skal være efter som forhen er meldet penge 120 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken og de vedkommende, om de hafde meere till dette boes beste at 
angifve, der til de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar. 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, nemlig.  
Kongl: May: Amptskrifver og ride fouget Sr: Hans Henrich Schor, fordred efter sin seddel Dateret 
dend 24 Oktober 1701 mælder at hand her i boet har at fordre, først som hans Kongl: May: skal 
verre udlagt, efter Salige Hans Markman, efter anmældende laadseddel af 26 May 1697. penge 17 
Sld. 2 mrk., item 2 tønder haure efter forige taxo sat for 4 mrk., nog fordred for Anno 1701. som 
rester af fornefne Wæstergaard ½ tønde smør 7 Rd., jordebogs ægte og knegte penge 6 Rd. 2 mrk., 
er 20 Sld., er i alt penge 38 Sld. 2 mrk., :/ 
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Kirkewærgen Arist Ibsen fordred resterende tiende for Aa 1699. én tønde Biug kosted samme aar 
efter taxten 11 mrk., for Aa 1701. en tønde Biug for 5 mrk., efter forige taxt giør 4 Sld.,:/ 
Till Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen, rester tiende for aar 1701 en tønde Rug efter forige taxt 
ansat for 7 mrk., en tønde Biug efter bemelte taxt sat for 5 mrk., item 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 
mrk., er 4 Sld., :/ 
Herris Fougden og Deignen hver en skeppe Biug á 1 mrk., efter bemelte taxt er 2 mrk., :/ 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin seddel og afreigning i alt penge 81 Sld. 
12 skl., :/ 
Mads Kofod Poulsen i Svaniche fordred efter sin seddel. Som ham efter sin Salige Mormoder skal 
verre arfveligen tilfalden 5 Sld. 2 mrk., Salige Hans Madvigs Sterfboe, har efter ergangne skiftebref 
at fordre heraf boet som denne Sahl: Mand skal hafve skyldig blefvet, og er till Creditorer udlagt 5 
Sld.,:/ 
Byfougden i Svaniche, Anders Pedersen Fyn lod anmelde at Sal: Mikel Hansen till ham er skyldig, 
som Fyhn till Hans Hiort skal ofverdraget 7 Sld., 
Sidsele Sahl: Povell Bødkers i Rønne fordrede som vedgikes penge 1 Sld.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin seddel penge 4 Sld. 2 mrk. 15 skl., :/ 
Henning Bohne i Rønne fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/ 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin seddel 2 mrk., :/ 
Mouris Markmand i Rønne fordret efter sin seddel for it læs Høe og en tønde Haure, Høet 3 Sld., 
Hauren 6 mrk., er penge 4 Sld. 2 mrk., :/ 
Jacob Walentin i Rønne fordred efter sin seddel som skall reste paa én fiering torsk og en half 
skeppehomle at reste 1 mrk. 12 skl., :/ 
Hans Simens i Rønne fordred efter sin seddel for it par knifve penge 3 mrk., :/ 
Niels Jensen i Nyker sogn fordrer som hand wærger for Sahl: Olluf Mortensens barn af Nylaursker 
sogn Karne Olsdaatter, af hvis denne Sahl: Mand er skyldig blefven 2 mrk. 8 skl.,  
Iligemaade fordred Niels Abrahamsen i Westermarie sogn, som wærger for Sahl: Olluf 
Mortensdaatter Martite Olsdaatter, som tilkommer af hvis denne Sahl: Mand dertil boet skyldig  
var 2 mrk. 4 skl., nog fordred Niels Abrahamsen for it wogn ree penge 2 mrk.,  
Hans Nielsen i Wæstermarie sogn fordred for liigkisten arbiedsløn penge 4 mrk., Item paa sin 
broder Lars Niels wegne fordred for beslaug til liigkisten penge 5 mrk. 12 skl.,  
Tienestedrengen Mortten Pedersen fordred resterende løn 2 Sld. 2 mrk., ;/  
Tienestepigen Anna Pedersdaatter, fordred resterende tienesteløn 2 Sld.,  
Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred for forstrekning till denne Sahl: Mands 
begrafvelse 9 Sld.,:/ 
Rasmus Rasmusen i Rønne fordred for forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse penge 3 
Sld.,  
Enken angaf at verre skyldig till Berrild Rasmusen i Arnager penge 1 Sld. 12 skl.,  
Indeværende Qvartal skat, for Oktober Nowember og December 1701 er penge 1 Sld. 2 mrk.,   
Petter Hartwig boende i Rønne fordred efter regenskab for oppebaarne ware 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld.,  skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 Sld. 8 skl., Wurderings mændede for deris umage 1 Sld. 2 
mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 198 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Med Qvartalskat 6 mrk.,  
Saa blef efter skrefne Prætensioner udlagt nemlig af Hr: Amptskrifvers Hr: Hans Henrich Schor, 
hans fordring, som er resterende for Anno 1701 af  denne 8tende Waarned ½ tønde smør 7 Rd., 
Jordebogs penge, ægte og knegte penge 6 Rixd. 2 mrk giør 20 Sld., der for er udlagt, en sort Koe for 
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6 Sld., en brun braaget Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en gl. 
Gaas for 1 mrk., :/ 
Qvartalskatten for Oktober Nowember og December 1701 6 mrk., udlagt it lidet Wraaeskab i stuen 
med en dør og en laas for en dragskoffe uden laas for 6 mrk.,  
Wæstermarie kirke, som tilkommer for Aa 1699. en tønde tiende Biug kostet 11 mrk., Item for 1701 
en tønde Biug, ansat efter forhen her udi satte taxt 5 mrk., er 4 Sld., udlagt it røe hielmet Qvigenød 
for 2 Sld., it Faar for 3 mrk., en tønde Biug af det taxerede Biug for 5 mrk., :/ 
Sognepræsten Hr: Rasmus Jensen som rester tiende for 1701 en tønde Rug en tønde Biug og 2 
tønder Haure, ansat efter forige her udi satte taxt, opløbende till penge 4 Sld. Her for udleggis af 
fornefne taxerit Korn in Natura en tønde Rug 7 mrk., en tønde Biug for 5 mrk., 2 tønder Haure a 2 
mrk er 4 mrk., Herrids fogden og Deignen udlagt for 1701 hver en skeppe Biug efter forige sætning 
sat for 2 mrk. :/ 
Niels Jensen i Nøker sogn der fordrer paa sin myndlings weigne børne gods 2 mrk. 8 skl., udlagt it 
sengested i øster Cammer er sat for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/ 
Iligemaade Niels Abra Hansen i Westermarie sogn, som fordrer paa sin myndlings weigne 
børnegods som er 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt it lidet madskab med en dør foruden laas for 2 
mrk., hos Niels Jensens udleeg at hafve 4 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 3 Sld., der for er udlagt i drengehuuset, en ulmerdugs 
ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 6 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 5 Sld., udlagt en liden sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., i 
drengesengen it blaargarns lagen for 2 mrk., :/ 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., udlagt ved skifteforwalterens udleeg 2 mrk., it 
Faar for 3 mrk., til ofvers 8 skl.,  Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt 
it blaargarns lagen for 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., it Faar for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne udlagt Prætentioner till penge 41 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling 79 Sld. 4 skl.,  
til Creditorerne hvilken Summa ike understaaes till Creditorerne at udreignis Proqvota til betaling 
paa de forhen indførte fordringer som opdrager til penge 156 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
thi i hans Kongl: May: Allernaadigste forordning af 15 Jannuary 1701. Saa som dette 8te Wornede 
Wæstergaard, er hans Kongl:  May: wornedegaard, allernaadigste meldes, at til gaardens udredelse 
forud, skal udleggis till gaardens auflings forsettelse, en ploug med 8 dygtige Bæster, item en wogn 
og Harre, med fornøden reedskab, og saa mange tønder sæde korn af alle slags, som till gaardens 
sæd udkræfvis, og  saafrempt forskrefne Species ej skulle paa gaarden in Natura, da skal 
betalningen der til udlegis af boet, og det manglende straxs till gaarden der for indkiøbes; 
Thil hvilken hans Kongl: May: Allernaadigste forordning, allerundanigst at efter lefve, bemelte 
skifte betiendter os hafver her ved boet rettet, med dend bylighed nu har vedstor er boet hafvis 
nemlig, først befindes her i Sterfboet forberørte 4er bæster som der til udleggis som er, en røe bliset 
ugillet Hest for 6 Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. brun gillet Hest for 3 Sld., en 
sort Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., i stæden for de andre fire bæster bereigned efter forskrefne 3 beste 
bæsters verdi andrager till penge 27 Sld., hvor for er udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 
Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en sleede med jern vidier for 4 mrk., en ruhl med jern tappe for 3 
mrk., en gl. øltønde for 1 mrk.,  en ølfiering for 1 mrk., en tom tønde for 12 skl., en silde half tønde 
for 12 skl., en gl. tønde paa 3 firingstor at salte udi for 12 skl., it lidet fyrrerbord for 1 mrk., en 
linnen underdynne i drenge sengen for 6 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., 2 blaargarns lagen 
for 4 mrk., en blaae rannet bolster underdynne i slagbenken i stuen for 5 mrk., it gl. sengklæde for 2 
mrk., en ullen hofvet dynne for 12 skl., endnu en stand tønde for 1 mrk., en sennerps qvern i en blak 
for 3 mrk., it deigne trug for 1 mrk. 4 skl., en EegeØrk med en foed og bildværk paa med laas og 
hengsler for 4 Sld., it fiirkanted sengested med skammel till uden hiemmel for 1 Sld. 2 mrk., it lidet 
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skibsbord med skoffe under for 2 mrk., en bagstoel med leer paa røket for 1 mrk., en linnen 
underdynne for 4 mrk., en ulmerdugs ofverdynne for 3 mrk., en olmerdugs hofdynne for 2 mrk., en 
linnen hofvetdynne for 1 mrk., it udtræket bord paa begge ender, saa og lugt foed staaende i stuen 
for 6 mrk., ved Niels Jens Udleeg 4 skl., ved det stemplet papir 8 skl., nog udleggis en ploug med 
ploug jern bøsse og ringe sampt hiul og vidier som nu forfindes og er taxeret for 2 Sld. 2 mrk.,  
Widere udleggis till gaardens fornefne udreedelse, en wogn med smaae stier hammell med jern 
maarner, tøm og halseeler taxeret for 4 Sld., Item en harre med trætinner for 1 mrk., :/ 
Belangende sæde kornet, saa befindes der af nu her i Sterfboet beholden 2 tønder Rug, og som 
endnu ingen rug Sæd er lagt her ved gaarden, og Enken berettet sæd waanlig at være aarlig her ved 
gaarden saaed 2 tønder rug biøming. Saa er bemelte 2 tønder Rug der till udlagt nu sat for 14 mrk., : 
Biug sæden angaaende, da berettet Enken at her ved gaarden aarlig saais 10 á 11 tønder Biug hvor 
till nu ej meere findis i behold, end 5 3/5 tønde Biug nu sat for 7 Sld.,  
Haure Sæden angaaende, da berettet Enken at aarlig plyer at saais 12 á 13 tønder Haure, hvor til nu 
i Sterfboet ey findes meere end 6 tønder Haure, nu sat for 3 Sld., for det som fanttis findea beholden 
her i boet at udlegge, en gl. fyrrekiste foruden laas og hengsler for 1 mrk., en slagbenk i stuen med 
hengsler og kraag for 4 mrk., en liden slagbenk indfor dørren i stuen for 1 mrk., it gl. fyrrebord med 
en kaars foed for 2 mrk., it madskab med 2 dørre og laas for dend eene dør 10 mrk., en gl. jern 
gryde for 2 mrk., en gl. mæssing kædel paa 3 potter for 1 mrk., :/ 
I stuen en benkedynne wefved i ruder 7 allen lang for 3 mrk., en benke dynne for bordenden 3 allen 
lang for 3 mrk., en flamsk benkedynne indfor stue dørren 2½ allen lang for 3 mrk., en seys med 
bom og ringe for 2 mrk., en stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en jern tyve for 12 skl., it aar med bihl for 1 
mrk., Summa 79 Sld. 4 skl.,  
Ved slutning blef Enken med sin Laugwærge af skifteforwalteren tilspurdt, om de vilde nu 
straxsens imodtage forskrefven afsatte  og udlagt gods, og i sin tid forskaffe hvis som før ermelt till 
gaardens aufling kunde behofvis, saavidt samme udlagte skrammell ware kunde tilstræke, der till 
Enken med sin laugwærge svarede, saa vel som Enkens søstermand Holtforster Hans Christensen, 
at Enken self skall forskaffe berørte till gaarden hafvende plougbæster og til gaarde, fornøden 
Sædekorn, Saavidt forskrefne udlagte Gods der till kand udstræke, hvor for Capitain Hans Kofod, 
og Holtforstere Hans Christensen nu god sagde og for Enken Caverit, at svare till bemelte udlagte 
Holtgoed, og at Enken skal holde gaarden vedhæfd og magt, sampt og svare dend aarlig afgift som 
bør udreedes, som det sig bør, og forsvarligt kand verre. 
Widere angaf Capitain Mortten Bonne af Hasle som nu self her paa Sterfboet mødte, at hafve her I 
boet at fordre, soma f Enken tillage med sin laugwærge vedgikes at verre 12 Sld., :/ 
Hvor till indtet nu var at udlegge, som forhen af denne forretning de andre Creditorers fordringer 
angaaende er anmældet; dette saa at være tilganget og passeret og indtet meere till dette boes bæste, 
efter skifteforwalterens anfordring var at angifve;  Dis til widnisbiurd under vore hænder og 
Zigneter Skiftesteden dend 26 Oktober 1701. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: 
Oberster, Ober Commmendant og Amptmand weigne Hans Jensen.  
Henning Brugman. Hans Kofod.                    Hans Christensen. 
                              Arist Ibsen.  
Niels N:I:S: Ibsen. Egen hand. 
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Anno 1701. Den 8 Nowember. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Esper Hansens Sahl: Hustru Catine 
Albertsdaatter, som boede og døde udi det Nørre Gildesboe beliggende udi Ibsker sogn. imellem 
denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte Esper Hansen paa eene side, og paa anden side, 
denne Sahl: Qvindes samptlige auflede  børn, som nu igien lefver, som er tilsammen 3 sønner og en 
daatter, hvor af  
 
Dend eene søn og daatter er med hende auflet med afgangne Hans Juhl,  
og er sønnen Hans Hansen Jull paa 6 aar gl. siden 24 july sidst afvigt, for ham er nu til wærge 
anordnet fader broderen Olluf Andersen boende i Ibsker sogn som var tilstede, og sig det 
godwilligen paatog. 
Daatteren Kirstine Hans Daatter nu paa 16 aar gl., siden dend 8 september nest afvigt, for hende 
er nu til wærge anordnet Jens Pedersen boende i Kabechegaard i Ibsker sogn,  
 
Og med denne nu efterlefvende mand hafver denne Sahl: Qvinde auflede 2 sønner, hvor af  
Dend eldste søn er Albert Persen paa 4 aar siden dend 4 Augusty nest afvigt, 
Dend anden søn er Hans Persen 8 ugger og 3 dage gl. for dem er faderen Esper Hansen self 
wærge og forelagt moder broderen Albert Wilthagen boende i Svaniche som nu var her tilstede, at 
verre tilsiuns wærge. 
   
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop  
og Jens Hansen. Begge boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. En røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
røe røgget Qviekalf for 1 Sld., en røe Qvigekalf for 1 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En røe soedet Hoppe for 8 Sld., ebn sort brun bliset Hoppe for 6 Sld., en sort Hoppe i 4er aar gl. for 
6 Sld., en sort stiernet gillet foele i 4de aar gl. for 5 Sld., en brun bliset gl. Hoppe for 5 Sld., it sort 
stiernet fior gl. Horsføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Daatteren Kirstine tilhør it hvidt Faar, som og her i boet er, og hende af de vedkommende blef 
samtøket at tilhøre. 
Giæs. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 6 unge Gies á 12 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Svin. En sort beltet Soe for 3 mrk., en hvid ung galt for 2 mrk. 8 skl., 3 unge svin en galt og 2 
Soesvin á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., nogen utærket Rug er sat for 1 tønde for 1 Sld. 3 mrk., noget 
utærsket Biug er sat for 6 tønder Biug og tønden sat for 5 mrk er 7 Sld. 2 mrk., nogen Haure i it 
Hæs er sat for 9 tønder á 2 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 smaae læs Høe á 4 mrk er 2 Sld.,  
Kaabber. 
En hammel fieringstoer kaabber kedel, staaendis i Muur er taxeret for 3 Sld., en gl. malm gryde paa 
en kitte for 3 mrk., en liden gl. kaabbergryde paa 4 potter for 12 skl., en gl. lappet kaabber kedel for 
8 skl.,  
Boehawe. 
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En gl. arbieds wogn med it par gl. Høestier for 2 Sld.2 mrk., en gl. ploug med it gl. skier knif hiul 
løbere og ráinge og bøsse og dret for 1 Sld. 1 mrk., en lin wef med jern og hvis der till nu 
forefandtes er sat for 3 Sld., en øltønde for 1 mrk., 3 gl. straaebonds tønder á 4 skl er 12 skl., en gl. 
spin rok for 8 skl., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it gl. madskab med 2 dørre og 
laas for dend eene dør er sat for 3 mrk., en gl. liden haand qvern udøgtig er sat for 8 skl., en jern 
tyfve for 8 skl., en jern gryde kraag for 1 mrk., it gl. kandebræ 4 skl., 2 gl. seyser med bom og ringe 
á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en gl. lung rifve for 8 skl., it gl. røstekar paa en half tønde for 10 skl., en gl. 
slæde med træ vidier for 10 skl., it førrebord i stuen med it skab under og en udøgtig laas fire er sat 
for 3 mrk., en gl. fyrre kiste med en gl. laas foer for 4 mrk., en gl. benk for bordenden af fyrre er sat 
for 8 skl., en gl. liden benkedynne for bordenden for 2 mrk. 8 skl., en spolskadet agedynne for 2 
mrk., it gl. wefved hiønde med skind under for 1 mrk.,  
Sengeklæder.  
En hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en gl. sort rannet under dynne for 3 mrk., en gl. pude uden lin 
vor for 1 mrk., en gl. benkedynne for 1 mrk., en sybøtte for 3 skl., afeeg, 2 smør punde bøtter á 4 skl 
er 8 skl., 2 harre á 6 skl er 12 skl., it aar med bihl for 8 skl., en hammel. Tøm og halseeler for 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes boehave og rørrende gods till penge 95 
Sld. 11 skl.,  
Efter det skiftebref ganget efter Sahl: Hans Huhl, denne Sahl: Qvindes forige mand, Dateret dend 
27 May aar. 1696 befindes i behold, som dette Sterfboe till bæste nu er at angifve og føre, firre 
skepper land Biug Jord som ligger i Aarsdale giærde og Sahl: Hans Juhl hafver kiøbt af Welb: Hr: 
Lands dommer Ancher Müller for 18 Sld.,  
Summa Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till Penge 113 Sld. 11 
skl.,  
Dernest tilspurdte Skifteforwalteren samptlig dette Sterfboes vedkommende om de hafde meere till 
dette Sterfboes middel at angifve. Hvor till de svarede ey videre at verre, end angifvet er og 
forskrefvet staar, der ved saa dette Sterfboes registering sluttis. 
Og saa blef angifven Sahl: Qvindes Ifareklæder hvorimod Esper Hansen beholte sine egne 
Ifsareklæder, og der foerre denne Sahl: Qvindes Ifareklæder er wurdered samptlige børnen til bæste 
som er efter følgende nemlig. It gl. blaat flores ofverlif med 2de knøttede røede ærmer og staal 
mallier udi for 3 mrk., en gl. sort klædis trøye med blaae garns lærris under foer er sat for 1 Sld., it 
sort fifskaftes skiørt for 3 mrk., it røt wadmels skiørt, wurderit for 4 mrk., som daatteren blef 
bevilget at slide, foruden at reignis udi hendes laad, og det alle vedkommende, en gl. røed basket 
trøye med lærit under for 1 mrk., en gl. sort wendt klædis hufve for 12 skl., en kram lærris gl. klud 
for 1 mrk., it hofvet lin er sat for 8 skl., en brue garns lin hat for 12 skl., it bruegarns forklæde for 2 
mrk., Summa 4 Sld., hvilket dehlis efter samptliges samtøke, lige imellem  forskrefne denne Sahl: 
Qvindes 4er børn, og deraf tilkommer der for en hver 4 mrk.,  
Sønnen Hans Hansen Juhl som farbroderen Olluf Andersen er wærge for, tilkommer 4 mrk., der 
for er ham udlagt en sort klædis trøye med lærrits under foer for 4 mrk.,  
Dend anden søn Albert Espersen og dend yngste søn Hans Espersen som faderen Esper 
Hansen er wærge for tilkommer hver af dem 4 mrk., er 2 Sld., der for er tillagt, it blaat florets 
snørlif med 2 røde knøttet ærmer udi og staal maller udi er sat for 3 mrk., en gl. rød bæsket trøye 
med lærred under foer for 1 mrk., en gl. sort klædis hufve for 2 mrk., tillige it hofvet lin for 8 skl., 
en bruegarns lin hat for 12 skl.,it bruegarns forklæde for 2 mrk.,  
Daatteren Kirstine Hansdaatter som Jens Pedersen i Rabekegaarden er wærge for tilkommer 4 
mrk., der for er udlagt, it sort fifskaftet skiørt for 3 mrk., en gl. kramlærrits halsklud for 1 mrk.,  
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Der efter blef angifven efterskrefne bort skyldige Giæld og Prætentioner, og er der 
till giort udleeg som følger; 
Efter det skiftebref, ganget efter Salige Hans Juhl, denne Sahl: Qvindes første mand Dateret dend 
27 May aar 1696 befindes hans efterlefvende forberørtte 2de børn, en søn og en daatter, at tilkomme 
fæderne arf, nemlig  
Sønnen Hans Hansen Juhl, som faderbroderen Olluf Andersen dend ældre, boende i Ibsker sogn. 
nu er tilordnet at wærge for af løsøre arf penge 26 Sld. 1 mrk., rente heraf kand ike regnis, efter som 
barnet hiid indtill, er opføed hos Moderen nog arfvet efter sin broder Albert Hansen efter ergangne 
skiftebref dend 29 January 1698 Penge 7 Sld., giør 33 Sld. 1 mrk., der for er udlagt, de forhen 
indførte 4 skepper Landbiug jord i Aarsdale giærde for 18 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam for 
2 mrk., en røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., 4 tønder Biug á 5 mrk er 5Sld., en tønde Rug uterket 
sat for 1 Sld. 3 mrk., en tønde Haufre for 2 mrk., er 33 Sld. 1 mrk., :/ 
Daatteren Kirstine Hansdaatter son Jens Pedersen i Rabekgaarden i Ibsker sogn nu er tilordnet 
at wærge for, tilkommer iligemaade efter bemelte skiftebref efter sin Sahl: Fader, løsøre arf penge 
13 Sld. 8 skl., som iligemaade bestaar for uden rentte, efter som hun hafver hiid indtill nødt 
opforstring og nødtørstighed her i boet, hos sin Moder og Stiffader; Nok tilkommer hinde efter sin 
Sahlige broder Albert Hansen efter ergangne skiftebref dend 29 January 1698 penge 3 Sld., er 
tilsammen penge 16 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 mrk., 8 tønder Haufre á 2 
mrk er 4 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., it Lam for 2 mrk., en fiering stoer Kaabber kedel for 
3 Sld., en røe røget Koe for 4 Sld. 2 mrk., er 16 Sld. 3 mrk., till ofvers 8 skl., :/ 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel penge 7 Sld., 1 mrk. 12 skl., her for 
er udlagt, en sort Koe for 5 Sld., 2 smaae les Høe for 2 Sld., 3 unge Giæs á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 
til ofvers 8 skl., :/ 
Sognepræsten Hr: Hans Dominicioj fordred efter sin sedel som vedgikes penge 4 Sld. 12 skl., 
udlagt it sort stiernet fior gl. Horsføll er sat for 2 Sld. 2 mrk., 3 unge svin, it galt og Soesvin 6 mrk., 
en ung Gaas for 12 skl., :/ 
Mads Kofod Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en røed 
røgget Qviekalf for 4 mrk., en røe Qviekalf for 4 mrk., 2 unge Giæs á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., :/ 
Søfren Mogensen af Østermarie sogn, som self var her tilstæde, fordred som Esper Hansen vedgik 
till ham at verre skyldig, som Søfren Mounsen han med reede penge  laandt og med forstragt hafver 
penge 12 Sld. 12 skl., udlagt her for en sort brun bliset Hoppe for 6 Sld., en sort stiernet gillet Foele 
i 4de aar gl. for 5 Sld., en gl. fyrre kiste med en laas for 4 mrk., 3 straaebonds tønder for 12 skl., :/ 
Mikel Hop paa sin søn Petter Hop i Ibsker sogns weigne, fordred for en tønde Rugmeel 3 Sld., 
laandte penge 2 Sld., er 5 Sld., udlagt en røe soedet Hoppe er sat for 8 Sld., til ofvers 3 Sld., :/ 
Jens Hansen af Ibsker sogn fordred Koe leye, af tre Kiørs græsning for Anno 1701. 6 mrk., nog for 
en tønde 1 mrk. 12 skl., er 7 mrk. 12 skl., udlagt af en røed soeded Hoppe hos Petter Hops udleeg 7 
mrk. 12 skl., :/ 
Olluf P: Gersen i Østermarie sogn fordred for korn og laandte penge  3 Sld., udlagt en lin wef med 
jern, og hvis der till nu forefindes for 3 Sld., :/ 
Jens Pedersen i Rabekgaarden i Ibsker sogn fordred for Korn og penge at reste 4 mrk., udlagt en 
jern gryde kraag for 1 mrk., en hvid ullen ofver dynne for 3 mrk., :/ 
Esper Povelsen i Østermarie sogn fordred laante penge som vedgikes 5 Sld., udlagt en brun bliset 
Hoppe for 5 Sld.,:/ 
Johan Dik i Svaniche fordred for homle 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort rannet underdynne for 3 mrk., 
hos Jens Pedersens udleg, hans myndlings de 8 skl., :/ 
Petter Skomager i Aarsdale fordred arbiedsløn penge 1 Sld., udlagt en liden benkedynne for 
bordenden for 2 mrk. 8 skl., it wefved hiønde med skind under for 1 mrk., en førebenk for 
bordenden for 8 skl., :/ 
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Jens Pedersen i Lyersbye i Østermarie sogn fordred laante penge 5 Sld., udlag en arbieds wogn med 
Høestier for 10 mrk., it fyrrebord i stuen med skab under for 3 mrk., it madskab for 3 mrk., en sort 
beltet Soe for 3 mrk., en øltønde for 1 mrk., :/ 
Morten Laursen i Aarsdale fordred for 2 oll sild penge 8 skl., udlagt ved HR: Lands dommers 
udleeg disse 8 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen 4 miil frem  og 4 miil tilbage, bevilget 3 Sld., 
Skifteskrifveren for alt hvis her ved Sterfboet og skiftet falder at, skrifve, og saa reysen med slet 
papir i alt 4 Sld., her for er udlagt, en sort Hoppe for 6 Sld., en malmgryde for 3 mrk., en mindre 
gryde for 12 skl., en liden lappet gl. kaabber kedel for 8 skl.,  til ofvers 4 skl., :/ 
Stemplet papir till dette skiftebref 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., en hvid galt for 2 mrk. 
8 skl., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt af en røe soedet Hoppe hos 
Petter Hops udleeg at hafve 4 mrk., :/ 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 108 Sld. 8 skl.,  
Liqvideret blifver i behold 5 Sld. 3 skl., 
Som Esper Hansen tilligges, paa hvis ham tilkommer, imod sin Sahl hustruis begrafvelses 
bekostning, som her efter anføris; 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart kand Esper Hansen tilkomme, resten af Sterfboes middel som før 
ermelt, som er penge 5 Sld. 3 skl., udlagt en ploug med behør for 5 mrk., en spin rok for 8 skl., en 
gl. førre kiste for 2 mrk., en dito for 1 mrk., en gl. haand qvern for 8 skl., en jern tyfve for 8 skl., it 
kandebræ for 4 skl., 2 seyser med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en liunge rifve for 8 skl., it 
røstekar for 10 skl., en sleede med træ vidier for 10 skl., en spoelskadet agedynne 2 mrk., en ullen 
pude for 1 mrk., en gl. benkedynne for 1 mrk., 3 sy bøtter for 11 skl., ved Salario 4 skl., 2 harre for 
12 skl., it aar med bihl for 8 skl., en hammel tøm og halseeler for 1 mrk., hos Mikel Hop 4 skl.,  
Efter skifteforwalterens anfordring, angaf sig ey fleere med videre Gields fordringer, end 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette skifte der ved er sluttet, hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret, dis til vidnesbyrd under vore hænder og Zegneter, skiftesteden Ut Supra.  
Paa Høy edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands weigne 
Hans Jensen. Henning Brugman.  Esper Hansen. 
 Olluf O:A: Andersen.  Jens J:P:S: Pedersen. 
Albert Wilthagen. Mikell Hop. Jens J:H:S: Hansen egen haand. 
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Anno 1701. Den 9  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Henrich Henrichsen som boede og døde 
paa dend 20  hansmfaldene før Wærrende eyendomsgaard, som Sønnen Lars Henrichsen, efter 
udstæde fæstebref fra Amptstuen med Welb: herr Amptmandens Woldemar Reeks paaskrifvelse, 
Dateret dend 30 jully 1700. paaboer i Poulsker sogn, og det imellem denne Sahl: Mands 
efterlefvende Børn  som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af 
 
Dend eldste søn er Peder Henrichsen nu boende i Boelsker sogn. 
Dend anden søn er Laurids Henrichsen nu boende paa berørte 20de gaard. 
Dend eldste daatter er Lisabeth Henrichsdaatter  nu paa 28 aar gl. for hende er broderen 
Laurids Henrichsen  i Ægteskab med Knud Christensen boende i Snogebech i bemelte Povelsker 
sogn. 
Dend yngste daatter er Margrete Henrichsdaatter nu paa 28 aar gl for hende er broderen Lars 
Henrichsen nu tilordnet at wærge.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Thommis 
Folkman  og Jep Ollufsen. boende i bemelte Povelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger. Nemlig. 
 
En sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort brun snoppet Hoppe for 7 Sld., 3 støker Faar á 3 mrk er 2 Sld. 
1 mrk., 3 gl. Gies med Gaassen á 1 mrk er 3 mrk., 6 unge Gies á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., en sort Soe 
for 4 mrk., en gl. fierings kaabber kedel er vegtig till penge 6 mrk., en gl. span kaabber kedel er 
vægtig till penge 5 mrk., en haand qvern med huus og jern segl for 6 mrk., en ploug med gl. jern og 
dessen behør for 2 mrk. 8 skl., en gl. Høe reeder wogn med træ suller tøm, hammel og halseeler for 
6 mrk., it aar med bill for 12 skl., 2 gl. harre for 12 skl., en spolskadet benkedynne for bordenden 
for 1 mrk., en lang spolskadet benkedynne under winduen 6 mands sæde for 3 mrk., en liden jern 
haand stang for 1 mrk. 8 skl., 4 straaebonds tønder paa tillet for 1 mrk., en tiære tønde for 1 mrk., en 
gl. half ølltønde for 10 skl., en gl. smal half tønde for 4 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en 
tønde i Krubhuuset for 4 skl.,  
I sengen i stuen. En sort rannet ullen underdynne for 4 mrk., en sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., 
en gl. fifskades hofvetpude uden lin vor for 12 skl., en graae ullen rannet ofverdynne for 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i en seng i Krobhuuset en sort rannet ullen underdynne for 
5 mrk., en ullen sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., en hvid fifskaftes hofvet pude uden lin vor for 
1 mrk., en graae rannet ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Hvad Sæden sig anbelanger, sampt Høett saa berettet sønnen Laurids Henrichsen, at hand hafver 
saaed noget lidet for sin fader men ike kunde adskildes, eftersom det laae i fællig udi laden, og 
Laurids Henrichsen som før ermælt, har fæstet denne omrørtte gaard, og sæden i sig self ikun er 
ringe.  Saa er nu paa Sterfboet derom sluttet, at Laurids Henrichsen beholder, alt hvis ringe sæd, 
som nu i laden findes, og der imod svarer og betaler alt huus landgielde, skat tiende og rettighed, 
som af berørtte 20de gaard for indeværrende aar 1701. Yde og betalis bør, og saa at holde de 
vedkommende foruden skade i allemaader; 
Summa andrager forschrefne dette boes løsøre middell til penge 29 Sld. 3 mrk. 10 
skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, som var gandske ringe vil børnen self indbyrdes foreenis om;  
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Saa blef angifven eferskrefne bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er der till giort 
udleeg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ampt skrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor tilkommer som rester af denne 
20de gaard for Anno 1699. till amptstuen, efter dend efter retning som bonden Henrich Henrichsen 
i bog Claríngen, under vel Edle og Welb: Hr: Amptmand og amptskrifverens hænder dend 4 april 
1700 er meddelt penge 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., Doms omkostning 2 mrk. 4 skl., er 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
her for er udlagt, en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort snoppet Hoppe for 7 Sld., er 11 Sld. 2 mrk., 
til ofvers 6 mrk. 8 skl.,  
Sognepræsten Hr: Mads Svane fordred som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt en haand qvern 
med huus og seygl for 6 mrk., 6 unge Gies for 12 skl., støket er 4 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordret som vedgikes 5 mrk., udlagt en sort rannet ullen 
underdynne for 5 mrk.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel, hvor dette Sterfboe betaler dend halfve part som er 
6 mrk. 14 skl., udlagt ved skattens udleeg af fornefne Mæhr at hafve 6 mrk. 8 skl., en straabonds 
tønde for 4 skl., ved Hr: Madtis udleeg 2 skl.,  
Christian Funch i Nexøe fordred for forstrekning til denne Sal: Mands begrafvelse som vedgikes 10 
mrk., udlagt en Høe reeder wogn med træ suhler, tøm, hammel og halseeler er sat for 6 mrk., en sort 
Soe for 4 mrk., :/ 
Daatteren Margrete Henrichsdaatter fordrede som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it Faar er 
sat for 3 mrk., till ofvers 8 skl., :/ 
Hans Mogensen i Snogebek fordret som vedgikes 1 mrk. 12 skl., udlagt en spoelskadet benkedynne 
for 1 mrk., it aar med bill for 12 skl., :/ 
Hans Gage i Snogebæk fordret for en otting fisk 1 mrk. 12 skl., udlagt en ullen sort rannet hofvet 
dynne 1 mrk., 2 gl. harrer for 12 skl., :/ 
Hans Rasmusen nu Hans Abrahamsen i Snogebæk fordred 8 skl., der fore er Hans Abrahamsen 
udlagt, ved daatteren Margrete Henrichsdaatter udleg de 8 skl., :/ 
Mouns Madsen skomager i Snogebæk fordred 10 skl., udlagt hos Hr: Mads udleeg at hafve 6 skl., 
en tønde i Krubhuuset for 4 skl., :/ 
Knud Christensen fordret for at grafve till denne Salige mands liig 1 mrk. 4 skl., udlagt en hvid 
fifskaftes hofvet pude er sat for 1 mrk., en smal half tønde 4 skl., :/ 
Mester Simon Hermansen Holst Barber, boende i Rønne lod fordre som vedgikes 4 mrk., udlagt en 
span stoer kaabber kedel er vegtig till penge 5 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Jep Nielsen fordred for liig kisten arbiedsløn 2 mrk., udlagt ved Mester Simons udleeg at hafve 1 
mrk., en sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., :/ 
Hans Andersen i Nexøe fordred for homle 2 mrk., udlagt en graae rannet ullen ofverdynne for 1 
mrk. 8 skl.,  2 straaebonds tønder paa tillet for 8 skl., :/ 
Thommis Folkman fordred for 2 skepper malt 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies med Gaassen for 3 mrk., :/ 
Sønnen Laurids Henrichsen fordred for it half lispund smør 2 mrk., og for it bræ 14 skl., er 2 mrk. 
14 skl., udlagt en ploug med hammel jern og behør for 2 mrk. 8 skl., en ølhalf tønde for 4 skl., til 
ofvers 4 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage og reysen bevilget 5 mrk., udlagt en sort rannet ullen underdynne 
for 4 mrk., en jern haand stang for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., bekom penge 5 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage med reysen bevilget 2 Sld., udlagt en fierings kaabber kedel som er 
gl. vegtig til 6 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., ved skifteforwalterens udleeg  de 8 skl.,  
bekom 6 mrk., penge og 1½ sk: ved,:/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt 2 straaebonds tønder for 8 skl., en graae ullen 
ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en tiære tønde for 1 mrk., :/ 
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Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 
3 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner til penge 28 Sld. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold 7 mrk.,  
Som samptlig de vedkommende med arfvingerne for ærit deres søster Margrete Henrichsdaatter, at 
nyde og beholde for sin umage og opvartning, hun hafver haft med sin fornefne Salige Fader i hans 
lang varige siugdom og svaghed, og er hende derfor udlagt it Faar for 3 mrk., en lang spoelskadet 
benkedynne 6 mands sæde 3 mrk., en hvid fifskaftes hofvet pude for 12 skl., hos broderen Laurids 
Henrichsens udleg de 4 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlige arfvingerne som tilstæde var om de viste meere til dette boes 
middel at angifve;  Hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, ey 
heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, videre end foran findes indført. Hvor ved saa 
dette skifte sluttes, dette saa at være tilganget og Passeret, dits til vidnisbyrd under vore hænder og 
zegneter, skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster, Ober 
Commendant og Amptmans weigne Hans Jensen. Henrik Brugman.
 Lars L:H:S: Henrichsen. 
Knud K:C: Christensen. Thommas Folchman.   Jep Olsen.  
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Anno 1701. Den 10  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Castensen, som boede og døde i 
Snogebæk udi Poulsker sogn. og det imellem denne Sal: Mands  efterlatte Hustru Elsebeth 
Nielsdaatter for hende blef efter hindes begiering till Laugwærge anordnet Henrik Ibsen boende i 
Nexøe. Paa eene Mand bemælte Niels Jensen paa eene side, og paa anden side, og paa anden side 
dend Sahl: mands  
Søn Carsten Hansen boende i Snogebæk sin egen værge.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Thommis 
Folkman og Jep Ollufsen.  boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger nemlig. 
 
It gl. huus i Snogebæk med straaetag, nesten nederfalden er taxeret for 6 Sld., af en Roesbaad 
foruden nogen reedskab der till, tilhørre dette Sterfboe penge 1 Sld., nogen utærsket Rug med 
foered er sat for 1 Sld. 2 mrk., nogen utærsket Biug med foeret sat for 2 Sld., noget Høe sat for 1 
Sld. 2 mrk., nogen Haufre sat for 3 tønder á 2 mrk er 6 mrk., en gl. wogn er sat for 1 mrk., en sort 
Hoppe for 4 Sld., endnu en sort Hoppe for 3 Sld., en gl. hakelse kiste foruden jern for 2 skl., en sort 
Qvie for 3 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., en gl. kiste i Krobhuuset for 4 
skl., en røste ballig for 4 skl., en fiering for 4 skl., en tønde for 6 skl., en gl. leyel for 2 skl., en gl. 
kitte og en fiering for 2 skl., 2 gl. karder for 4 skl., en jern gryde for 2 mrk. 8 skl., en liden ballig for 
4 skl., it drøfte trug for 6 skl., en karebenk for 2 skl., en gl. otting for 2 skl., en gl. skibs trappe for 6 
skl., en tiære kande for 4 skl., en hampehegle for 2 skl., it bord i stuen for 14 skl.,  
Summa andrager denne Sterfboes middel till penge 29 Sld. 12 skl.,  
Denne Salige mands Ifareklæder, som vare gandske ringe, hafver denne Salige Mands søn till sig 
annammet, og der imod beholte Enken sine egne Ifareklæder. 
Saa blef angifven efterskrefne Bort skyldige Gield og Prætensioner og er der till giort udleeg som 
her efter følger. 
Hr: Ritmesteren Rasmus Nielsen boende paa store Canisegaarden, fordred som vedgikes penge 5 
Sld., udlagt der for forberørte 6 stolperum huus taxeret for 6 Sld., der af 5 Sld., 
Sognepræsten  Mads Svane fordred som vedgikes 1 Sld., udlagt af biuget at hafve 4 mrk.,  
Sogne deignen Mouns Madsen fordred for begrafvelsen og anden resterende rettighed i alt penge 1 
Sld., udlagt at hafve af biuget disse 4 mrk., :/ 
Hans Jensen for at grafve og ringe fordrit 1 mrk., der paa bekommet 14 skl., rester 12 skl., udlagt it 
drøftetrug for 6 skl., en gl. skibs trappe for 6 skl., :/ 
Henrik Smid i Nexøe fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt en jern gryde for 2 mrk. 8 skl., 2 
gl. karder for 4 skl., en røste ballig 4 skl., :/ 
Christen Funk i Nexøe fordred efter regenskab penge 3 mrk. 12 skl., udlagt it Faar for 3 mrk., en 
fiering for 4 skl., en tønde for 6 skl., en gl. leyel for 2 skl., :/ 
Mads Hansen i Svaniche fordred for sæd penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. Gaas for 1 mrk., en 
lidenballig for 4 skl., en karebenk for 2 skl., en gl. otting for 2 skl., :/ 
En Qvinde i Svaniche ved navn Elsebeth som er Anders Smults søster, har her i boet at fordre for 
hamp penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en wogn for 1 mrk., en gl. kiste i Krubhuuset for 4 skl., en hakelse 
kiste for 2 skl., en kitte og en fiering for 2 skl., :/ 
Peder Jensen i Boelsker sogn lod fordre som vedgikes 6 mrk. 4 skl., udlagt 2 Faar for 6 mrk., en 
tiære kande for 4 skl., :/ 
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Anders Pedersen i Boelsker sogn lod fordred 2 mrk., udlagt af en Roesbaad at hafve disse 2 mrk., :/ 
Olle Jensen i Pedersker sogn fordred som vedgikes 4 skl., udlagt af it bord i stuen sat for 14 skl.,  
der af disse 4 skl., :/ 
Rasmus Køller i Boelsker sogn fordred 6 skl., udlagt af fornefne bord i stuen disse 6 skl., :/ 
Christopher Mounsen ibdn. Fordred 4 skl., udlagt af fornefne bord at hafve disse 4 skl., :/ 
Laurits Nielsen i Poulsker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt der for en sort Mæhr sat for 3 Sld., der 
af disse 1 mrk. 4 skl., :/ 
Hans Nielsen i Snogebek fordred 10 skl., af fornefne Mær hos Laurits Nielsen udlagt disse 10 skl., 
Peder Ibsen ibdn. Fordred 8 skl., udlagt af fornefne Mær disse 8 skl., :/ 
Petter Smult ibdn. Fordred 6 skl., udlagt af fornefne Mær disse 6 skl., :/ 
Jens Haagen ibdn. Fordred 4 skl., udlagt af bemelte Mæhr disse 4 skl., :/ 
Jens Jensen i Snogebek fordred som vedgikes 4 mrk. 4 skl., udlagt af fornefne Mæhr disse 4 mrk. 4 
skl., :/ Diderich Funk i Nexøe fordred 8 skl., udlagt af en sort Mæhr med Laurits Nielsen at have 8 
skl., :/  Carsten Hansen fordred for fisk 1 mrk. 10 skl., udlagt af en sort Mæhr med Lars Nielsen 1 
mrk. 10 skl., :/ 
Gunnild Christian Povelsen i Snogebek fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt af en sort Mæhr 
med Laurits Nielsen disse fordrende 2 mrk. 10 skl.,  af en gl. Gaas 6 skl., :/ 
Morten Ibsen i Snogebek fordred for bræder til liigkisten penge 2 Sld., udlagt en sort Mæhr sat for 4 
Sld., til ofvers 3 Sld.,:/ 
Carsten Hansen i Snogebek, fordred for arbiedsløn til liigkisten 1 Sld., udlagt med Morten Ibsen af 
en sort Mæhr at hafve disse 4 mrk., :/ 
Elisabeth Sahl: Peder Povelsen i Nexøe fordred som vedgikes penge 10 mrk., for 3 potter 
brendeviin 2 mrk. 10 skl., for salt, kryderi, tabak og Piber penge 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., 
udlagt af en sort Mæhr med Morten Ibsen 2 mrk., af en gl. Gaas 10 skl., noget Høe for 1 Sld. 2 
mrk., Rugen som er sat for 6 mrk., :/ 
Hans Mortensen fordred kirkepenge 8 skl., udlagt af fornefne sorte Mæhr med Morten Ibsen at 
hafve 8 skl., :/ 
Idlige kirke wærgen nemlig Lodvig Simmensen fordred kirkepenge for aar, penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt med Mortten Ibsen af en sort Mæhr at hafve disse 2 mrk. 8 skl., :/ 
Tommis Folkman fordred som rester gl. Gield 2 mrk., nog for 2 skepper Rugmeel, som nu kort tid 
siden er betroed 4 mrk., er 6 mrk., udlagt af en sort Qvie 1 mrk., 2 tønder Haufre 4 mrk., en Gaas 
for 1 mrk., :/ 
Hans Castens Stifdaatter Kirstine Andersdaatter fordred tienesteløn som vedgikes penge 2 Sld. 1 
mrk. 2 skl., udlagt af huuset at hafve 4 mrk.,  en hampehegle for 2 skl., af roersbaaden 2 mrk., it 
Faar for 3 mrk., :/ 
Summa andrager forskrefne Gield til penge 25 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
End videre udlagt, skifteforwalteren for sin umage med reysen 2 mrk., udlagt en tønde Haufre for 2 
mrk., efterlod dette paa 1 mrk., som skifteforwalteren med penge blef betalt. 
Skifteskrifveren for sin umage med reysen og slet papir i alt 6 mrk., udlagt af en sort Qvie som er 
taxeret forhen i registeríngen for 3 Sld., deraf at hafve 6 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en sort Qvie 3 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af fornefne sorte Qvie disse 2 
mrk., :/ 
Saaleedis blifver da Sterfboes Gield og Prætentioner 29 Sld. 12 skl.,  
Som  er lige saa høy som Boes middel at indtet er ofverblefven, imellem arfvingerne at deele. 
Skifteforwalteren saa tilspurde Enken med sin laugwærge og sønnen, om de hafde meere till dette 
boes middel at angifve, hvor till de svarede, ike videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, 
ike heller angaf sig flere med videre Gields fordringer. Her ved saa dette skifte sluttes, dette saa at 
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verre tilganget og Passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober 
Commendant og Amptmans weigne  Hans Jensen. Henrik 
Brugman. Carsten Hansen. Thommis Folkman  Jep Olsen. 
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Anno 1701. Den 12  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter S: Peder Andersen, som boede og døde paa dend 
29 Jord eiendoms gaard beliggende  i Rosendale udi  Rydsker  sogn, og det imellem denne Sal: 
Mands  efterlefvende hustru Ingeborig Rasmusdaatter  for hende er efter hindes begiering til 
laugwærge anordned hendis broder Hans Rasmusen boende i Clemmedsker sogn. Paa  eene side, 
og paa anden side, efter som et drengebarn som denne S: Mand med sin efter lefvende hustru haver 
aufled som men kort før faderen ved døden afgangen, møtte denne S: Mands fader Anders Olsen  
boende her i bemelte Rydsker sogn, at arfve berørte sin søn. 
 
 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Laurs 
Monsen og Jørgen Hansen. Begge ibiden, Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger 
nemlig. 
 
Øeg.  En slet brun Hoppe for 4 Sld., en brun blised gl. Hoppe 5 mrk., it røe braaged ugilled Hestføll 
for 5 mrk.,  
Qveg.   En sort hielmed ung Koe for 5 Sld., en dyr haared Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed gl. 
Koe for 4 Sld.,  
Faar 2 gl. Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  
Nogen Rug er sat istraaet for at verre 3 tønder á 7 mrk er 5 Sld. 1 mrk., noget Biug i straaet er sat 
for at verre 3 tønder á 5 mrk er 2 Sld. 7 mrk., nogen Haure i straaet er sat for at verre 10 tønder á 2 
mrk er 5 Sld., 4 smaae les Høe á 4 mrk er 4 Sld.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, indgik arfvingerne samptlig, formeedelst Gieldens betaling, at 
Taxerei till fællets beste nemlig. En graae wadmels kiol er sat for 8 mrk., en sort wadmels kiol er sat 
for 8 mrk., Resten var arfvingerne ey hafve wurderet, foruden alt anføris noget der af till boes 
middel efter som de ikun var gandske ringe, og blef hans dend Salige Mands Fader bevilget 
fornefne sin søns, en sort Hat at nyde foruden skifte. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 42 Sld. 1 mrk.,  
Denne Sahl: Mands hustru med sin laugwærge, saa og denne Salige Mands Fader, blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angigve. Der till de svarede, 
at de ike viste meere at angifve end angifvet er og forskrefvet staar. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der tilgiort udleeg som 
følger. 
Denne Sahl: Mand Peder Andersen for tillige med Jens Monsen beboet denne 29 gaard og vedtagen 
at svare till Hr: Toch Capitain Silleben som denne gaards afgift prp officio er Ahsignerit, dend 
halfve 1701 afgift, nemlig af landgielde smør 3 lispund 5 ¼ skaalpund, der paa yt efter Qviterings et 
lispund renten skaalpund, rester 1 lispund 6 ¼ skaalpund, ansat efter jordebogs taxter opdrager 
penge 9 mrk., Item ½ tønde Biug, ansat in Nature, efter forhen indførte taxt for 2 mrk. 8 skl., Item 
lige saa af Haufren er 2/5 tønde for 3 mrk., af Ægtepenge helften 3 Sld., af bog clarings 3 Sld. 1 
mrk., rester 2de qvataler 11 mrk., item 6 Høns 2 mrk. 4 skl., og ½ Gaas 8 skl., Andrager saaleedis 
for Anno 1701 penge 13 Sld. 1 mrk. 4 skl., og er forhen it les Høe, af denne Sahl: Mand yt, for disse 
13 Sld. 1 mrk. 4 skl., er udlagt 3 tønder Rug á 7 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 2 tønder Biug á 5 mrk er 2 
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Sld. 2 mrk., 10 tønder Haure á 2 mrk er 5 Sld., it læs Høe 1 Sld., er 13 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 
12 skl., :/ 
Anføris at dette boe skal betale till amptstuen af knegtepenge for 1701 penge 15½ skl., udlagt af 
fornefne Høe 1 mrk., af tiende till fornefne aars af Clarring, rester dette boe till sogne Præsten 
helften som er ½ tønde Rug, sat efter forhen indførte taxt, som in Natura ydes 3 mrk. 8 skl., ligesaa 
½ tønde Biug for 2 mrk. 8 skl., og ½ tønde Haure 1 mrk.,  
Till Herrits fougden og deignen bereignis hver ½ skeppe Biug 1 mrk., :/ 
Kirketiende helften 1 mrk., giør tilsammen 2 Sld. 1 mrk., udlagt at Enkenbetaler af sæden og hafver 
Regres udi Høet for disse penge 9 mrk.,:/ 
Sognepræsten Hr: Hans Ancher for liig tienesten bevilget penge 3 Sld., Kand her for proqvota 
tilkomme 8 mrk. 1 skl., der for udlagt en sort hielmet mug Koe for 5 Sld., der af 8 mrk. 1 skl., :/ 
Deignen Hans Jensen for liig tieneste bevilget 3 mrk., kand her for proqvota tilkomme 2 mrk. ¼ 
skl., udlagt af fornefne Koe disse 2 mrk., :/ 
Peder Rasmusen i Rønne tilkommer for forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse 5 Sld. 1 
mrk., kand herfor proqvota tilkomme 14 mrk. 1 skl., udlagt en dyrhaaret Koe for 4 Sld. 2 mrk., til 
ofvers 3 mrk. 15 skl., :/ 
Barbara Sahl: Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin seddel, som vedgikes penge 9 Sld., 
kand her for proqvota tilkomme 6 Sld. 3 skl., der for er udlagt, en sort hielmet gl. Koe for 4 Sld., af 
dend anden sort hielmet Koe at hafve 2 Sld. 3 skl., :/ 
Johan Basiluis Tobak spinder i Rønne boende, fordred efter sin seddel penge 3 mrk., Kand her for 
proqvota tilkomme 2 mrk. ¼ skl., der for er udlagt, it røe braaget ugillet Hestføll er sat for 5 mrk., 
til ofvers 3 mrk., :/ 
Jens Mounsen i Rydsker sogn fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., nog forderd klokepenge 1 mrk., 
er 2 mrk. 4 skl., kand her for proqvota tilkomme 1 mrk. 6 skl., der for udlagt at annamme hos tobak 
spinderens udleeg at hafve 1 mrk. 6 skl., :/ 
Jens Frost i Rydsker sogn fordred Høste arbiedsløn 12 skl., kand her for proqvota tilkomme 9 skl., 
der for er udlagt hos tobaks spinderens udleeg 9 skl., :/ 
Mikel Hansen i Rydsker sogn fordret paa sin daatters weigne tienesteløn 3 mrk., Kan her for 
proqvota tilkomme 2 mrk. ¼ skl., hvor for er udlagt hos tobaks spinderens udleeg 1 mrk. 1 skl., hos 
Peder Rosmans udleeg 15 skl., :/ 
Peder Greyersen i Clemmedsker sogn fordrer for Rugmeel 6 mrk., arbiedsløn paa liigkisten till 
denne Salige Mand og Barnet 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., kand proqvota tilkomme 6 mrk. 11 skl., 6 d., 
der for er udlagt en brun bliset gl. Hoppe er sat for 5 mrk., hos Peder Rosmans udleeg at hafve 1 
mrk. 11½ skl., :/ 
Hans Clausen i Rydsker sogn fordred paa Mortten Bonnes i Hasle weigne 2 Sld., kand her for 
proqvota tilkomme 5 mrk. 6 skl., der for udlagt hos Peder Rosmans udleeg 1 mrk. 4 skl., af en ung 
sort hielmet Koe med Præsten 2 mrk. 12 skl., ved wurderings mændenes udleeg 1 mrk., ved det 
stemplet papir 6 skl., :/ 
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordred paa Mouns Spamers i Hasles weigne for it bræ till 
liigkisten penge 1 mrk. 8 skl., Kand her for proqvota tilkomme 15 skl., udlagt der for af Høet 15 
skl., :/ 
Niels Svendsen i Rydsker sogn fordret for en otting salt fisk penge 3 mrk., kand her for proqvota 
tilkomme 2 mrk. ¼ skl., der for udlagt af Høet de 2 mrk., :/ 
Peder Høy i Clemmedsker sogn fordred for fisk og tran penge 5 mrk., kand her for proqvota 
tilkomme 3 mrk. 6 skl., udlagt en slet brun Hoppe for 4 Sld., der af 3 mrk. 6 skl., :/ 
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordret for en skeppe Haure malt 10 skl., og for 10 potter Biug 
gryn 1 mrk. 4 skl., for reyserne sine 4 mrk., er penge 5 mrk. 14 skl., kand her for proqvota tilkomme 
3 mrk. 12 skl., udlagt af en slet brun Hoppe at hafve 3 mrk. 12 skl., :/ 
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Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred som rester paa en af handlet Mæhr penge 5 mrk., kand 
her for proqvota tilkomme 3 mrk. 6 skl., udlagt af en slet brun Hoppe at hafve 3 mrk. 6 skl., :/ 
Jens Clausen i Rydsker sogn fordred for sin umage imidler tid denne Salige Mand var svag og ved 
begrafvelsen 6 mrk., kand her for proqvota tilkomme 4 mrk., udlagt der for af en slet brun Hoppe 4 
mrk., :/ 
Olluf Gammelsen i Rydsker sogn fordred 1 mrk. 13 skl., kand her for proqvota tilkomme 1 mrk. 1 
skl., udlagt af Høet at hafve 13 skl., ved det stemplet papir 2 skl., af en slet brun Hoppe 2 Skl., :/ 
Lauris Rasmusen i Nøker sogn lod fordre 2 mrk., kand her for proqvota tilkomme 1 mrk. 6 skl., 
udlagt af en slett brun Hoppe 1 mrk. 6 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., har for udlagt af en graae wadmels kiol er sat for 8 mrk.,  
deraf 4 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 10 mrk., udlagt en sort wadmels kiol for 2 Sld., af en graae 
wadmels kiol 2 mrk., :/ 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en graae wadmels kiol 2 mrk., it Faar 
for 3 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., till ofvers 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 53 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver Gielden Høyere end det anførdte Sterfboes middel penge 11 Sld., 
Og er af dend anførtte Gield till fuld betaling udlagt penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., resten af Gielden 
som er 32 Sld. 1 mrk. 4 skl., der till er proqvota udreignet, at kand udkomme till hver Sld., 2 mrk. 
11 4/32 skl.,:/ 
Som saaleedis er udlagt efter som forskrefvet staar; Hvor ved saa dette skifte er sluttet. Og som 
arfvingerne ike efter skifteforwalterens anfordring hafde meere till dette boes middel at angifve. Saa 
angaf sig ey flere med videre Giælds fordring. Saa er forskrefne till bekræftelse Attesterit, under 
samptlig de vedkommendis hænder og Zigneter Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Paa Høy Edle og Welb: Hr: Oberster, Ober Commendant og Amptmandens weigne 
Hans Jensen  Henrik Brugman. Paa Enkens weigne som laugwærge Hans 
H:R: Rasmusen. Anders A:O:S: Olsens navn. Laurids Mogensen.  
        Jørgen H:H:S: Hansen. 
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Anno 1701. Den 21  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Niels Jensens Sahl: Hustru Kirstine 
Nielsdaatter, som boede og døde paa dend 1 Jord eiendoms gaard beliggende  i Olsker sogn, som 
hans Kongl: May: formeedelse Restancer, af Landgielders betalnings efter staaelse er hiemfalden, 
og Niels Jensen under fæste hafver, efter derom fæstebrefves indhold Contribution, efter des videre 
indhold; Og det imellem denne  Salige  Qvindes efterlefvende Mand bemælte Niels Jensen paa eene 
side, og paa anden side, denne Salige  Qvindes samptlige børn, først at mælde som hun med sin 
første Salige Mand Hans Pedersen her sammesteds auflet hafver, som er og nu igien lefver. 3 sønner 
og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Peder Hansen nu sin egen wærge. 
Dend anden søn er Niels Hansen og nu sin egen wærge. 
Dend 3 die søn Jørgen Hansen nu paa 16 aar gl., for ham er stiffaderen Niels Jensen forhen til 
wærge anordnet, og endnu fremdeelis forblifver. 
Dend eldste daatter er Karne Hansdaatter paa 24de  aar gl. for hinde er og forhen hindes 
Stiffader Niels Jensen till wærge anordnet, som og efter bemeltedeelis hendis wærge forblifver. 
Dend yngste daatter er Kirstine Hansdaatter nu paa 18 aar gl., for hende er hendis faderbroder 
Jens Pedersen i Olsker sogn, forhen till wærge anordnet. 
Saa og hafver denne Salige Qvinde auflet, med denne nu efterlefvende Mand Niels Jensen, it 
pigebarn som nu igien lefver 
Bendte Nielsdaatter nu paa 5te aar gl., for hende er hindes fader Niels Jensen self wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditouon Steffen Schults 
boende i Rønne og  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Anders Laursen og Mortten Diderichsen. Begge boende i Olsker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
Øeg. 
En sort brun stirnet Hoppe r sat for 9 Sld., en sort Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Hoppe for 6 Sld., 
en brun stiernet Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en røe bliset ugillet Foele er sat for 4 Sld., en brun bliset 
gilling af wærdi 8 Sld., blef stiffaderen Niels Jensen foruden skifte af alle de vedkommende 
bevilget at nyde og beholde, fordi hand har verret høflig. Imod sine Stifbørn, saa og at ride paa til 
Landwerns tieneste. 
Qveg. 
En røe ung stud for 8 Sld., en brun ung stud for 7 Sld. 2 mrk., en røe braaget ung stud for 4 Sld. 2 
mrk., en sort ung stud for 3 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung sort Koe for 5 Sld., 
en blak braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en  røe braaged Koe for 6 Sld., en røe hiemlet Koe for 5 Sld., 
en sort hielmet Koe for 4 Sld., it sort bliset Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., it sort grimmed Qvienød for 
2 Sld., it røe grimmed Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it røe beltet Tyrnød for 1 Sld. 1 mrk., it sort 
Tyrnød for 1 Sld. 1 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 1 Sld., en sort hielmet Qvikalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 13 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaassen á 1 mrk er 1 Sld., ung Daas for 12 skl.,  
Svin. En sort beltet Soe for 3 mrk., en sort beltet galt gris for 1 mrk. 8 skl., en hvid Soegris for 1 
mrk.,  
Kaabber. 
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En kaabber kedel paa en fiering stor, er vægtig til penge 6 Sld., en kaabber kedel paa en span stor, 
er gl. sat for 1 Sld. 2 mrk., en kaabber kedell paa 1½ span stoer, er gl. vegtig till 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn foruden stier er jernet paa juhl nauever er sat fot 6 Sld., endnu en arbieds wogn med smaae 
stier, som er gl. er sat for 1 Sld., en skoufsleede med træ vidier 1 Sld., en ploug med jern og behørig 
reedskab for 2 Sld., 2 træ tinner harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. liden sleede med it aag paa for 4 skl., 
it aar med bill for 10 skl., 2 gl. Høestier for 12 skl., en gl. lin wef med jern for 2 Sld. 2 mrk., en gl. 
haand qvern med huus og jern seigl for 2 mrk., en kierne medst af for 12 skl., en liden ballig for 6 
skl., en span af fyrre for 4 skl., en kitte med grefve udi for 2 skl., en kalke tønde for 1 mrk., en nøde 
huud i ommelte kalketønde sat for 3 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., it pande jern for 1 
mrk. 8 skl., 3 smaae øpser á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., en gl. fyrre kiste foruden hengsler laas med 
marne hengsler for 1 mrk., en gl. straaebonds tønde for 4 skl., en gl.korn seis med bom og ringe for 
1 mrk., en jern tyfve for 6 skl., en jern spade for 1 mrk., en leer hake for 8 skl.,  
I Stuen. 
It bord med lugt foed og bræde fødder med skuffe af fyrre er sat for 2 Sld., en nye wefved 
benkedynne 5 allen lang er sat for 6 mrk., en syed agedynne med skind under er sat for 2 mrk.,   
Senge klæder. 
En hvid ullen sengedynne for 4 mrk., en wadmelst graae paa eene, og hvid paa anden side, senge 
dynne for 4 mrk., en gl. ullen underdynne for 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 12 skl., it ullet 
sengedynne vor for 1 mrk.,  
sæden i laden, er sat for 3 tønder á 8 mrk er 6 Sld., Biuget er sat for 8 tønder á 6 mrk er 12 Sld., 
Haufren er sat for 12 tønder á 2 mrk er 6 Sld., Hvis Høe som nu findes her i laden indauflet, blef 
Niels Jensen forundt till vor goeder og Gaardens Conservation, Rugen som er saaed en tønde en 
skeppe, der af sættes strøe kornet efter forhen indførte taxt for tønden 2 Sld., er som till boes middel 
anføris penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Principal, tilspurde de vedkommende  som her tilstæde var, om de viste 
meere till dette Sterfboes bæste at angifve, der till de svarede, at dem ej meere witterligt var, end 
angifvet er og forskrefvet staar der ved saa dette Sterfboes registering sluttes. 
Og saa blef det angifvende Boes rørrende Gods efter taxten sammen reignet, som opdrager till 
penge 165 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hvad denne Sahl: Qvindes Ifareklæder er angaaende, som ikun vare gandske ringe af hiem spinder 
tøy.  Da angafvis at denne Sahl: Qvinde for sin død, hafver uddeelt till sine døttre, at de den kand 
forslide. Og der paa sagde og deris forige wærger, som nu tilstede var, at de paa ike noget hafde at 
anke eller vilde kiere i nogen maader, hvor ved det saa nu her paa Sterfboet blef sluttet at beroe og 
saa beholder Niels Jensen der imod sine egne Ifareklæder. 
Hvor nest blef angigven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er der till giort udleg som her 
efterfølger, nemlig. 
Af dend efter retning som denne burde Niels Jensen i Bog Clarring nu der Hr: Vice Amptman 
Ancher Muller og Hr: Ampt skrifver Hans Henrich Schor deris hænder dend 4 marty 1701 er med 
deelt, befindes at af denne Gaards Landgielde rester 10 mrk. 8 skl., for 1700. som befindes af 
fuldmegtigen Hans Hiorts Qcitering dend 17 Juny 1701. at vere betalt. Saa anføris efter forskrefne 
fæsterbref, resten af dend halfve landgielde, for denne første gaard for 1701. naar 3 lispund smør 
som er ydt den 6 augusrt Aa 1701. fradragis, rester igien 1½ fiering pund smør, ansat for 3 skl., ½ 
tønde Biug bereignet at ydes In Natura, efter dend herudi forhen indførte taxt for penge 3 mrk., 
iligemaade 7/10 tønde Haure 2 mrk., Jordebogs og Ægtepenge med videre, anreignet efter 
sædwaanlig penge 8 Sld. 5 skl., Summa 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., Nog anføris Qvartalskat for Oktober 
November og December maaneder 1701. som er 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., Summarum 10 Sld. 3 mrk. 2 

bornholmerting.dk 435



 3

skl., her for er udlagt 3 tønder Rug á 2 Sld., er 6 Sld., 3 tønder Biug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en jern 
spade for 1 mrk., en kitte med grefver udi for 2 skl., er 10 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Stads Capitanen Morten Bonne i Hasle fordred  efter sin forteignelse og Speciale forklaring, som af 
alle ved kommende vedgikes som er forstrekning till Landgieldes afbetaning, og de forhen taxerede 
bæste stude i forsikring stillet, med videre forstrekning till denne Salige Qvindes begrafvelse, 
opdragende till penge 16 Sld. 7 skl., her for er udlagt en røe ung stud for 8 Sld., en brun ung stud for 
7 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., en leerhake 8 skl., er 16 Sld. 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
Herre fougden og Deignen tilkommer for 1701 hver en skeppe Biug, beriegned for penge som In 
Natura ydes 2 mrk., udlagt af biuget at betalis disse 2 mrk., :/ 
Sogne Deignen Christen Lin for sin umage og tieneste ved tvende liig begiengelse, nemlig denne 
Salige Qvinde og hendis søn, blef af alle vedkommende bevilget og samtøget 3 Sld., her for er 
udlagt, it sort bliset Qvie nød for 9 mrk., it sort hielmet Qviekalf for 3 mrk., :/ 
Wefst Pedersen fordred som vedgikes penge 5 Sld., her for er udlagt en røe hielmet Koe er sat for 5 
Sld., :/ 
Lauridt Hansen Smid boende paa mure i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn og andet som 
vedgikes i alt penge 2 Sld., her for er udlagt, en hvid ullen sengedynne for 4 mrk., en wadmels graae 
paa eene side og hvid paa anden side, sengedynne for 4 mrk., :/ 
Rasmus Jensen i Vedbye, fordred som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en 
skoufsleede med træ vidier for 4 mrk., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Sønnen Peder Hansen fordred som vedgikes penge 6 mrk., her for er udlagt it røe grimmet Qvienød 
for 6 mrk., :/ 
Sønnen Niels Hansen fordred som vedgikes penge 4 mrk., her for er udlagt it røe hielmet Tyrnød for 
4 mrk., :/ 
Niels Jensen befindes at være tilordnet at værge for 2de sine Stifbørn nemlig sønnen Jørgen Hansen, 
som tilkommer efter sin Sahl: Faders, skiftebref, Dateret den 9de Aprill 1690 fæderne arfve 9 mrk. 5 
skl., nog son Niels Jensen vedgik till berørte Jørgen Hansen at være skyldig, for tienesteløn 8 mrk., 
item for daatteren Karen Hansdaatter, som tilsammen sin fæderne arfve 4 mrk. 10 skl., er 
tilsammen som Niels Jensen skeer udleeg for med 1 mrk. 6 skl., som er tilreignet daatteren paa 
skiftet efter Salige Niels Ibsen i Olsker sogn dend 2 December 1700 penge 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., her 
for er udlagt en ung sort Koe for 5 Sld., en sort beltet Soe for 3 mrk., en gl. liden sleede med it aag 
for 4 skl., ved Morten Bonis udleeg 1 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  med bemelte 1 mrk. 6 skl., som 
daatteren efter Sahl: Laurids Ibsen som før ermelt er tilreignet.:/ 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, saa og imod dend bekostning, som 
paa denne Sal: Qvindes Søns Jens Hansens begrafvelse, er anvendt, blef imellem Niels Jensen og 
Samptlig de vedkommende, Accordret og foreenet, at som Niels Jensen forhen er blefven bevilget, 
berørte Hest, item sin sengs klæder som Niels Jensen hafde at ligge udi. Saa skall Niels Jensen 
derforuden her af boet nyde udleeg for penge 30 Sld. 1 mrk., her for er udlagt en sort brun stiernet 
Hoppe for 9 Sld., en sort Hoppe for 6 Sld., en gl. sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en blak braaget Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe for 6 Sld., 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld., it Lam for 2 
mrk., til ofvers 1 mrk., :/ 
Niels Hansen denne Salige Qvindes søn, fordred for 5 skepper Haure eller en tønde 2 mrk., udlagt 
her for en tønde haure sat for 2 mrk., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage og reysen blef af alle vedkommende bevilget 3 Sld., her for er 
udlagt en liden sort ung stud for 3 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reysen i alt bevilget med slet papir 5 Sld. 1 mrk., her for er 
udlagt en røe braaged ung stud for 4 Sld. 2 mrk., af en kaabber kedel paa 1½ span de 3 mrk., :/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af en kaabber kedel paa 1½ span stor disse 
penge 3 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en kaabber 
kedel paa en span stor, er vegtig till penge 6 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætensioner till penge 88 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 77 Sld. 9 skl.,  
Deraf Stiffaderen Niels Jensen tilkommer den halfve part som er penge 38 Sld. 2 mrk. 4½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salig Qvindes samptlige efterlefvende børn, som er 3 
sønner og 2 døttre, er der af en broder laad penge 8 Sld. 2 mrk. 4 skl. 6 2/3 d., Og en søsterlaad er 4 
Sld. 1 mrk. 3 skl. 3 1/3 d.,  
For Niels Jensens anpart som er 38 Sld. 2 mrk. 4½ skl., der for er udlagt, en wogn foruden stier 
med jern paa hiul narven for 6 Sld., en soed bliset Hoppe for 6 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld., 
en ploug med jern og behørig reedskab for 2 Sld., 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., en ung Gaas for 
12 skl., en sort beltet galt gris for 1 mrk. 8 skl., en hvid Soegris for 1 mrk., 2 træ timmer harrer for 1 
mrk., it aar med bihl for 10 skl., 2 gl. Høe stier for 12 skl., en kaabber kedel paa en fiering stoer er 
vægtig till penge 6 Sld., 2 tønder Biug á 6 mrk er 3 Sld., en haand qvern med huus og segl for 2 
mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en nøde huud der udi for 3 mrk. 8 
skl., 3 smaae øpser á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., en korn seis med bom og ringe for 1 mrk., en jern 
tyfve for 6 skl., er 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., till ofvers 17 ¼ skl.,  
Dend Eldste søn Peder Hansen som er sin egen wærge tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 4½ skl., der for er 
udlagt en røe bliset ugillet Foele er sat for 4 Sld., en gl. wogn med smaae stier for 1 Sld, 2 mrk., af 
Biuget at hafve 1 tønde er 1 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., en syed agedynne med skind 
under for 2 mrk., en ullen underdynne for 2 mrk., en fyrre span for 4 skl., hos Niels Jensen ½ skl., 
Dend anden søn Niels Hansen som er sin egen wærge tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 4½ skl., der for er 
udlagt it sort grimmed Qvie nød for 2 Sld., en tønde Biug for 1 Sld. 2 mrk.,  2 tønder Haure for 1 
Sld., 3 Faar á3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en nye wefvet benkedynne 5 allen lang for 6 mrk., en kiste 
uden laas med maarne hengsler for 1 mrk., en straabonds tønde for 4 skl., hos Niels Jensen ½ skl.,  
Dend yngste søn Jørgen Hansen som Niels Jensen er wærge for tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 4½ skl., 
der for er udlagt n brun stiernet Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en tønde og en skeppe Rug som er saaed 
sat for 2 Sld. 1 mrk., it bord i stuen med lugt foed og bræde fødder med skuffe af fyrre for 2 Sld., 
till ofvers 11½ skl., 
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter som Niels Jensen er wærge for tilkommer 4 Sld. 1 mrk. 
2 skl., der for er udlagt en gl. lin wef med Jern paa er sat for 2 Sld. 2 mrk., af Biuget 1 Sld., it ullet 
sengedynne vaar for 1 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., ved Niels Jensens udleeg 2 skl.,  
Dend anden daatter Kirstine Hansdaatter som fader broderen Jens Pedersen i Olsker sogn er 
wærge for tilkommer 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt it røe beltet Tyrnød for 5 mrk., 3 Lam á 2 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., 3 tønder Haufre á 2 mrk er 6 mrk., hos Niels Jensen 2 skl., :/ 
Dend yngste dend Salige Qvindes daatter Bendte Nielsdaatter, som faderen Niels Jensen er 
wærge for tilkommer 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt it sort Tyrnød for 5 mrk., 3 tønder 
Haufre á 2 mrk er 6 mrk., en kierne med staf for 12 skl., en ballig for 6 skl., ved skifteforwalterens 
udlæg 2 mrk., en ullen dynne for 12 skl., ved Niels Jensen udlæg 12 skl., ved broderen Jørgen 
Hansens laad 11 skl., af it Lam at hafve 13 skl., :/ 
Widere blef af skifteforwalteren paaraabt, om nogen var som hafde videre Prætention her i 
Sterfboet at angifve. Hvor saa ingen videre fremkom, end foran findes indført, som noget hafde at 
prætendere, hvor forre saa dette skifte derved er sluttet. Hvilket saa at verre tilganget og Passeret, 
som foran findes indført, des til widnisbyrd under vore hænder og Zegneter. Skiftesteden Ut Supra. 
Stephen Schuts. Hennik Brugman. Niels N:J:S: Jensen.      
Jep J:N:S: Nielsen. Jens J:P:S: Persen.  Jens Nielsen.  
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Per P:H:S: Hansen. Niels N:H:S: Hansen. Anders Laursen.    Mortten Dideriksen. 
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Anno 1701. Den 26  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Paafølgende Schifte og Deeling efter Ærbaarne og Dyd elskende nu Salige 
Matrone Elisabeth, afgangne Povell Hartwigs som boede og døde hos sin daattermand 
Jørgen Ollufsen Sonne paa Leensgaard beliggende udi Østerlaursker  sogn, imellem denne Sal: 
Matrone hendes nu efter  efterlefvende Børn og Børnebørn, som er først at reigne 4 sønner og en 
daatter. Hvor af  
 
Dend eldste søn er SR Eschild Hartwig  boende paa Frendegaard i Ibsker sogn. 
Dend anden søn var afgangne  Claus Hartwig  som boede og ved døden afgik i Knuds kirke 
Prætegaard, efter ham efterlefver, en daatter ved navn  

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

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

bornholmerting.dk 441



 4

udenlands arfving er fremvist rigtig fuldmagt som før er mælt. Men én hver sin laad tillagt som 
følger, nemlig. 
Dend eldste Esche Hartwig som tilkommer 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt, resten af en 
eng, som kaldis Knapengen, beliggende i Svaniche byegirde forhen taxerit for 30 Sld., deraf her till 
udlagt penge 24 Sld., dend halfvepart af it støke Biug Jord, beliggende ved Svaniche byrke, som 
forhen udi mældis bereignis for penge 50 Sld., en Eng i Svaniche Byegirde kaldis Røeengen forhen 
udi anført for penge 20 Sld., summa 94 Sld., til ofvers 1 mrk. 15 skl., :/ 
Dend anden søn afgangne Claus Hartwig efter lefvende daatter Magdalena Clausdaatter 
tilkommer sin Faders laad som er 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt følgende dend forhen af 
bye og Herrisfougden udi Øster: Anders Pedersen Fyhns udgifne Obligation for Capital penge 52 
Sld., resten som er penge 41 Sld. 2 mrk. 1 skl., derfor er giort indførsel udi for omrørte 10de Fri 
waarnede i Wæstermarie sogn.:/ 
Dend 3die søn Albert Hartwig tilkommer 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er giort indførsel i dend 
10de Fri Waarnede i Wæstermarie sogn. 
Dend yngste søn Maarten Hartwig som hans broder Albert Hartwig efter fuldmagt og forhen 
Citeret skiftebref er wærge, tilkommer 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt, en liden Eng kaldis 
Staggen, liggende ved Præstehafven i Ibsker sogn for 5 Sld., resten som er penge 88 Sld. 4 skl., der 
for er giort indførsel i dend 10de Fri Wornede i Westermarie sogn og hos Eske Hartwigs laad 1 mrk. 
13 skl., :/ 
Daatteren Karne Jørgen Olsens for sin anpart som er 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., der for er giort 
indførsel udi forberørte 10 de Fri Waarnede i Westermarie sogn for 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/ 
Belangende forskrefne 10de Waarnede i Wæstermarie sogns adgang og indfrielse af disse arfvinger 
da som denne Sahl: Matrone for sin død, hafver self anordnet iblandt berørte sine børn, at daatteren 
Karne Povelsdaatter, som er i ægteskab med Jørgen Olsen hun og bemelte hendis mand skall 
samme rettighed nyde, Saa vilde nu brøderne ej fragaae, formælte deris Salige Moders Anordning, 
Men nu indgik og samtøket, baade paa deris egen, og forberørte deris myndlingers weigne. Att 
Jørgen Olsen skall hafve, nyde og verre berettiget fra alle forskrefne saa well Creditorer saa og med 
arfvingerne at indløse, indfrie, og betale, hvis dem tilkommer, og hafver bekommet indførsel for, 
udi omrørte 10de Fri Waarnede i Westermarie sogn, og naar saa Jørgen Ollufsen en hver, efter som 
foran findes indført, sin andeel hafver betalt. Saa skal Jørgen Ollufsen, hans hustru børn og 
arfvingerne, nyde og beholde berørte 10 de Fri Waarnede i Westermarie sogn og for sin egen gaard, 
till mindelig eyendom, uden videre anche, eller erre af nogen af disse arfvinger i alle maader. Der 
ved dette skifte er sluttet, dette at verre saa tilganget og Passeret, som foran findes indført, og 
samptlig tilstæde værrende arfvinger med hvis som hermed i dag er forrettet, indført skift og deelt, 
vare well tilfreds og fornøyet, venlig og welforligte i alle maader, des til widnisbyrd under samptlig 
vore hænder og zigneter Skiftesteden Ut Supra. Stephen Schults. Henrik Brugman. 
Eskild Hartwig. Albert Hartwig, Jørgen Olsen Sonne. 

Hans H:I:S Ibsen. Per P:H:S: Hansen egen haand  
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Anno 1701. Den 30  November. Er efter Udvarsel till de vedkommende Holden Registrering Schifte 
og Liqvidation, efter Hæderlig og Wellærde nu Salig Olluf Baltazarsen, som døde hos sin 
Stiffader Anders Pofvelsen, som boer paa dend 14  Jord eiendoms gaard udi Aaker sogn. Og er hans 
arfvinger hans Moder Dyd edle  Matrona Else Ollufsdaatter som er i ægteskab med bemelte 
Anders Pofvelsen, Fenrich ved Sønder Herrids Compagnie, og tvende denne Sahl: Carl søstere,  
 
Dend eldste Marta Baltatarsdaatter som hendis Stiffader Anders Povelsen var satt till wærge 
for, 
Dend anden Karne Baltatarsdaatter som hæderlige og wellærde Hr: Hans Ollufsen Sonne, 
Sognepræst till Nexøe og Boelsker sogn er wærge for lige som det findes indført i det skiftebref, 
ganget og forfattet efter Sahl: Hr: Baltar Ollufsen Bech. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Steffen Schult og   
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mogens 
Ibsen og Niels Povelsen. Begge boende i Aacher sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. 
Først er anført denne Sahl: Studenters arf, efter sin afgangne Faders Hr: Balter Ollufsen fordum 
Sognepræst till St: Peders Kirkis menighed, hans efterlatte midler efter skiftebref derom, som foran 
der paa er Daterit dend 13 January og 17 February Aar 1696. hvilket i Stykviis lyder paa en Summa 
105 Sld. 1 mrk. 9½ skl.,  
Nog er hammen til reignet i samme skiftebref, en part af hans Moders Naadsens aar efter Advinant 
14 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Denne Sahl: Carls Ifareklæder fandtes at være disse, en sort nye klædis kiol, under forret med sort 
Sassch er taxerei for 12 Sld., en graae klædis kiol som er vendt med sort Rask under for 7 Sld., 
Summa andrager denne Sahl: Karls arfvepart og midler, sig till penge 139 Sld. 1 mrk. 2½ skl., :/ 
Her imod blef angifven efterskrefne Gield af Sahl: Olluf Baltarsens Stiffader efter indlagde 
forteignelse saa lydende, Regenschrab efter min Sal: Stifsøn Olluf Baltarsen Bech, om hvis 
hand af mig bekommet hafver, it aars kaast og Skollegang, hos Alexander Ecoman Sognedeign i 
Westermarie sogn 36 Sld., 2 aars skollegang og huuse værelse hos bemelte Alexander, hvert aar 18 
Sld er 36 Sld., nog for de aatte sidste maaneder efter Advenant er penge 12 Sld., i bemelte 2 aar og 
8 maaneder, hafver jeg self skaffet S: Olluf kaast, og der foruden baade da, og tilforn, ullen og 
linnen klæder, da hand skylde reyse till Academiet fik hand reyse penge 16 Sld., og laante hand 
penge hos min broder Terkel Povelsen i Kiøbenhavn som jeg betale penge 7 Sld., Jeg kiøbte 4 allen 
sort klæde till ham, hos Peder Rosman i Rønne till en kiol á 10 mrk er 10 Sld., foruden adtskillige 
andre klæder som hand da bekom, for Tehtimonio Scholahico er gifven 3 Sld., Alexander Eccoman 
som reyser med hammen til Kiøbenhavn fik 10 Sld., foruden hans kaast som jeg skaffede hammen, 
imidlertid hand var i Nexøe, bekostningen med Sahl: Olluf Beks liigs begiengelse, i det allermindste 
16 Sld., hvad anden bekostning og udlæg som skeed er, giøris ike fornøden udi skiftebrefvet at 
indføris, i hver well det kunde sig temmelig høyt beløbe, Datum Aacher sogn dend 30 December Aa 
1701 Anders A:P:S: Povelsen,  
Jep Jørgensen i Nexøe kræfvede for 5 allen sort klæde, som Sahl: Olluf Bek før sin død kiøbte af 
ham og lod giøre dend sorte kiol af, ham i registeringen er anført á 11 mrk er 13 Sld. 3 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Solarium og reysen er bevilget 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med reysen i det bevilget 3 Sld.,  
Wurderingsmændene hver 1 mrk er 2 mrk., Stemplet papir till denne forretning 1 mrk. 8 skl.,  
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Summa andrager sig forskrefne Giels og Prætentioner till penge 165 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  
Efter Liqvidationen er Gielden høyere end midlerne 26 Sld. 1 mrk. 5½ skl.,  
Foruden dend kaast og de klæder som Stiffaderen Anders Povelsen ike begierer nogen erstatning 
for, men langt heller er biuder sig at betale, hvis nogen med billighed efter denne Sal: Karl kand 
hafve at fordre, og er saa ike noget ofverblefven till dend afdødes arfvinger at arfve eller skifte. 
Hvor ved saa dette skifte er kommen till endelighed, hvilket saa  at verre Passeret, des till 
widnisbyrd under vore hænder skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra.  
Stephen Schult.  Henrik Brugman. Anders A:P:S: Povelsen. 
Niels N:P: Povelsen. Mons Ibsen.egen hand.  
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Anno 1701. Den 6  December. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Jens Mounsen, som boede og døde i it 
Udhuus liggende paa Udmarken ved Meelene i Pedersker sogn. imellem denne Sal: Mands 
efterlefvende hustru Ingeborrig Povelsdaatter, for hende blef efter hendis begiering till 
laugwærge anordnet Olluf Jensen i bemelte Pedersker sogn. paa eene side, og paa anden side, denne 
Sahl: Mands half sødskende, som er 2 half brødre og 2 half søster, nemlig  
 
Dend eldste Hans Monsen tiener i Knudsker sogn, som er nu 20 aar gl. 
Dend anden halfbroder er Christen Mounsen nu 14 aar gl., tiener i Nyker sogn, som Svend 
Hansen i Aaker sogn er wærge for. 
Dend eldste søster Margrete Mounsdaatter nu 18 aar gl. 
Dend yngste er Maren Mounsdaatter, som Olluf Dideriksen i Aakirkebye er wærge for, og 
hafde disse arfvinger udsendt paa deris weigne her at verre tilstæde, Claus Svendsen boende i aaker 
sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte fuldmegtig Stephen Schult og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Rasmusen og Hans 
Hansen. Ibdn.. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Det huus som bemelte Sahl: Mand iboede og fradøde med hos liggende, en liden sædelyke, huuset 
er 8 Stolperum gl. huus med straaetag og Leer wegge med bemelte lyke, nu sat for 8 Sld., en gl. sort 
Hest for 6 mrk., en blak hielmet gl. Koe for 16 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl., it 
gl. lidet skab foruden laas for 1 mrk.,  
Enken og de vedkommende, blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, dette 
boe at verre till beste. Hvor till de svarede, ey videre at være end forskrefvet staar. Allermeste at 
denne Salige mands før værrende wærge Anders Svendsen som nu boer i Westermarie sogn, skal 
verre skyldig blefven af hans arfvepart, efter hans Fader og Moder 3 Sld., Hvor om berettis at hafve 
verret Procehs, og vindis heraf noget, kommer det samptlig arfvinger Til dehling. 
Summa Andrager dette boes forskrefne middel till penge 13 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg 
som følger nemlig.  
Efter dend skifte forretning, ganget efter denne Sahl: Mands formand Peder Mounsen Skaaning 
dend 15 January 1696. tilkommer dend Salige mands 2 sønner og en daatter, nemlig en broder 
arfvelaad 8 mrk. 9 3/5 skl., og søsteren4 mrk., 4 4/5 skl., er tilsammen 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt af 
fornefne huus 2 Sld. 2 mrk. 4 skl. Af korn 3 mrk. 14 skl., en gl. sort Hest for 6 mrk., it gl. skab for 1 
mrk., en gl. tønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl.,  
Efter bemelte skiftebrefs forretning, tilkommer welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller paa Peder 
Kofods wegne, som er fordred Capitall og rente 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., som er bestaaende i fornefne 
huus og Lyke, og der endnu forblifver bestaaende ved samme indførsel for disse 5 Sld. 1 mrk. 12 
skl.,  
Skifteforwalterens Salario 1 mrk., skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk., udlagt 
af dend blak hielmede Koe disse 6 mrk. 8 skl.,  
Olluf Jensen i Persker sogn fordred forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse opdragende 11 
mrk. 8 skl., kand bekomme udleeg for 5 mrk. 10 skl., og udlagt af en blak hielmet Koe disse 5 mrk. 
10 skl., for resten er ej noget at udlegge. 
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Summa de anførte Prætentioner opdrager till 15 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor till fornefne er udlagt for resten 5 mrk. 14 skl.,  
Gielden sig høyer bedrager end boes middel, er ey noget at udlegge, forskrefne saa at verre Passerit 
Testerer Stephen Schults.  Henrik Brugman.  Olluf O:J:S: Jensen. 
Claus C:S:S: Svendsen.  Anders Rasmusen.  Hans Hansen. 
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Slutningen af denne forretning findes anteignet paa Folio 256 og følgende blade 
 
Anno 1701. Den 13  December. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Ærlig og Welagte nu Salige Mand Hindtze 
Hansen, som boede og døde paa dend 40de Jord eiendoms gaard beliggende  i Westermarie sogn,  
imellem denne Sal: Mands efterlefvende hustru Boel Jensdaatter, for hende efter Enkens 
begiering til laugwærge formaaet Sognepræsten hæderlig og Wellærde Herr Rasmus Jensen 
Borringholm. de paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Mands Samptlige børn, som er med 
første for ham afdøde hustru aufled som nu igien efter 2 Sønner og 4 Døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Hindtze  nu paa 14dende aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans 
Faders Søstermand Jens Ollufsen boende paa Kiæregaarden i Westermarie sogn. 
Dend anden og yngste  søn er Rasmus Hindtze nu paa 8tende aar gl., for hammen er til wærge 
anordnet hans faderbroder Jens Hansen  boende i Ringebye i Bemelte Westermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Bohl Hindtzesdaatter i ægteskab med Hans Clausen boende i Myrebye 
i Westermarie sogn. Som for hende svager. 
Dend anden daatter er Giertrud Hindtzesdaatter nu paa 17de aar gl. for hende paatog sig at 
laugwærge Hans Jensen Bistrup boende i Westermarie sogn. 
Dend 3dei daatter er Inger Hindtzesdaatter paa 11te aar gl. for hende er til wærge anordnet 
hendes søstermand bemelte Hans Clausen. 
Dend yngste daatter er Megtel Hindtzesdaatter nu paa 4de aar gl. for hende er til wærge anordnet 
hendis Morbroder Henrik Hansen boende paa Fougde Agerne og Wæstergaards grund her i 
Westermarie sogn.  
Saa og hafver denne Salige Mand auflet med denne benefnte nu efterlefvende hustru, it lidet 
Pigebarn ved navn 
Anne Hindtzesdaatter under it aar gl., for hende er til wærge anordnet hendis Moderbroder Niels 
Jensen boende paa Risegaard i Aaker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun ugillet Hest er taxeret for 16 Sld., en brun snoppet og stiernet gilling for 6 Sld., en gl. brun 
stiernet gilling er sat for 3 Sld., en graae Hest gilling er sat for penge 14 Sld., it sort snopper og 
stiernet føll er gilled og er i 3die aar gl. er sat for 4 Sld., en røe skimlet Hoppe for 7 Sld., en brun 
skimlet Hoppe sat for 7 Sld., en røe skimlet og bliset Hoppe er sat for 6 Sld., en kolsort Hoppe for 6 
Sld. En blak bliset Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en ung sort Hoppe for 5 Sld., it røe bliset gillet Hest føll 
føed i dette indeværrende aar for 2 Sld., it røt gillet Hest føll af bemelte alder 1 Sld. 3 mrk., it sort 
brunt ugillet Hest føll af bemelte alder for 1 Sld. 2 mrk., it sort blaket Hors føll for 4 mrk.,  
Qveg. 
En røe spettet Koe for 6 Sld., en røe beltet Koe for 6 Sld., en røe røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
Koe for 5 Sld., en gl. brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun 
skiøldet Koe for 6 Sld., en hvid Koe med 2 sorte øren for 5 Sld., en blak braaget Koe for 5 Sld., en 
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blak hielmet Koe for 5 Sld., endnu en hvid Koe som er ældre end dend fornefne hvide Koe sat for 5 
Sld., en graae braaget stud for 9 Sld., en sort hielmet stud for 7 Sld. 2 mrk., en brun stud for 6 Sld. 2 
mrk., en brun braaget stud for 6 Sld., forskrefne nest anførte fire stude, der paa findes Peder 
Rosman i Rønne hans Qvæg brænde till forsikring, for hvis hand denne Salige Mand forhen 
forstragt hafver, hvor om her efter videre formældes en brun skioldet og stiernet stud for 7 Sld., en 
brun braaget Tyr for 3 Sld. 2 mrk., en røe herred Qvie for 2 Sld., it sort røgget studnød for 1 Sld. 3 
mrk., it sort Qvienød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kalfve. Som er føed i indeværrende aar. 
En røe beltet Tyrkalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort brun Qviekalf for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget 
Qviekalf for 1 Sld. 8 skl., 2 røe hielmede stude kalfve á 4 mrk er 2 Sld., en røe herrit Qviekalf for 1 
Sld., en brun braaget Qviekalf for 1 Sld., en brun hielmet Qviekalf for 3 mrk., en røe hielmet 
Tyrkalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 
18 gl. støker er sat for 3 mrk er 13 Sld. 2 mrk., 2 gimmerlam á 2 mrk er 1 Sld., en ung Wæhr for 2 
mrk.,   Giæs. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en Gaasse for 1 mrk.,  
Svin. En graae beltet Soe for 1 Sld., en gl. graae beltet Soe for 3 mrk., en graae beltet galt for 4 
mrk., en hvid galt for 4 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., 2 graae beltet Grise á 2 mrk er 4 mrk., it graat 
Soesvin for 1 mrk. 8 skl., nog en hvid galt er sat for 3 mrk. 8 skl., en liden hvid Orne for 2 mrk., 3 
graae galt svin som staar paa stjenstøket er sat for 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk.,:/ 
Boehafve. 
En beslagen kurfve wogn med Cabelseeler, hammell med stryg jern og stang tøm af Cabel, er sat 
for 12 Sld., en arbieds wogn foruden stier sat for 2 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier for 1 Sld., 
en sleede med slede gl. Car med jern vidier for 3 mrk., en skouf sleede med jern vidier og 3 jern 
støfver for 3 mrk., en ploug liggende ved wæster længde med behørrig jern for 2 Sld. 2 mrk., en 
ploug i Wandmøllen med behørig jern foruden ploug løbere for 2 Sld., en nye ploug foruden jern 
for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. wogn ree for 1 mrk., 2 gl. jernet hamle med gl. øeeler á 8 skl er 1 mrk., it par 
Høestier for 1 mrk., nog it par Høestier i wæster lade for 1 mrk., 2 gl. Høestier for 8 skl., it par gl. 
Høestier for 6 skl., it aar med bihl for 10 skl., en harre med 17 jern tinner udi for 1 mrk. 8 skl., en gl. 
trætinned harre for 12 skl., en ruhl med jern tapper og skogle for 2 mrk., en raae Koehuud er sat for 
5 mrk., en tekeaas som naar ofver 2 stolperum for 1 mrk. 4 skl., en huus stie for 2 mrk., en jern 
spade for 2 mrk., it langt fyrrebord blad liggende i gaarden for 1 mrk., en haand qvern med huus og 
jern seigt for 2 Sld., en straaebonds tønde i Møllen for 6 skl., en skille for 8 skl., en gl. kalke tønde 
for 4 skl., en sleedestok af eeg for 1 mrk. 8 skl., en opslinget eegestok for 2 mrk., it runt eegetræ for 
1 mrk., it eege spare træ for 1 mrk., it ege biælketræ for 2 mrk., it stort støke eegetræ ved Wand 
møllen for 2 mrk., it støke træ till en gl. slædestok for 8 skl., it støke krumet eegetræ for 8 skl., en 
slibesten foruden axsel er sat for 1 mrk. 8 skl., en hugge benk for 8 skl., 3 eege biælke træ som er gl. 
á 1 mrk er 3 mrk., 2 Eege planke stompe till Heste bølger á 4 skl er 8 skl., it møy bræ for 4 skl., en 
nye latte for4 skl., en laasfast egeørk i Østerhuus for 6 mrk.,  
Paa stue Loftet. 
It gl. ølkar for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., en lynneborger salt tønde for 6 skl., en skattefoed for 
3 skl., 60 nye og gl. tønde stofver for 10 skl., en brindevins otting for 8 skl., en nye finne span for 6 
skl., en bord kiste for 6 skl., endnu en bord kiste med it rum udi afdeelt for 8 skl., en gl. barnestol 
for 4 skl., 4 Hestetør med legen og foedtræ á 12 skl er 3 mrk., en græs seys med bom og ringe for 2 
mrk. 8 skl., 2 korn seys med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., en gl. kiste uden laag og hengsler for 8 
skl., en stand tønde i steerhuuset for 1 mrk. 4 skl., it Ølkar paa 2 tønder rum for 6 mrk., en sybøtte 
for 4 skl., en gl. finne span for 4 skl., en nye otting for 8 skl., en eege wand span med græfve af træ 
udi for 6 skl., en stoer eege sibøtte for 6 skl., it drøftetrug for 4 skl., en stand tønde i lille forstuen 
for 1 mrk., en gl. stand tønde for 12 skl., en lin brøde for 1 mrk., en dito for 12 skl., en slibesten 
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med jern axsel for 12 skl., en stoer stand tønde paa wæster tille for 1 mrk., it gl. ølkar for 1 mrk., en 
gl. tre fierings tønde for 6 skl., en gl. brendviins tønde for 12 skl., en god straaebonds tønde for 12 
skl., en half tønde med Erter udi for 3 mrk., en liden saae med øren for 8 skl., en høy ørebøtte for 6 
skl., en brendeviins otting for 8 skl., en dito for 8 skl., en nye fiering for 8 skl., 2 sybøtter á 4 skl er 
8 skl., en garn haspe for 1 mrk., en gl. fiering for 6 skl., en øl leyel for 10 skl., en half tønde med en 
bon udi for 6 skl., endnu en fiering for 8 skl., en gl. kiste uden laag for 6 skl., en seys foruden bom 
for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve for 12 skl., en gl. hakelse knif for 8 skl., en Cabel Høe wefvel for 1 
mrk. 4 skl., en stoer punne bøtte med lin frøe udi for 1 mrk. 8 skl., it sold for 8 skl., noget hampe 
frøe for 12 skl.,  
I Krubhuus Cammeret,  
en Salter tønde for 1 mrk., liden ballig for 12 skl., 3 sy bøtter á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en øltønde for 
2 mrk., en bære kande for 6 skl., en træ tragter 8 skl., it deignetrug foruden stoel for 2 mrk., endnu 
en sybøtte for 6 skl., en half tønde for 12 skl., en fiering med en bon udi for 6 skl., en straaebonds 
tønde for 4 skl., 2 tønder Rugmeel á 11 mrk er 5 Sld. 2 mrk., endnu en oyying med en bon udi for 4 
skl., en sybøtte for 8 skl., en fiering for 4 skl., it sort eege madskab med en laasfast før og en dør 
foruden laas for 6 mrk., it mindre madskab med 2 dørrer og en laas for 7 mrk.,  
I Nørre Cammer. 
En 5 fierings øltønde for 1 mrk. 8 skl., 4 sybøtter á 4 skl er 1 mrk., en liden bære kande for 6 skl., en 
finne span for 6 skl., en gl. eege span for 4 skl., en eege kitte for 4 skl., en sinnerps Qvern for 1 
mrk., en fyrredeele for 8 skl.,  
Udi  en ørk i Østerhuuset findes efterskrefne. 
 8 skaalpund lin brue á 12 skl er 6 mrk., 6 skaalpund linbrue á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 7 skaalpund 
Hegtet hampe brue á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., 20 slaakpund skettet lin á 6 skl er 7 mrk. 8 skl., 8 
skaalpund skettet Lin á 6 skl er 3 mrk., 10 skaalpund brødet hampe á 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 17 
skaalpund med brødet hamp á 4 skl er 4 mrk. 4 skl., Ringer 4 skl., 7 skaalpund brøer Lin á 6 skl er 2 
mrk. 10 skl., 11 skaalpund blaargarn á 6 skl er 4 mrk. 2 skl., 2 skaalpund ull garn som er en liden 
guhl harre og it nøgle 3 nøgle hvid it nøgle grøn it støke sort it nøgle røt, det tilsammen sat for 1 
mrk., 5 allen guhl wefved benkedynne under vor for 2 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde vor for 8 skl., it 
graae støke wadmel 3 qvarter lang er sat for 8 skl.,  
I dend Østerseng i samme huus ibdn. 
En ullen og linned rannet underdynne er sat for 4 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet pude uden lin vor for 1 mrk., en sort rannet ullen 
hofvet dynne for 10 skl.,  
I dend Wester seng. 
En graae ullen underdynne for 2 mrk., en linnen og ullen sengedynne linnen paa eene og blaae 
ranned ullen paa anden side for 3 mrk., en linnen hofvet dynne er sat for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Wæsterhuuset i Øftre seng. 
En blaae ranned bolster ofver dynne for 4 Sld., en gl. hvid linnen underdynne for 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., I Wæster seng, en blaae ranned bolster ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., 
en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., en blaae ranned bolster pude uden voe for 2 mrk., 2 half 
sliden blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it nye wefved sengklæde for 4 mrk., nog it sort 
stirned og guhl bonnet sengklæde for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en flamsk agedynne 
med løet skind under for 2 mrk., it lidet nye wefvet hiønde med røt foeder under for 1 mrk., it syed 
hiønde med skind vor under for 1 mrk.,  
Sæden i Laderne, 
 I  Søndre lade, 2 stolperum fulde med Rug er sat for 12 tønder Rug, tønden sat for 8 mrk er 24 Sld.,  

bornholmerting.dk 449



 4

Haufre i Søndre lade, 2 stolperum under bielkerne nest ved loen og 2 stolperum med Haufre till 
Leyderne i samme gulf, det tilsammen er sat for 36 tønder á 2 mrk er 18 Sld.,  
I Westerlengen. 3 stolperum Biug till dend Westerste latte er sat for 16 tønder Biug, tønden er sat 
for 5 mrk er 20 Sld., I Østerlade  2 stolperum Haufre, lidet under løsholden er sat for 6 tønder 
tønden 2 mrk., er 3 Sld., Paa loen it forlag med Erter utærsked sat for 2 tønder Erter á 10 mrk er 5 
Sld., i Sønder lade i Østerende, it stolperum Høe sat for 2 Sld. 2 mrk., 4 stolperum Høe paa stenge i 
bemelte lade for 5 Sld., it stolperum med Høe i wæster lenge for 2 Sld., I Nørre lenge paa stenge 3 
stolperum Høe er sat for 6 Sld., it hampe bruegarns haand klæde med hampe strik 5 allen langt for 2 
mrk., it gal dryels haand klæde 2½ alen lang for 2 mrk. 8 skl., it nye pude strik for 1 mrk. 8 skl., en 
liden blaargarns lærits posse for 4 skl., en brue lærrits pose for 8 skl., 16 nøgle blaa garn som weyer 
6 skaalpund, findes i en linnen posse, á skaalpund á 10 skl er 3 mrk. 12 skl., it nye hampe dynne 
vor, som er hofvet dynne vor for 12 skl., noget hvidt og noget røt ullet garn, vog 1½ skaalpund á 12 
skl er 1 mrk. 2 skl., 3 skaalpund hvidt ullet garn á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., it skolpund røt garn for 1 
mrk. 8 skl., 12 skaalpund blaat ulled vondet garn for 2 mrk.,  ½ skaalpund guhlt ullet garn for 8 skl., 
it nyt nye wefvet benkedynne, fem allen lang er sat hver allen for 3 mrk., er 3 Sld. 3 mrk., it blaar 
lærrets dobbelt ind vor for 4 mrk., it lidet sengested 4 kantet i Herberghuuset Wæsten till er sat for 1 
Sld., en gl. bagstoel for 8 skl., en øl leiel for 8 skl., en laas fast fyrre kiste med lister af støt sat for 3 
mrk., en gl. førre kiste med laas for 4 mrk., en laasfast førre kiste for 6 mrk., 1½ skaalpund hampe 
brue garn á 10 skl er 15 skl., en dreyels borddug 3 ¼ allen lang for 3 Sld., it tinfad for 3 mrk. 8 skl., 
it pude waar med strik for 2 mrk., it flamsk hiøndes waar for 6 mrk., nog en dreyels borddug 3 ¼ 
allen lang for 3 Sld., 5 allen hampe bruegarns som tilhør pigebørnen, som der skall till dem 
omgiøres. 5 allen gult benkedynne under vor á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., it tin Sarsriken for 8 skl., 8 
skaalpund hegled liin á 12 skl er 6 mrk., 9 skaalpund kogt og raat blaargarn á 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 
7 skaalpund ullet wundet hvidt garn á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., 10 skaalpund groft wundet bruegarn for 
10 mrk., 12 skaalpund sort ullet warpet garn á 10 skl er 1 mrk. 8 skl., 5 skaalpund hvidt ullet garn, 
som er opwunden á 10 skl er 3 mrk. 2 skl., 8 skaalpund sort og hvidt wundet ullet groft garn á 8 skl 
er 4 mrk., it gl. ubrugeligt Tinfad paa himmelsengen for 1 mrk. 4 skl., en grøn himmel sengested for 
3 Sld., it sengested med en side og en gaulf er sat for 1 Sld., it fyrre bord med skuffe under i 
Herberghuuset for 1 Sld. It bruegarns lagen for 1 sld., it blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., en raae 
Koehuud liggende i Kalketønden i Møllen er sat for 5 mrk., en Wandmølle med jern huus og Qvern 
som ligger her ved gaarden er taxered for 18 Sld.,  
I Pigesengen. 
I dend seng norden till, en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 1 Sld, 1 mrk., en sort ranned gl. 
underdynne for 2 mrk., en sort rannet ullen hofvet dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 
skl.,  I Søndre seng, en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk., en linnen pude for 1 mrk., it gl. bord i forstuen med foed foruden skoffe 
for 2 mrk., it tver sauf for 2 Sld., 2 gryde jern kraage støket 4 mrk er 2 Sld., en jern træfoed for 1 
mrk. 8 skl., en tønde med bon udi i østerlade for 12 skl.,  
Jernwahre. 
En liden tengsel for 1 mrk., en stolpe naur for 1 mrk., en dømlinge naur for 8 skl.,  it lidet bufve 
sauf for 8 skl., en jern lysestage med 2 piber for 12 skl., en mæssing lysestage er sat for 5 mrk., en 
hampe hegle for 1 mrk. 8 skl., nog 4 skl., er 1 mrk. 12 skl., en gl. kiste med adskilligt smaae rustet 
jern ware udi, det tilsammen sat for 3 mrk., en stoer skibsbolt af jern med en ring udi er sat for 2 
mrk., it ploug skier for 8 skl., en drag lenke for 12 skl., en gl. liung rifve foruden skaft for 6 skl., en 
liden gl. bred axsel for 6 skl., en hunnelenke for 8 skl., en torn skier for 8 skl., 3 lyng rifver med 
skaft og ringe á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it lidet tørf jern foruden skaft 6 skl.,  
Kaabber. 
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En stoer dyb kaabber kedel, paa tre fiering stoer staaende paa loftet wæsten til i stuelængen vog 1 
lispund á 2 mrk skaalpund er 8 Sld., paa loftet wæsten till 3 lispund lin blaar á 4 mrk er 3 Sld., en 
gl. lynneborger Saltetønde med blaar udi for 4 skl., en straae bondstønde som bemelte blaar ligger 
udi for 4 skl., 2 skepper slat nye maall á skeppen 3 mrk er 6 mrk., en tønde saltet kiød og en half 
tønde nesten fuld med salt sild nog en half tønde salt sild som Hans Graae i Gudhiem har lofvet at 
skall lefvere her till boet, og Sterfboet till ham har betalt, item findes her i boet 14 saltet Giæs, nog 
2 winmer med røgget Faar og Lamme kiød, nogfandtis efter skrefne kaabber, en gl. brendeviins 
pande med hat pibber og tønde pibber staaende i muur er sat for penge 8 Sld., en liden gl. brøgger 
kedel 3 fieringer stoer, staaende i muur er taxered for 4 Sld., en kaabber kedel paa en fiering stoer 
vog 9 skaalpund á 1 mrk 12 skl., er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en span stoer gl. kaabber kedel er wægtig 
til penge 5 mrk., en gl. kitte kaabber kedel, er vægtig till penge 3 mrk., en liden mæssing kedel for 2 
mrk., en halftønde kaabber kedel vægtig till penge 5 Sld.,  
I Stuen. 
En gl. eege wraaeskab med en laas till er sat for 6 mrk., it askebord med dreyede stolper og aaben 
foed og skuffe under for 10 mrk.,  it askebord uden stuedøren med foed er satt for 3 mrk 8 skl., en 
bagstoel med en halm bon udi for 12 skl., en bagstoel med it bræsæde udi for 2 mrk., en nye wefvet 
benkedynne under winduen i stuen, er 6 allen lang for 8 mrk., en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang 
for 3 mrk., en dito for 1 mrk. 4 skl., nog en dito for 1 mrk. 4 skl., en gl. wefvet benkedynne paa 
nørerbenk 5 allen lang er sat for 4 mrk., it flamsk  hiønde med skind vor under for 3 mrk., it 
spoelskadet sengklæde som er gl. sat for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 4 mrk., en gl. dreyels 
borddug 4 allen lang for 4 mrk., en gl. dito for 1 mrk., en kraage borddug for 4 mrk., 2 flint pistoler 
med holster, er sat tilsammen for penge 2 Sld. 2 mrk., en gl. flinttebøsse for 4 mrk., nog it tinfad for 
2 mrk., it gl. tinfad for 1 mrk.,  
Sølf. 
4 sølfskee med fladeskafter, hver skee med H:H:S: navn og 1698. og hver ske sat for 3 Sld., er 12 
Sld., it sølfbeeger, ungefehr paa en half pot forgylt inden udi er sat for 10 Sld., it lidet sølf begger 
paa en pegel stoer er sat for 4 Sld., en sølfskee med it flagt skaft hvor paa er sat H:H:S: item H:M: 
1698. nu sat for 2 Sld. 1 mrk.,  
Hans Pedersen Skrædder paa hakeleds grunden i Wester sogn fornemmis her till boet, efter forhen 
ganget skiftebref efter Hindtze Hansens Salige hustru dend 25 February 1698 at verre skyldig 
penge 10 mrk., hvor for hand har pandtsat en Sølfskee mærket med I:P:S: Anno 1693. og berettis at 
hand siden denne Salige Mands død, hos berørte Salige Mands Enke, hafver bekommet sin benefnte 
Sølfskee imod 1. RixSld., penge, blifver da Hans Pedersen Skrædder nu her till boet skyldig 3 mrk., 
nog wurdered, en linnen under sengedynne som nu er i wæsterhuuset og laae i Enkens seng er sat 
for 2 Sld. 2 mrk.,  
Efter  det skiftebref ganget efter Hindtze Hansens Sahl: Hustru Margrete Hansdaatter 
Dateret dend 25 February 1698. befindes denne Sahl: Mands broder Jens Hansen boende i 
Ringebye at være skyldig blefven for afløsning paa dend 39 gaard udi Westermarie sogn 92 Sld., 
der paa er nu paa skiftet først till afkortning for it wærgemaal som Sahl: Hindtze Hansen befindes at 
hafve haft for Sal: Laurids Mounsens søn Jens Laursen af Wæstermarie sogn, som har verret 
berettiget, efter en oprettet Contract, Dateret dend 6 juny 1693. Saa og videre fornemmis afberørte 
skiftebref, udi dend 15 gaard i Rydsker sogn Capital 31 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Sahl: Hindtze Hansen har opbaaret af Capitalen 8 Sld. 1 mrk. 2 skl., item rentten i 8te aar 
beriegnet naar en trediedeel wærge penge er fratagen, blifver i alt 16 Sld. 1 mrk. 2 skl., som Jens 
Hansen nu paa forskrefne sin Gield afkorttis, hvilket hand igien berørte Jens Laursen som nu 
befindes at være ved tyve aars alder, som formeldelst at efterlefve lovens tilhold, Jens Hansen er 
beordrit at være tilsiuns wærge for her efter med videre skall tilsvare og nu er afførtt widere efter 
indlefvered regenskab som nu blef vegaaed, afforviiste Jens Hansen at hafve betaldt til sin broder 
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Sal: Hindtze Hansen, som tilsammen opdrog penge 19 Sld. 2 mrk., som og afkortis paa forskrefne 
rest, Jens Hansen forhen er skyldig blefven, naar forskrefne opbørsel Capital, rentte og sidste 
Summa 19 Sld. 2 mrk., fra de fornefne 92 Sld., afdragis blifver saa Jens Hansen igien her til boet 
skyldig penge 56 Sld. 14 skl., og saa søger Jens Hansen eller hans myndling, hos Leven Gifversen 
som boer nu paa 15de  gaard i Rydsker sogn, Capital 23 Sld., og rentten till midfaste 1702: 4 mrk. 9 
skl., som Jens Andersen sammested nu paa hans wegne vedstoed. Iligemaade efter forberørte 
skiftebref bemedels Rasmus Morttensen i Nylaursker sogn at være skyldig blefven 17 Sld., hvor 
efter dend 18 November Aa. 1701. imellem Sahl: Hindtze Hansen og Rasmus Morttensen er giort 
regenskab og der efter befindes Rasmus Morttensen til dato nu her till Sterfboet skyldig blifver 
penge 16 Sld.,:/ 
Jens Ollufsen paa 3. gaard i Westermarie sogn, udi fornefne skiftebref findes anregned, at waaren 
skyldig blefven 11 Sld., hvilket hand Jens Ollufsen her paa Sterfboet af bemelte med sin fortegnelse 
at hafve till denne Salige Mand af aarrit og betalt. 
Niels Ibsen i Ringebye i Westermarie sogn findes og i fornefne skiftebref indført, da at være skyldig 
blefven 7 Sld., som siden ved regenskab dend 14 November 1701 er afreignet, at Niels Ibsen da er 
skyldig blefven penge 3 Sld., der paa afbeviste Niels Ibsen endnu at hafve till afkortning, adskillige 
stefnings penge, saa og leye for les engis tilsammen 4 mrk. 8 skl., blifver saa Niels Ibsen igien her 
till boet skyldig penge 7 mrk. 8 skl.,  
Peder Andersen i Nylaursker sogn findes og i fornefne skiftebref anført her till boet at være skyldig 
penge 3 Sld., Men nu afbeviiste at hafve betalt 2 mrk., blifver saa Peder Andersen skyldig, som 
hand nu vedstoed penge 10 mrk.,  
Olluf Svensen i Wæstermarie sogn som nu tien her i boet, angaf sig at være skyldig, paa noget 
tømmer, foruden det at hans tiennesteløn er betalt fra Sancte Michelsdag till dato, vedstoed Olluf 
Svendsen at være skyldig her till boet penge 2 Sld.,  
Mouns Frendesen i Nyelaursker sogn har betalt de 3 Sld., som hand i fornefne skiftebref stod 
antegnet for efter formælte skiftebrefs indhold er Mogens Rasmusen Møller nu boende i Aaker sogn 
her till boet skyldig 5 mrk., og hans broder Peder Rasmusen skyldig 4 mrk., men som de nu ike 
mødte forblifver det til fællets arfvingernis dehling.  
Hendtze Rasmusen i Nyelaursker sogn er endnu skyldig her till boet at de 6 mrk., hand i fornefne 
skiftebref findes anført for, Naar ham for en stud at føde en windter ofver, gotgiøris 4 mrk., blifver 
igien penge 2 mrk.,  
Rasmus Pedersen paa ulfveløken berettet arfvingerne ey noget af de i fornefne skiftebref anførte 7 
mrk., at være nu skyldig. 
Iligemaade skall og efter  arfvingernis beretning, Peder Isaksen i Wæstermarie sogn og Hans Graae 
i Gudhiem hafve betalt, hvis de i fornefne skiftebref findes indført for, ligesaa Peder Rasmusen i 
Westermarie sogn, saa vellsom og Karen Sahl: Hans Ollufsens i Wæstermarie sogn vill anke hos 
Henrik Lassen i Østermarie sogn er dette Sterfboe till beste at anføre paa Pedersens weigne og i 
forsikring stillet en røed Koe for penge 6 Sld.,  
Nog anføris strøe Rugen som r saaed i afvigte lied som er 3 tønder, hver tønde Rug er sat for 2 Sld 
er 6 Sld.,  
Hans Laursen paa 11 worned i Westermarie sogn er her til boet skyldig for laante penge som Sahl: 
Hindtze Hansen self till ham i bemelte Westermarie sogn penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 12 
sklm har laandt af Olluf Pedersen i bemelte Westermarie sogn penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 
12 skl., er tilsammen penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., En konning 5 Danske lovbog, forderfvet paa 
indbindingen, der for er sat for 2 Sld., og er nu samme lovbog at finde hos Laurids Skolemester i 
Rønne, af 2 smaae studnød, som sognepræsten Hr: Rasmussen har bekommet for denne Sahl: 
Mands Liig begiengelse, blifver Hr: Rasmus skyldig penge 6 mrk., nog er wurderet, en gl- sadel og 
it gl. graat klædis Schberach for 2 mrk. 8 skl., 2 smaae jern tyfve for 1 mrk. 8 skl., en liden 
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fyrredeele for 12 skl., nog er wurderet som findes hos Henrik Hansen i Westermarie sogn 6pund 
linnen hampebruegarn og 6 skaalpund graat ullen garn sat for 8 mrk., it syed hiønde med guhl 
underfoer for 2 mrk.,  
Niels Jensen boende paa 36 gaard i Aaker sogn befindes at hafve verred wærge for sin søster, denne 
Salige Mand efterlefvende hustru Boel Jensdaatter og tilkommer hinde efter hendis Salige Faders 
skiftebref Dateret dend 8 February 1678. og videre paafølgende Contract Dateret dend 5 Aprill 
1681 først imod sine sydskendes hiemgift udi dend berørte 36 gaard 33 Sld. 1 mrk. 5 skl., nog 
arfvet efter hindes fader i forberørte gaard 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., nog arfve efter moderen udi fornefne 
gaard 11 Sld. 7 skl., er 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., Item arfvet af løsøre efter Faderen 5 Sld. 10 skl., nog 
arfvet efter Moderen dend 13 april 1698 udi løsøre og tilligt af en brøgerkedel 4 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmet Tyrkalf for 2 Sld., ir Faar for 4 mrk., en linnen underdynne for 5 mrk., en ullet hofvet dynne 
for 5 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., hos søsteren Bendte 1 mrk., it flamsk hiønde der udi 
17 skl., er forskrefvet løsøre 16 Sld. 3 mrk.,  Nog er blefven skyldig blefven og er til rest hos Niels 
Jensen af bemelte sin søsters egit forhverfvet løsøre Goeds for en flamsk agedynne 6 mrk., it 
dragsøms sengklæde 4 Sld., 4 nye sy bøtter 1 mrk. 8 skl., en nye finnespan 6 skl., en nye finne kitte 
4 skl., 2 ege punne bøtter 1 mrk., en ege laagebøtte for 6 skl., en nye eege kierne 1 mrk. 8 skl., en 
nye eege leyel 6 skl., en gl. mæssing kædel 3 mrk., en dragsøms benkedynne 4 allen lang 3 Sld., er 
til sammen 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., rentte af forskrefne fædernis og Moderen jordepenge berignet, 
naar wærge penge er fratagen blifver 20 Sld., er saa Capital og Rentte tilsammen som Niels Jensen 
har haft under wærgemaall penge 97 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Herimod fremlagde Niels Jensen sin fortegnelse paa adtskilligt, som Hindtze Hansen og hans hustru 
af ham har bekommet, siden de kom i ægteskab tilsammen nemlig, en fyrrekiste med laas for 4 
mrk., en Koe for 5 Sld., it studnød for 10 mrk., en liden Tyr for 3 Sld., en stoer sort røgget stud for 8 
Sld., 2 Faar for 6 mrk., en span kaabber kedel for 7 mrk., en fierings kaabber kedel for 2 Sld., en 
tønde Biug for 14 mrk., 3 skepper Erter for 6 mrk., for hans søsters fæstens øll som Niels Jensen har 
bekostet i ringeste 24 Sld., for Brøllups bekostning i ringeste 30 Sld., for 8 Fæes hofder at føde en 
windter ofver, efter Hindze Hansens begiering i hans nød og fortragg 8 Sld., Summa hvis Niels 
Jensen efter sin fortegnelse  har bereigned, andrager 91 Sld. 3 mrk., der imod har Niels Jensen 
bekommet af Hindtze Hansen 2 fieringer Sild for 3 Sld., for it nød till brølluppet beriegned 3 Sld., 
blifver saa Niels Jensen paa forskrefne reigninger skyldig penge 11 Sld. 2 mrk. 10 skl., om 
forskrefne begge reigninger blef samptlige arfvingerne med deris wærger nu for Eenet. Om alt, sær 
angaaende fæstens øll og brøllups bekostning som før ermældt at Niels Jensen skal betale 9 Sld. 1 
mrk. 6 skl., meere, saa at Niels Jensen nu i alt skall betale til dette Sterfboes middel penge 21 Sld., 
og saa Niels Jensen naar hand det efter kommer at være fri for berørte sin søsters wærgemaal. 
Saa blef samptlig de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere till dette 
Sterfboets beste at angifve, der till de svarede ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar 
undtagen forberørte 40de gaard i Wæstermarie sogn, som denne Sahl: Mand er till eyendom efter 
der om opretted brefve og Documenters mældning, som till Samfrendernis Taxt og deeling 
henviiste brefve som er, en tolf Samfrender Dom med formand Anders Kure, Daterit 1676 dend 13 
July it Kiøbebref udgifvet af Jens Hansen i Nylaursker sogn og hans sydskende Daterit dend 3 
February 1690. samme bemelte 2de brefve, Annammede dend yngste søns wærge Jens Hansen i 
Ringebye nu til sig, saa vel som og til sig annammed det skiftebref ganget, efter Sahl: Bohl  Peder 
Rasmusen i Wæstermarie sogn Daterit 3 Feb: 1677. nog annammet Jens Hansen till sig Anders 
Kure og hans 3de med følgeris og taxt, paa denne 40 gaard i Wæstermarie sogn. Daterit dend 8 
Marty 1677. item skiftebref ganget efter Sahlig Hans Pedersen paa 40 gaard i Wæstermarie sogn. 
Dend 28 Oktober 1673 Saa og til sig annammed det skiftebref ganget efter Hindtze Hansens Sal: 
hustru dend 25 February 1698. desligeste og annammed Jens Hansen til sig ded skiftebref ganget 
efter Laurids Mounsens Sahl: hustru paa 4de gaard i Wæstermarie sogn. Dend 8 January 1690. Jens 
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Ollufsen i Westermarie sogn. til sig annammet, it skiftebref ganget efter Peder Willumsen Sahl: 
hustru i Aacher sogn dend 25 january 1688. Item Peder Nielsens pandtebref paa 26 gaard i Wester 
marie sogn. Dateret dend 28 May 1678 som hand lofvet till de vedkommende at lefvere, lige saa 
lofvet og Jens Hansen, naar begieris forskrefne brefve at lade frem komme till efter retning, nog 
fandtis it spanskrør med en mæssing knap paa, som dend Sahl: Mand har bekommet at Lientenant 
Jens Madsen nu sat for 4 mrk.,  
Saa blef dette Sterfboes middel sammen riegnet og andrager ald forskrefne løsøre og 
tilstaaende Gield till penge 693 Sld. 6 skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder er efter skrefne som af wurderings mændene blef sat saaleedis, en 
sort klædis kioll med røt filt under foer for 2 Sld. 2 mrk., en nye lys graae wadmels kiol med graat 
wadmel under foer for 2 Sld., en graae gl. fifskaftes kiol med gl. sort wadmell under foer for 1 Sld., 
en fel bereed skin foer skiorte med lærret under og mæssing knapper udi for 6 mrk., it par Alluint 
skin bopser af wærskin for 3 mrk., en sort biørne skinds hufve med fløyels pull udi for 2 Sld., it par 
støker med 2 porrer og sporleer for 2 Sld., en bruegarns skiorte for 1 Sld., en hampe bruegarns 
skiorte for 1 Sld., Summa andrager forskrefne denne Sahl: Mands Ifareklæder till penge 13 Sld. 3 
mrk., her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder, og deelis forskrefne Ifareklæder, imellem 
denne Sahl: Mands Samptlige børn 2 sønner og 5 døttre, er deraf en broderlaad 3 Sld. 3 5/9 skl., og 
en søsterlaad er 6 mrk. 1 7/9 skl.,  
For  dend eldste søns laad er udlagt it par stæfle med 2 Sporrer og Sporlæder for 2 Sld., en 
bruegarns skiorte for 4 mrk., it par allunit wærskinds bopser 3 mrk., till ofvers 2 mrk. 12 skl.,  
Dend yngste søn tilkommer 3 Sld. 3 skl., der for er udlagt en sort biørneskinds hufve med fløyels 
pul for 2 Sld., en hampe bruegarns skiorte for 1 Sld., hos sin broder 3 skl.,  
Dend eldste daatter Bohl  Hans Claus tilkommer 6 mrk. 1 skl., udlagt en feld bereed skind foer 
skiorte med lærrits under og Mæssing knapper udi for 6 mrk., hos broderen 1 skl.,  
Dend anden daatter Giertrud tilkommer 6 mrk. 1 skl., tillagt en nye graae leye wadmels kiol med 
graae wadmels under foer for 2 Sld., till ofvers 1 mrk. 15 skl.,  
Dend tredje daatter Inger tilkommer 6 mrk. 1 skl., tillagt en graae gl. fifskaftes kiol for 4 mrk., hos 
Giertruds lod 1 mrk. 15 skl., hos sin eldste broder 2 skl.,  
Dend 4de daatter Megtel tilkommer 6 mrk. 1 skl., udlagt dend halfve part af en sort klædis kiol for 
5 mrk., hos broderen Hans 1 mrk. 1 skl.,  
Dend yngste daatter Anna tilkommer 6 mrk. 1 skl., tillagt dend halfvepart af en sort klædis kiol for 
5 mrk., hos dend eldste broder 1 mrk.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, hvor till er giort udleeg 
som her efter følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor, fordred efter sin fortegnelse 
som rester for Aa 1701 en tønde Rug ansat med paabud for 9 mrk. 5 skl., en tønde 1 skeppe 2 
fiering 1 otting ½ pot Biug ansat for 10 mrk. 3 ¼ skl., 1. tønde 6 skepper 2 fiering 1 oting 1½ pot 
Haure 7 mrk. 14½ skl.,  nog rester Jordebogs restants 5 Rd. 1 mrk. 1 skl., er 9 Rixd. 4 mrk. 7 5/4 
skl., giør penge 14 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en tønde Rug for 2 Sld., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 
mrk., 3 tønder Haure for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne i wæster seng i wæsterhuuset for 3 
mrk. 8 skl., en linnen og ullen sengedynne blaae ranned paa eene side i wæster seng i Østerhuus er 
sat for 3 mrk., en graae ullen under dynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en røe spettet Koe for 6 Sld., er 14 Sld. 3 mrk. 8 skl., til ofvers 1 
mrk.,  
Stads Capitainen i Svaniche Morten Koefoed mødte her paa Sterfboet og beviiste at denne Sahl: 
Mand Hindtze Hansen har godsagt for Hindtze Rasmusen boende i Nylaursker sogn, reysende sig af 
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forsikring udi dend 11 gaard i bemelte Nylaursker sogn, for Capital 50 Sld., og rentte beregnet til nu 
dato 13 December 1701. 15 mrk., Hvor for Morten Kofod her af boet, Prætenderit fornøgelig 
erstatning, efter som denne Salige Mand sig forbundet hafver, at give Mortten Kofod fornøyelse, og 
holde ham skadesløs; Saa Mortten og her paa Sterfboet, berørte Hindtze Rasmusen som Gielden 
formennelig først samgaar, og formaatte hand af Mikel Jensen boende paa dend 65 gaard i Wester 
marie sogn. som og her var tilstæde, at hand denne Sahl: Mands Caution nu afløste og for Hindtze 
Rasmusen i fuld forsikring for sig og sine arfvinger sig nu forsatte, og lofvet Mikel Jensen nu her 
for sig, og sine arfvinger, en for alle for én, at holde Mortten Koefod og hans arfvinger foruden 
skade i allemaader, og self till Mortten Kofoed at betale forskrefne Capital 50 Sld., og Rentten 15 
mrk., som nu tillsammens reignis og er 53 Sld. 3 mrk., Mikel Jensen paa Hindtze Rasmusens weigne 
till Mortten Koefod skall betale tillige med sin forfalden rentte till nest kommende SCt: Michelsdag 
1702 uden nogen Exception i ringeste maader og paa det Mortten Kofoed skal være og blifve 
foruden skade, saa till ydermeere forløftning, indgik dend holderlige og wellærde mand Hr: Rasmus 
Jensen i Westermarie sogn, med Mortten Kofoed én Contcract og aftale saaleedis, at saafremt Mikel 
Jensen ike till benefnte tiid, giør Mortten Koefod Satisfaction, da lofved Hr: Rasmus Jensen till 
Mortten Kofod at giøres fuld fornøyelse saaleedis, at Mortten Kofod af demmen holdis skadisløs, 
hvilket at som forskrefvet staar er foreened, og nu indgaaet her paa Sterfboet, saa till widnisbyrd 
under skrifver vi samptlige vore hænder, Skiftesteden dend 13 December 1701. Hindtze 
H:R: Rasmusens eget skrefne navn, Mio M:I:kell Jensens eget skrefne navn. Rasmus 
Jensen. Denne Contract er jeg fornøyet med Morten Kofod.  
Rasmus Jensen Skomager boende i Aakirkebye, fordred arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., udlagt en gl. 
wefvet benkedynne i stuen 3 allen lang for 1 mrk. 4 skl., :/ 
Peder Ollufsen i Rønne fordred arbiedsløn penge 1 Sld. 3 mrk., her for er udlagt, at affordre hos 
Peder Andersen i Nylaursker sogn, som hand her till boet er skyldig, deraf her til udlagt 7 mrk., :/ 
Alexander Jooman fordred jordleye udi 8 aar opdrager till 3 Sld. 12 skl., udlagt, en graae beltet galt 
for 4 mrk., en øltønde for 2 mrk., en flamsk agedynne med loet skind under for 2 mrk., en jern 
spade for 2 mrk., en græs seyes med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., it drøftetrug for 4 skl., er 3 Sld. 
12 skl., :/ 
Hans Nielsen Skomager i Westermarie sogn. fordred arbiedsløn penge 2 mrk. 4 skl., benegtes og er 
henviist till loug og ret. 
Mouns Frendesen boende i Nylaursker sogn, fordred én deel rentte som Sahl Hindtze Hansen paa 
sin broder Rasmus Hansens børn vegne, af deris tilfalden arf, bestaaende i Tophiemsgaarden i 
Nyelaursker sogn, som er Capital 24 Sld. 3 mrk., som berørte Tophiemsgaard endnu bestaar udi aar 
aarlig 2 mrk. 2 skl., beriegnet till dend 11 juny 1701 og som Mouns Frendesen har paataget sig 
wærgemaal for bemelte Rasmus Hansens børn, en søn og en daatter som skeede anno 1700 dend 10 
February. Saa sker her af boet udlæg for dend opbaarne rentte udi 8 aar som før ermælt aarligen 2 
mrk. 2 skl., er 4 Sld. 1 mrk., og saa Mouns Frendesen her efter berørte børn self till Capitalen og 
rentte at svare, her for er udlagt, hos Olluf Svendsen i Westermarie sogn. som hand  paa noget 
tømmer er skyldig blefven, og self wedstoed her paa Sterfboet penge 2 Sld., en røe hielmet Tyrkalf 
for 3 mrk., en raae Koe Huud er sat for 5 mrk., it langt fyrre bordblad liggende i gaarden er sat for 1 
mrk., bemelte Rasmus Hansens søn Hans Rasmusen, fordred tienesteløn som vedgikes penge 10 
mrk. 8 skl., her for er udlagt, it tversauf er sat for 2 Sld., en bagstoel med it bræ sæde udi er sat for 2 
mrk., en hundelænke for 8 skl., :/ 
Mouns Frendesen fordrede paa Salige Rasmus Hansens daatters Karnes vegne for it golt Faar som 
denne Sahl: Mand har bekommet 3 mrk., da for it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 
udlagt her for en brun hielmet Qviekalf for 3 mrk., en liden gl. benkedynne 3 allen lang er sat for 1 
mrk. 4 skl., en otting med en bon udi for 4 skl., :/ 
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Peder Rasmusen i Rønne fordred efter sin fortegnelse forstrekning till denne Salige Mands Aufliugt 
fortsattelse, saa og till denne Salige Mands begrafvelse, som tilsammen opdrager till penge 52 Sld. 
2 mrk. 12 skl., hvor for i forsikring er stillet forskrefne 4er smaae stude, endnu oppebaaret vare for 2 
Sld., blifver saa Summen 54 Sld. 2 mrk. 12 skl., nog oppebaaret vare for 6 mrk. 12 skl., er 56 Sld. 1 
mrk. 8 skl., her fra afgaar for 8 allen sort sarts som igien tilbage lefveris 10 Sld., blifver saa 
fordringen 46 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en graae braaget stud for 9 Sld., en sort hielmet 
stud for 7 Sld. 2 mrk., en brun stud for 6 Sld. 2 mrk., en brun braaget stud for 6 Sld., hvor paa findes 
hans brænde her for mærket, en brun skioldet Koe for 6 Sld., en blak braaget Koe for 5 Sld., en 
tønde Rug for 2 Sld., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 mrk., 3 tønder Haure á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it 
skaalpund røt garn i fornefne hampe dynne vaar er sat for 1 mrk. 8 skl., er 46 Sld. 1 mrk. 8 skl., Clar  
Carll Ollufsen i Rønne fordred som denne Salige Mand hafver bekommet laante penge 12 Sld., og 
vare for 6 mrk. 4 skl., er tilsammen penge 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt en brun skioldet og 
stiernet stud er sat for 7 Sld., en røe beltet Koe for 5 Sld., nogend: er 6 Sld., én tønde Haufre for 2 
mrk., en liden blaargarns nye lerris posse for 4 skilling er 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., :/ 
Anders Jacobsen Skomager i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn penge 3 mrk., udlagt af hvis 
Peder Andersen i Nylaursker sogn her till boet er skyldig blefven deraf her for at hafvis 3 mrk., :/ 
Lars Rasmusen i Arnager fordred for en kurf Fisk 1 mrk. 4 skl., og for jern 9 skl., er 1 mrk. 13 skl., 
udlagt en fem fierings øll tønde for 1 mrk. 8 skl., en finne span er sat for 6 skl., till ofvers 1 skl., :/ 
Hans Pedersen i Arnager fordred  som vedgikes Høsteløn 5 mrk., udlagt 2 Korn seyser med bom og 
ringe for 4 mrk., en saltere tønde i Krubhuus Cammeret er sat for 1 mrk., :/ 
Hermand Bohn Henningsen boende i Rønne fordred efter sin seddel penge 2 Sld. 10 skl., her for er 
udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., till ofvers 6 skl., :/ 
Jørgen Jensen Smid boende i Rønne fordred for liig beslaget 2 Sld. Og efter forgiorde regenskab 1 
mrk. 2 skl., er 9 mrk. 2 skl., nog for beslag till it skrin 2 mrk., blifver saa Summen penge 2 Sld. 3 
mrk. 2 skl., her for er udlagt it sort Qvienød er sat for 6 mrk., en raae Koe huud liggende i 
Kalktønden i Møllen er sat for 5 mrk., ved Lars Rasmusens udleg 1 skl., hos Enken 1 skl., :/ 
Anna Jens Jensens i Nyker sogn fordred for Spindeløn penge 4 mrk. 12 skl., og for it par skoe 3 
mrk. 8 skl., er 2 Sld. 4 skl., udlagt en sort brun Qvie kalf for 5 mrk., 3 sybøtter for 1 mrk. 8 skl., en 
seys foruden bom for 1 mrk. 4 skl., en gl. ege span for 4 skl., :/ 
Berrild Rasmusen i Arnager fordred tillige med sin søn, og en anden persohn ibdn. For 2 kurfve fisk 
2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en stor stand tønde paa wæster tille for 1 mrk., it gl. ølkar for 1 mrk., 
en 3 fierings tønde for 6 skl., hos Enken af en ege kitte 2 skl., :/ 
Barbra Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin seddel penge 1 mrk. 8 skl., udlagt it 
nyt pude strik er sat for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Jens Pedersen boende i Rønne fordred arbiedsløn paa liig kisten 3 mrk. 8 skl., nog betalning for 6 
trang lang halm 7 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 3 mrk., ellers fordred for en kiste som hand endnu hos sig 
hafver 3 mrk., og imod denne betalning skall Jens Persen lefvere for berørte kiste, til daatteren 
Giertrud Henningsdaatter, naar begries, og er for de 14 mrk., udlagt it fyrre bord med skuffe under 
i Herberghuuset for 4 mrk., it bruegarns lagen for 4 mrk., en liden trengsel for 1 mrk., en lynneborg 
salt tønde for 6 skl., 60 tønde stafve for 10 skl., 3 gl. bielketræ for 3 mrk., it gl. ølkar paa loftet for 1 
mrk., :/ 
Tobias Castensen i Rønne fordred for 4 lægter penge 1 mrk., udlagt en stolpe naur for 1 mrk. 8 skl.,  
Gierdt Jacobsen Won Kempen Farfver boende i Rønne fordred efter sin Speciale forklaring, og 
forhen giorde regenskab og afreigning som nu rester penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., her for er giort 
anwisning og udlagt af hvis Jens Hansen i Ringebye i Wæstermarie sogn her till boet er skyldig, og 
self har vedstaaet, som før er mældt at betalis penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., :/ 
Herreds Fougden Daniel Bard fordred for 4 les torn, bekommet Anno 1695 og anno 1696. 3 les 
torn, item anno 97. bekommet 2 les torn, og skal alt verre slaanetorn, anført hver les for 1 mrk. 8 
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skl., item fordred for Aa 1697. 88 og 99 og 1700. aarlig en skeppe Biug ansat skeppen for 2 mrk., er 
tilsammen 5 Sld., 1 mrk. 8 skl., for de 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., som samptlig arfvingerne siden ved 
afbewisning vedgik, er Daniel Bark udlagt, en røe herrit Qvie for 2 Sld., en hvid galt for 1 Sld., en 
tønde Rug for 2 Sld., it blaargarns lagen i Øster seng i østerhuuset for 1 mrk. 8 skl., nog for 1701 
fordred 1. skeppe Biug som her efter anføris:/ 
Margrete Andersdaatter værende till Henrik Hansens fordrede for Høste arbiedspenge 3 mrk. 8 skl., 
her for udlagt it eege bielketræ for 2 mrk., it stoke til sledestok gl. for 8 skl., it støke krumet eegetræ 
for 8 skl., en skille i møllen for 8 skl., :/ 
Befindes at denne Salige Mand Hindtze Hansen er tilordnede at wærge for dend Salige mand Peder 
Willumsens søn Willum Pedersen som nu er paa 21 aar gl. og befindis ham at tilkomme først at 
mælde efter det skiftebref ganget efter sin Sahl: Moder dend 25 January Aa 1688. og paafølgende 
foreening, som i ded skiftebref er Passerit efter hans Sahl: Fader Peder Willumsen, som boede og 
døde i Aakirkebye og holden dend 25 April 1695. nemlig udi dend 26 gaard i Westermarie sogn, 
efter udgifne pandtebref af Peder Nielsen, som nu berørte 26 gaard beboer, dateret dend 28 may Aar 
1678 og der for bemelte 26 gaard af Peder Nielsen er til underpandt stillet for Capital 302 Sld. 2 
skl., end anføris, af bemelte Capital rentte eller leyen angaaende, som efter Contract dend 20 juny 
1687. har verred aarlig 6 Sld., Hvilken leye bemelte Peder Nielsen har betalt till S: Peder 
Willumsen, som hafde sin søn hos sig till opforstring, till at skiftet efter ham er holdt som før ermælt 
at reigne med leyen till pandtebrefvets dato 28 may 1698. og for Anno 1695. 1697 og 1698 og 1699 
svaris her af boet for hver aar 6 Sld., efter som Hindtze Hansen for de 2 første aar paa skiftet efter 
Sahl: Hans Larsen i Aaker sogn, saa og paa skiftet efter Sahl: Svend Larsen i Boelsker sogn der for 
med videre hafver bekommed erstatning, som her efter formældes og videre forklaris, saa anføris da 
forberørte 5 aar 95. 96. 97. 98. og 1699. hammen Willum Pedersen at tilkomme 30 Sld., item efter 
en anden Contract, som er oprettet inden Wester Herrits ting dend 16 juny 1701. imellem denne 
Sahl: Mand Hindtze Hansen og Peder Nielsen Rytter, hvor om af erhverfvet tings vinde af for 
skrefne dato formennes Peder Nielsen formeedelst Capitalens eskning hos Peder Nielsen hand har 
lofved till Hindtze Hansen paa myndlingen Willum Persens weigne at betale af Capitaten fuld rentte 
aarlig 15 Sld., som er at beriegne for 1700. der paa Peder Nielsen afbeviiste at hafve till Hindtze 
Hansen betalt 13 Sld., end og beriegnis rentten efter formælte tings vidnis anledning till 28 may 
1702. 15 Sld., er tilsammen 60 Sld., der af først frstagis, en trediedeel wærgepenge, som er 20 Sld., 
blifver saa igien 40 Sld., der af rester som Peder Nielsen svarer og till bemelte Willum Pedersen 
betaler 17 Sld., rester saa af forskrefne 7 aars rentte af dend 26 gaard Peder Nielsen paa boer i 
Wæstermarie sogn, som Willum Pedersen her af boet tilkommer 23 Sld.:/ 
Her ved anmældes, at Willum Pedersen efter hans Sahl: Moders og Faders skiftebrefve aldeelis 
tilkommer for berørte Capttall og Pandtepenge 302 Sld. 2 skl., og der for ham bemelte rentte er til 
regnet : videre tilkom Willum Pedersen efter sin Sahl: fader paa skiftet dend 25 aprill 1695 penge 
35 Sld. 5 skl. 9 d., Hvor for till ham er udlagt 2 enge i Østergiærdet hver it les engis, beliggende i 
Aakirkebye wang á læs engis sat for 5 Sld. 2 mrk., er 11 Sld., en Ager i Østergiærdet sammesteds 
som er Haufre jord 3½ tønde land, som pløgis i Sønder og Nør op ved krage eng, hvert tønde land 
sat for 6 Sld., er 21 Sld., hos Manderup Jensen Windter paa stoer Skallegaard i Aaker sogn, som er 
skyldig till boet 8 Sld., der af en fierde part som er 2 Sld., udi en hafre ager som ligger nordvest for 
styris boer i Østergieret bereignet for it tønde land og er wurdered for 5 Sld. 2 mrk., der udi 1 Sld. 5 
skl. 9 d., af disse forskrefne 35 Sld. 5 skl. 9 d., befindes Willum Pedersen for sin undervisning og 
kost udi skolegang, hafver bekostet berørte 2 smaae enge for 11 Sld., af det andet udleeg hafver ej 
været nogen tentte at bekomme formedelst jordens ringhed  skyld, sær og for de der af aarlige 
Prætenderende Contributioner; Her foruden hafver Willum Pedersen dend samme Hest med sadel 
og bidzel, som ham paa sin Sahl: Faders skifte er blefven bevilget; Item tilkommer ham Willum 
Pedersen af sin Sahl: faders ifareklæder i alt penge 4 Sld. 1 mrk. 12 skl., der paa har Willum 
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Pedersen bekommet dend i hans Sahl: Faders skiftebref anmelte Sortte fifskaftes kioll taxeret for 5 
mrk., som hand imidlertid, hand som før ermælt gik i skole hafde at iføre sig, resten som her er 3 
Sld. 12 skl., skall her af boet udleggis, er saa tilsammen som c her af boet tilkommer 26 Sld. 12 skl.,  
Og som Willum Pedersen nu er paa 21 aar gl., og self kand annammer sit løsøre eller rentte, saa 
efter lovens anleedning, her ved beordris Lars Hansen i Lyngggaarden i Aaker sogn, som er Willum 
Peders moderfader, at være hans tilsiuns wærge, og er for Summen udlagt, efter skrefne, Hennik 
Lassen i Østemarie sogn er skyldig som før ermelt, till Willum Pedersen at betale og en røe Koe till 
underpandt for 6 Sld., en brun ugillet Hest for 16 Sld., en tønde Erter paa loen sat for  2 Sld. 2 mrk. 
It nye wefved sengeklæde i wæster seng i wæsterhuuset for 4 mrk., en hampe hegle for 1 mrk. 12 
skl., en jern lysestage med 2 piber for 12 skl., en fiering i Krubhuuset for 4 skl., er 26 Sld. 12 skl., :/ 
Jens Hansen i Ringebye i wæstermarie sogn fordred for en fiering øll penge 3 mrk., for en pot 
brendeviin 1 mrk., er 4 mrk., udlagt en røed hielmet studkalf er sat for 4 mrk., :/  
Befindes denne Salige mand Hindtze Hansen er tilordnet at wærge for Sahl: Anders Kure i Ellebye i 
Wæstermarie sogn, hans yngste daatter Marne, og som Sahl: Hindtze Hansen indtet af hindes arfve  
Part som hende tilfaldt paa skiftet efter bemelte hendis fader dend 18 Marty 1700. har til sig 
annammed, men er bestaaende hos Moderen og nu Stiffaderen Anders Jensen, som er efter 
skiftebrefves videre formælding 15 mrk. 8 skl., Saa er veddenne Salige Mands Dødelige afgang, nu 
her paa skiftet igien bemelte Myndling tilordnet, myndlingens søster daatter mand Hans Hansen 
dend yngre, boende hos sin fader i Skarreskov i Clemmedsker sogn at wærge, som her om 
anbefallis, sig at rette efter loven,:/ 
 Hans Laursen boende paa dend 11. wornede i Wæstermarie sogn fordrede her i Sterfboet, for 
adtskillige tienesteløn opdragende i penge 13 Sld. 3 mrk., foruden det en foerskiorte en blaargarns 
skiorte og en hals klud; dette Enken og arfvingernis wærger aldeelis benegtet, og ey vilde her 
forstæde udleeg, helst eftersom horhen den 4 November 1701. er giort regenskab og afreigning, 
imellem Salig Hindtze Hansen og Berørte Hans Laursen, efter derom en oprettet skrifvelse, som er 
Passeret, udi dend Hæderlige og wellærde Mand Hr: Rasmus Jensens og Peder Isaksen af 
Wæstermarie sogns nærværelse, som nu blef læst pg paaskrefven saa lydende, Anno 1701 dend 4de 
November, eer vi underskrefne Hindtze Hansen af Ellebye, og Hans Laursen boende paa dend 11 
waarnedegaard i Westermarie sogn, nemligen og velforligte baade de om Hans Laursens jordegods 
og rentte, som Hans Laursen hafde bestaaende i Rydsker sogn, som Hindtze Hansen for Hans 
Laursen var wærge for, da hafver Hans Laursen bekommet og opbaaret af sin wærge Hindtze 
Hansen sin Moderne arf, efter  sin Sahl: Moder, som efter en contract af dato dend 6 juny Anno 
1693. om formælder, saa og om de aar som Hans Laursen meener at ville kræfve Hindtze Hansen at 
fordre eller kræve Hindtze Hansen for nogen løn, i nogen maader og det, som Hans Laursen har 
bekommet og laant af Hindtze Hansen hafver Hindtze Hansen efterlat, og det skall Hans Laursen 
beholde upaaanket, og her fore være krafvisløs, i alle maader. Saa Hans Laursen her med for alting 
fuld komme ligen Qviterer, og vill gifve Hindtze Hansen inden Wæster Herredting, afkald og 
Qvitering till først kommende ting dag; dette bekræfter vi underskrefne Hindtze Hansen og Hans 
Laursen, med begge voris egne navne og hænder, og wenligen ombedet viris Sognepræst, Hr: 
Rasmus Jensen og Peder Isaksen af Westermarie sogn, som vare her udi ofverværende at de med os 
till witterlighed ville underskrifve. Actum Westermarie sogn udi dend 11 Waarnedegaard. 
Ut Supra. Hindtze Hansen till witterlighed efter begiering Testerer vi underskrefne 
Rasmus Jensen B:tt.   er P:I:S: Isaksen. Hans eget skrefne navn. 
 
Og som Olluf Pedersen af Westermarie sogn som her efter mældis, hafver udlaant 6 Sld., som hand 
fordre med 3 mrk. 12 skl., omkostning hvilke 6 Sld., Hans Larsen har bekommet, og Hindtze 
Hansen har god sagt for, Saa er Hans Laursen forhen her till boes middel for Gielden anført, og 
Olluf Pedersen i betalning udlagt, og for des aarsage skyld denne fornefne Hans Laursens fordring, 
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henvist till loug og ret, og berettede Enken og arfvingerne, som og ej heller befindis at Hans 
Laursen forskrefne Prætentioner paa forberørte skifte efter denne Sahl: Mands første hustru hafver 
anmældet, til med skal og efter nu arfvingernis angifvende, denne Sahl: Mand kort før sin død ved 
retten hafver ladet indstefne Hans Laursen, angaaende de fornefne 6 Sld., som parterne videre ved 
loug og rettis gemæs kand forclare; 
Henrik Hansen i Wæstermarie sogn fordred som rester paa adgangen til denne ommelte 40 gaard i 
Wæstermarie sogn, for en allen Sart røe farfver 4 mrk., og en allen lærrit 4 mrk., som arfvingerne 
vedgik og beregnet for 2 Sld., efter løfte, der for udlagt it pudevor med strik for 2 mrk., it lispund 
lin blaar for 4 mrk., en stoer skibs bolt af jern med en ring for 2 mrk., :/ 
Herrits Capitainen Hans Jensen Bistrup fordred leye af 8 skepper land Haufre jord i 10 aar, aarlig 
med en enge reen beriegned 2 mrk., som vegikes penge tilsammens 5 Sld., udlagt 2 flint pistoler 
med holster, er taxeret for 2 Sld. 2 mrk.,  5 tønder Aure á 2 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., :/ 
Sogne præsten Hr: Rasmus Jensen fordred for Anno 1701 tiende, en tønde Biug 5 mrk., en tønde 
tiende Haufre for 2 mrk., nog rester 2 tønder Haufre forhen er 4 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., her for er 
udlagt en tønde Biug for 5 mrk., 3 tønder skaufre for 6 mrk., :/ 
Kirken tilkommer som rester for 1700 tiende som wærgen Arist Ibsen fordrer for en tønde Haufre 2 
mrk. 8 skl., for en skeppe Biug 1 mrk. 8 skl., nog rester 1 mrk., for wurdering efter bemelte Hindtze 
Hansens Salige Hustru nog kirke tiende for 1701. en tønde og en skeppe Haufre og Biug tilsammen 
nemlig en tønde Haure og en skeppe Biug, ansat efter forige her udi giorde sætning for 3 mrk., er 
saa Arist Ibsens fordring i alt 2 Sld., der for udlagt 2 tønder Haufre for 4 mrk., ½ tønde Biug for 2 
mrk. 8 skl., I dend nører pige seng it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Boehl Lauridsdaatter fordred arbiedsløn saa vel som for opvartning, imedens denne Salige mand 
laae siug og blef begrefven 4 mrk., her for er udlagt it lispund liin blaar paa loftet er sat for 4 mrk., 
:/  Peder Mounsen Smid boende i Rønne fordred arbiedsløn 2 mrk. 4 skl., udlagt 3 lyng rifver med 
skaft og ring á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., :/ 
Hans Ibsen i Wæstermarie sogn fordred som vedgikes penge 1 mrk. 10 skl., udlagt en tønde med en 
bon udi Østerlade for 12 skl., en bagstoel med halm bon udi for 12 skl., en lynne borger salt tønde 
for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/ 
Olluf Pedersen i Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn som vedgikes penge 2 mrk. 4 skl., nog 
fordred Olluf Pedersen laante penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 12 skl., for de 2 mrk. 4 skl., 
arbiedsløn er udlagt, it bord i forstuen med foed foruden skoffe for 2 mrk., en straae bonds tønde 
som blaarne er udi for 4 skl., :/ for bemelte fordring og laante penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 
12 skl., som er penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., her om berettet Olluf Pedersen, at skal verre gangen 
Dom, inden Wæster Herrids ting, og skal reyse sig af berørte 6 Sld., som er laante penge, som Hans 
Larsen paa 11 waarnede i Wæstermarie sogn skal hafve bekommed, og Hindtze Hansen har godsagt 
fore, her for er udlagt efter forhen indførte meening at hafve betalning som Hans Laursen paa 11de 

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

Jens J:I:S: Ibsen.   Niels N:L: Larsen. 
Moderen Anna Olsdaatter, som Hans Jensen som er wærge for, tilkommer paa sin arfvelaad 
penge 16 Sld. 9 skl., og der for er udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., i sengen i stuen it 
bruegarns lagen for 1 Sld. 2 mrk., en sort rannet ofverdynne for 7 mrk., en linnen underdynne for 2 
Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it gl. floset sengklæde for 1 mrk., en liden røe braaget Qvie 
kalf for 2 mrk., en huusstie for 8 skl., en haandqvern for 2 mrk., en stand tønde for 2 mrk., en kitte 
paa loftet for 4 skl., en gl. span for 2 skl., en gl. halftønde for 8 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., 
en gl. kiste med hengsler for 12 skl., it deignetrug for 8 skl., en garn haspe for 8 skl., it hug jern for 
2 skl., en lun støke naur for 4 skl., en liden øpse for 4 skl., I krobhuuset en halftønde at salte udi for 
1 mrk., it fiering stomme for 12 skl., en bære kande for 1 skl., en sort wadmels kiol med mæssing 
knapper udi for 6 mrk., en hug degn for 1 mrk. 8 skl., en liden finne bøtte i krobhuuset for 2 skl., en 
Koe kloke for 8 skl., ved Hans Ibs. Udleeg 1 skl., :/ 
Daatteren Anna Ibsdaatter som Jens Ibsen i Røe sogn er wærge for tilkommer sin fæderne arf 
penge 16 Sld. 9 skl., udlagt en guhl Ræ´øe skimlet og bliset gilling for 4 Sld., en brun bliset Mær 
for 6 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., en gl. udøgtig wogn for 8 skl., it lidet car for 2 mrl., en 
hammel, tøm og halseele for 1 mrk., 2 smaae bøtter paa loftet for 4 skl., en seys bon og ringe for 2 
mrk., en brøde for 1 mrk., en liden kierne for 6 skl., en liden finne bøtte i krubhuuset for 2 skl., en 
laage bøtte for 4 skl., en gl. halftønde for 4 skl., 2 straabonds tønder for 1 mrk., en finne span for 4 
skl., it hartøy hammer og støf for 1 mrk. 4 skl., en gl. refskinds hufve for 12 skl., en laasfast 
fyrrekiste for 5 mrk., en wanspan for 6 skl., it gl. wraaeskab for 1 mrk. 4 skl., it lidet gl. skrin for 8 
skl., en trygge skeftet benkedynne 2 allen lang for 2 mrk., it lidet førrebord i stuen for 1 mrk. 4 skl., 
ved Hans Ibs udleeg af en øll half tønde at hafve 3 skl., er 16 Sld. 9 skl., Clar. 
Forskrefne saa at verre udlagt Testerer SSchults. H: Brugman.  
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Anno 1702. Den 10  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Hans Rasmusen, som boede døde paa dend 25 Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Røe sogn, i Steenbye, og det imellem denne Sal: Mands efterlatte 
hustru Kirstine Hansdaatter, for hende er efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, hendis 
broder Peder Hansen boense i bemelte Steenbye  i Røe sogn,  paa eene side, og paa anden side, 
denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru nu igien lefvende børn, som er en søn og en daatter, 
hvor af. 
 
Sønnen er Esper Hansen 8 ugger gl. for ham er till wærge anordnet, Hans fader broder Lars 
Rasmusen boende i Clemmedsker sogn. 
Daatteren Marne Hansdaatter lidet paa 6 aar gl. for hende er till wærge anordnet for hindes 
fader broder Jørgen Rasmusen boende i Allinge, hvilke wærger nu var tilstæde,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Niels Laursen og Hans Ibsen. 
Begge boende i Røe sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset hest gilling 8 Sld., En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld.,En brun skimlet ugillet 
hest for 7 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En slet brun Mehr 5 Sld., Et brunt gillet fior 
gammel hest for 2 Sld. 2 mrk.,En ung graa Mehr 5 Sld.,  
 
Qveg. 
En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 mrk., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., En røe Rÿgget Koe for 5 
Sld., En ung rød rÿgget koe 5 Sld.,En sort Koe for 5 Sld., En sort stiernet koe 5 Sld., En ung røe 
braaged koe for 5 Sld., En sort braaged Qvige 3 Sld., En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 
mrk.,  
 
Faar og Lamb. 
6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld.,  
En fior gammell Wær for 2 mrk.,  
 
Gies. 
2 gamble Gies og en Gaas á 1 mrk.er 3 mrk.,  
 
Kaabber. 
En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 mrk.,  
 
Korned i Laden. 
Østen till i Stue lengden er Biug toe Stolperum er sat for 8 tønder hver tønde sat for 5 mrk. er 10 
Sld.,   Er saaed én tønde Rug der af strøe Korned er sat for 2 Sld.,  
 
I Nørre Lade 
Nogen haustre i 3 Stolperum er sat for 12 tp tønder sat for 2 mrk. er 6 Sld.,  
Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld.,  
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Boehave. 
En gammell Slæde med træ widier er sat for 1 mrk., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld.,  
En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 mrk.,  
Et aar med Bihl paa for 1 mrk., En harrer med træ tinner satt for 1 mrk., 
 
I Krobhuset. 
En Øltønde for 1 mrk., It lidet Skrin med hengsler for 1 mrk., En straabonds tønde 4 skl.,  
En gammell Øhlfiering for 8 skl., En Salt tønde for 12 skl., En straabonds tønde 4 skl.,  
En liden fÿrre laage bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl.,En arbieds Vogn med stier hammell 
tøm og hals seler og sat for 3 Sld., 2 gamble høe stier for 1 mrk.,  
 
Paa Stue Lofted. 
En sies med bom og ringe for 2 mrk., En liden stok øpse for 12 skl., En straabonds tønde for 4 skl.,  
Et tønde stomer for 2 skl.,  
 
Angaves att udbÿgen paa den 23 gaards grund i Røe sogn er skÿldig her til boet neml: Jørgen 
Hansen 1 mrk., Hans Ibsen boende i Røe sogn var her til stæde og ved stod at have bekommed af 
denne Sahl: Mand som og nu af Enken blef fremlagt en Landstings Dom sidst datered den 25 
November 1696 udsted af Well: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch af Borring holms Landting, af 
hvis opskrift datered den 20 Junÿ 1698 videre befindes under Hans Ibsen og en haand, at Hans 
Ibsen af denne Sahl: Mand Hans Rasmusen haver bekommed først for Landsting bemelte Doms 
beskrivelse og stemplet og slet papirs betaling Sep Sld. 2 mrk.,  
Item for Sl: Arrest Esbersens begravelse 20 Sld., der for uden har Hans Rasmusen betalt for tienner 
Lands Tings Doms beseigling  6 mrk., Hvilket til sammen anføres dette sterboe til beste som er 
penge 27 Sld. 3 mrk.,  
Widere haver denne Sahl: Mand Betalt paa Sl: Arist Esbersens wegne for lig begravelse til præst og 
diegn som nu blev sat 4 Sld., Item for at graftve  til den S: Carll Arist Esbersens liig penge 1 mrk. 4 
skl.,  
Endnu angaf  Sl: Hans Rasmusens Enke og Laug werge at som her fra gaarden afgammell tid haver 
veret én Eng udi pant sat, Hvilken Eng hid intil ike af denne S: Mand Hans Rasmusen till gaarden 
har vered Høstet for skall være 3 aar til midfaste 1702 for meente Enken med sin Laug werge i sin 
tid at worde got giort aarligen 1 Sld.som til gaar dens berettigde hen stilles for uden det angaf 
Enken med Laug werge at denne Sl: Mand Hans Rasmusen udi at skillige maader med adskillige 
Tømmers I førsel og Tag og Wegges Reparation denne 25 gaard haver for badred, hvor for de for 
modet i sin tid af dend gaarden kand vere berettiged bør got giøres, som og der ved her staar og 
Remitteres. Skifte Forwalteren til spurde Enken med sin Laug werge og forskrefne denne S: Mands 
faderbrødre som er Børnenes werger, om de hafde meere til dette Srerfboes middell at angifve, hvor 
til de svarede eÿ widere at være end angivet er, og for skrefvet staar, der ved saa dette Sterbboeds 
middell sluttes, og blest saa  
Sterfboens middell samme Regned som opdrager i alt till Penge 155 Sld. 6 skl.,    
Hvornest blef andgiven denne SL: Mands Ifare Klæder som at ford: wurderings mand blef taperet 
og er følgende neml: en sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en graa wadmels Kioll  
for 2 Sld.,  en røe fifskaftes foer skiorte med lærred under fore sat for 2 mrk.,et par sortte fifskaftes 
Bopser for 1 mrk.,  en sort Hatt er sat for 2 mrk., Summa andrager forskrefne denne Sl: Mands 
ifareklæder till penge 6 Sld. 1 mrk.,  
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Imod forskrefne Ifare Klæder som denne Sl: Mand bjede og widere der forde den paa denne Sl: 
Mands Børn er blef eÿ andvent, beholder Børnene sine egene Ifare Klæder, og bestaar forskrefne 
Ifare Klæder till sidste deeling, og der widere for meldes  
Saa blef angifne efter skrefne boet skÿldige  Gield, og er der till giort udlæg som her 
efter følger neml:  
Kongl: Maÿst Amptskriver og Ride fouged Hr: Hans Henrich Stor, fordret efter sin fortegnelse som 
rester for aar 1701 . Biug tp 1 sk: 2 mrk Car 1 ottin Car 3 Sld. 2 mrk. 7 skl., Haure 1 tp 2 sk: 1 mrk. 
1 otting 2½ pot er penge 5 mrk. 9 skl., én Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 læs weed á 1mrk 2 skl., er 5 
mrk. 10 skl., en tønde Ruhl og Jordbogs penge 6 mrk. 12 skl., Ægte og Rente penge 2 Sld. 1 mrk. 
11 skl., Smørtræ penge 15 skl., Summa 9 Rig: Daler 12 skl., giør penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., Her 
for er udlagt Biuget som er sat for 8 tønder á 5 mrk. er 10 Sld.. en tømde Rug som er saaed sat for 2 
Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., til overs 2 skl.,  
Sogne præsten Hr: Christen Tied fordret for lig begengelse over 2de børn efter løfte penge 4 mrk. 8 
skl., Her for er udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk. er 4 mrk., én Krak Øpse  8. skl.,  
Sogne Deigne Peter Clausen fordred efter løfte for denne Sl: Mands og tuender Børns begrafvelse 
og lig begiengelse, som var denne Sl: Mands 2de børn i alt penge 2 Sld., Her for er udlagt 2 Faar 
støket sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., it lidet Skrin med hengsler for 1 mrk.,  
Anders Rasmusen i Røe sogn fordred som rester paa 3 liigkister  Arbeidsløns betalning penge 5 
mrk., 8 skl.,  udlagt En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Peder Hansen i Røe sogn fordred for baader til ligkisterne penge 6 mrk., udlagt af En rød beltet  
Koe for 5 Sld. 2 mrk., der af at have disse 6 mrk.,  
Mons Hansen i Røe sogn fordred for at grafve under ligene 1 mrk 4 skl., udlagt her for en Slæde 
med træ videre er sat for 1 mrk., En straabonds tønde 4 skl.,  
Niels Hansen i Røe sogn fordret og for at grafve under denne Sahl: Mands Lig penge 1 mrk. 4 skl., 
udlagt it aar med bihl paa for 1 mrk., ved skattens udleg 4 skl.,  
Biørn Pedersen fordred tienesteløn till en Wadmels Kiohl at reste penge 2 mrk. 8 skl., udlagt En 
Sies med bom og ringe for 2 mrk., En liden fÿrre laage Bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl., 
Hartwig Andersen fordred for en hakke 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 gamble Høe Stier for 1 mrk., paa 
lofted En straabonds Tønde for 4 skl.,  
Peder Hansen fordred for sin umage ved denne Sahl: Mands begravelse og i andre maader penge 2 
Sld., udlagt forde En rød beltes Koe for 5 Sld. 2 mrk., der af disse 2 Sld.  
Hans Rasmussen i Røe sogn fordred tienesteløn for it par wadmels Bopser penge 2 mrk., udlagt en 
tønde Haure er sat for 2 mrk.,  
Gunnil Hansdaatter fordred Koe lege 4 mrk., udlagt 2 Lam støket sat for 2 mrk er 1 Sld.,  
Peder Rasmussen i Rønne fordred for 1 Sies 4 mrk., udlagt 2 tønder Haufre á 2 mrk. er 4 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begravelses bekostning saa og 2de børn som efter denne Sahl: 
Mands død ogsaa er bort død, der om blef giort aftale paa Sterfboet at Enken tilsammen skall nÿde 
af fælleds boe udlagt for penge 32 Sld., for disse 32 Sld.,er udlagt En røe bliset hest gilling 8 Sld., 
En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., En ung rød rÿgget koe 5 
Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl. er 1 Sld. 3 mrk., En arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler 
og sat for 3 Sld., 3 Tønder Haufre  á 2 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., En harrer med træ tinner satt for 1 
mrk., 
Skifte Forwalteren for sin umage og Reisen  bewilged 3 Sld., her for er udlagt En sort braaged 
Qvige 3 Sld., 
Skifte Skriveren for sin umage med Reÿsen til sammen med slet papir bewilged 4 Sld. 2 mrk., 
udlagt af én røe betted Koe med Peder Hansen at have 2 Sld., En Kaabber Kiedell paa én span stor 
wegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Stemplet papir til dette Skiftebref for 3 mrk., udlagt 2 gamble Gies og en Gaasse for 3 mrk.,  
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Wurderings mendene for deris umage hver bewilged 2 mrk. er 4 mrk., Niels Larsen udlagt hos 
Anders Rasmussen 8 skl., En Øltønde for 1 mrk., En gammell Øhlfiering for 8 skl.,  
Hans Ibsen tillagt En fior gammell Wær for 2 mrk.,  
Og som Enken nu igien lest vende børn ere saa ganske rigt af alder saa blef nu her paa Sterbboet 
aftalt og over væged at Enken der for til forsterløn blef bewilged udleg for penge 20 Sld., her for er 
udlagt En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En røe Rÿgget 
Koe for 5 Sld., En sort Koe for 5 Sld., til overs 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 87 Sld.  
Liquiderit bliver udi behold og til deeling penge 68 Sld. 6 skl.,  
Hvilket deeles imellem denne Sahl: Mands efterladte Hustru og deres sammen auflede samptlig 
børn, som strap efter denne Sahl: Mands død var 2 sønner og 2 døttre, hvor af en søn og én daatter 
strap efter faderens død og er ved døden afgangen saa til kommer Moderen først deraf dend halfve 
part som er 34 Sld. 3 skl., dend anden halfve part som efter forskrefne meening først deelis imellem 
2 sønner og 2 døttre, tilkommer saa en broder 11 Sld. 1 mrk. 6 1/3 Skl., og en Søster 5 Sld. 2 mrk. 
11 1/ 6 skl., Nu deelis dend ene broder og søster lod som de afdøde børn nemblig broderen nanflig  
Mads Hansen  og søsteren Anna Hansdaatter saa ledes som melt er til kommer, som til sammen er 
17 Sld. 1½ Skl., imellem Moderen og de nu igien lest under sødskende, som er naar Moderen arfver 
én broder lod 2 brødre og én søster lod tilkommer Moderen  der af 6 Sld. 2 mrk. 3 3/5 skl., og 
broderen Esber Hansen som nu lefver er til kommer lige saa penge 6 Sld. 3 mrk. 3 3/5 skl., og 
søsteren som nu igien lefver Maren Hansdaatter til kommer der af 3 Sld. 1 mrk. 9 4/5 skl., til 
kommer saa Moderen i alt penge 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., og dend igien lefvende broder 18 Sld. 9 
9/10 skl., og søsteren til kommer 9 Sld. 5 skl.,  
Denne S: Mands Ifare Klæder  som opdrager til penge 6 Sld. 1 mrk. dee- og først imellem denne 
Sahl: Mands samptlige børn som var efter hans død er 2 sønner og 2 døttre, bliver dernest en 
broderlod 2 Sld.5 1/3 skl., og en Søsterlod   er 7 mrk. 4½ skl., nu deelis dend eene broder lod og den 
eene søster laad igien Imellem Moderen og de nu 2de leftvende søskende er naar Moderen efter 
loven bekommer en broder laad, paa en broderlaad 5 mrk., og en søsterlaad 2 mrk. 8 skl.,  
Og som arfvingerne efter anfordring af Skifte Forwalteren er vist videre Gield eller Prætentioner 
dette sterbboe at kunde ved komme og dagen nu er forløben, Saa Skiftet denne forretning der ved at 
den i morgen igien kand foretages, og til ende bringes, hvilket at som for en findes indført er 
tilganged og Paseret Tecterer  Schult   Henrich Brugman, Peder Hansen, 
Lars L:R: Rasmussen,  Jørgen J:R: Rasmussen,   Hans H:I:S:Ibsen, 
 Niels N: Larsen, 
 
Nest paa følgende dend 11 Januarÿ berørte aar 1702. er atter med denne forretning udi de 
vedkommendes nærværelse foretagen, og da Pasered som følger, Saa blef først for Enkens samptlig 
arfve part udlagt som er 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., efterskrefne neml: En slet brun Mehr 5 Sld., En 
ung røe braaged koe for 5 Sld., 4 Tønder Haufre á 2 mrk. er 2 Sld., Høet som findes her til gaards er 
sat for 4 Sld., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En 
ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 mrk., En straa bonds tønde 4 skl., En Salt tønde for 
12 skl., Enken til kommer og af forskrefne anpart indfrilse penge udi denne 25 gaard i Røe sogn 
efter forf: meening dend halfve part deraf som er penge 16 Sld. 2 skl., En Messing Kiedell som er 
liden og gammell for 1 mrk., Hos Jørgen Hansen udbÿgger paa gaardens grund som hand er skÿldig   
her til boet penge 1 mrk., ved forster lønnen 4 mrk., Et tønde stomer for 2 skl., Hos sin Daatter 
Maren 5 mrk. 1 skl.,  Hos Sønnen at have 1 skl.,  
Sønnen Esper Hansen som hans faderbroder Lars Rasmussen i Clemmensker sogn er werge for 
til kommer sin faderne og Søskende arfve part som til sammen er 18 Sld. 9 skl., Hvor for ham er 
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udlagt af de indfrielse penge som for er melt paa denne 25 gaard i Røe sogn   til kommer ham som 
og nu til ham er udlagt penge 10 Sld. 2 mrk 12 skl., En sort stiernet Koe 5 Sld., Et brunt gillet fior 
gammel Hest for 2 Sld. 2 mrk., til overs 3 skl.,  
Daatteren Marene Hansdaatter som fendes faderbroder Jørgen Rasmussen i Allinge er werge 
for, til kommer sin faderne og søskende arf, som til sammen er 9 Sld. 5 skl., der for til hende udlagt 
anpart forne: indfrielse penge af dend 25 gaard i Røe sogn, efter forskrefne indførte meening at 
have 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., En ung graa  Mehr 5 Sld., til overs 5 mrk. 1 skl., Nok til kommer Moderen 
af den anpart hendes sidst afdøde 2de børn én søn og én daatter til kommer af deres Sl: Faders Ifare 
Klæder som for er melt penge 5 mrk., hvor for er udlagt, en graa wadmels Kioll 2 Sld., til overs 3 
mrk.,  
Sønnen Esber Hansen som faderens broder Lars Rasmussen er werge for til kommer af sin Sl: 
Faders Ifareklæder baade efter faderen og forne: begge sine afdøde søskende i alt penge 3 Sld. 1 
mrk. 5 skl., Hvor for er udlagt en Sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en sort Hatt er 
sat for 2 mrk.,  til overs 11 skl.,  
Daatteren Marene Hansdaatter som faderbroderen Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til 
kommer af sin Sahl: Faders Ifareklæder, baade efter faderen og begge sine afdøde søskende i alt 
penge 6 mrk 10½ skl., hvor for er udlagt Hos Moderens udleg 3 mrk., en røe fifskaftes fior Skiorte 
med lærred under fore sat for 2 mrk., et par Sort fifskaftes Bopser for 1 mrk., Hos broderen Esber 
Hansens laads udleg at have 10½ Skl.,  
Forskrefne i vores nærværelse at være Pahsered, og det øfrige denne 25 gaard ved kommer her fore  
lov og rett og gode Mands Kjendelse Remittered, des til widnes bÿrd Hvor saa her med dette Skifte 
er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar, des til Witterlighed under vore 
hender og Signatur. Actum Ut Supra. Schult  
Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, 
 Jørgen J:R: Rasmussen,      Hans H:I:S: Ibsen, Niels N: Larsen, 
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Anno 1702. Den 19  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Og paafølgende Schifte og Liqvidation efter Jens Madsen Salige hustru, som boede døde paa 
dend 16 Waarnede gaard i Westermarie sogn, navnlig Anna Pedersdaatter var 90 aar gl. imellem 
hindes efterlatte Mand Jens Madsen, paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Qvindes 
efterlatte  
en søn som er navnlig Hans Hansen Holm som er gift og boer i Westermarie sogn. 
 
 
Paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. 
ibdn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
Hopper.  
En brun Hoppe for 8 Sld., en brun bliset ung Hoppe for 5 Sld., en brun stiernet Hoppe for 5 Sld., en 
brun skimlet Hoppe for 5 Sld., en Hoppe som er gl. for 3 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe med en 
sort plett paa dend wenster laar som er en skouf Hoppe for 6 Sld., en sort brun skouf Hoppe for 5 
Sld., en røe røgget Koe for 6 Sld., en slett rød Koe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 4 støker gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam for 2 mrk.,  
Boehafve. 
En wogn med Høestier tøm, hammell og seeler for 3 Sld., en ploug med sin behør for 2 Sld. 2 mrk., 
en harre med træ tinner for 1 mrk. 8 skl., nog en harre for 1 mrk., en sleede med stier for 1 mrk. 8 
skl., en ruhl med jern tappe og skogle for 2 mrk., it aar med bill paa for 1 mrk., en haandqvern med 
huus og træseigl for 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., en jern tyfve for 1 mrk., en liden øpse for 12 skl., 
en lyng rifve for 8 skl., en cabel høe wefvel for 1 mrk., it for reeb for 4 skl., it bag reeb for 8 skl.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kitte kedel med jern grefve udi for 2 mrk., en jerngryde kraag for 3 mrk., en 
førrekiste foruden laas og hengsler for 1 mrk.,  
Sengeklæder. 
En hvid ullen underdynne for 1 Sld., en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen 
pudestop for 12 skl.,  
Sæden i Laderne. 
2 stolperum Biug naar till  reyderne, er ansat paa 6 tønder, tønden 5 mrk., er 7 Sld. 2 mrk., it 
stolperum Haufre er ansat paa 8te tønder tønden 2 mrk., er 4 Sld., Høe udi it Høegull er sat for 4 
Sld., Rug sæden som er saaed her ved gaarden Anno 1701 nu i fisked som er sat paa 3½ skeppe, 
skeppen sat for 1 mrk. 8 skl., er 5 mrk. 4 skl.,  
I Stuen. 
It bord i stuen for 1 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Giæld. 
Peder Isaksen i Wæstermarie sogn, er her till boet skyldig penge 1 mrk.,  
Hans søn Anders Pedersen er og her till boet skyldig 4 skepper Haufre, som blef Jens Madsen 
skyldig for 2 aar siden á skeppen 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne boes anførtte middel till penge 82 Sld. 2 mrk.,  
Denne Sahlige Qvindes Ifareklæder angaaende, da vare de af ringe værdt, saa nær som it gl. sort 
wadmels skiørt, som hindes søn Hans Hansen bekom og annemmed, hvor med hand var tilfreds saa 
der ved, denne post beroer og forblifver; 
Lauris Nielsen i Westermarie sogn fordrede 7 mrk. 8 skl., som Jens Madsen self vedstoed,  
Peder Hansen i Westermarie sogn Paa Tingsted fordred 2 Sld.,  

bornholmerting.dk 472



 2

Lars Pedersen i Almingdhuuset fordrede som Jens Madsen angaf at være skyldig penge 2 Sld.,  
Bohl Jensdaatter fordrede Koe leye 3 mrk.,  
Hans Henriksen i Westermarie sogn fordred 1 mrk., som Jens Madsen self angaf Lars Andersen i 
Aarsballegaarden i Clemmedsker sogn fordred 5 mrk. 4 skl.,  
Jacob Henriksen Pottemager i rønne fordred som Jens Madsen angaf at være skyldig 2 mrk.,  
Jens Pedersen i Nylaursker sogn, som tilfoer har verret paa Holmen, fordred for it Lam 2 mrk.,  
Summa bort skyldige Gield, opdrager till penge 9 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Jens Madsen er venlig og wellforligt med sin Stifsøn Hans Hansen Holm, saa hand er fornøyet 
med det, som Hans Holm tilforn har bekommet af Jens Madsen, baade for sin fæderne arf og nu 
sin møderne arf, og der med er fornøyet i alle maader, og hafver indtet meere at fordre eller krefve 
Jens Madsen sin Steffader till denne dag. At dette saleedes er Passeret og tilgaaet, som forskrefvet 
staar, Testerer vi underskrefne med vorre hænder Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  
Jens J:M:S: Madsen egen haand.   Hans H:H: Hansen Holm. 

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

Anno 1702 Den 13 January er efter Lovlig Giorde tillysning og advarsel till de 
vedkommende og foregaaende Registering 19 December, nest forleeden 1701. er nu i dag holden 
endelig skifte og Liqvidation, efter Jens Madsens Sahl: Hustru Anna Pedersdaatter, som 
med bemelte sin hosbonde boede og hun ved døden afgik, paa ded 16 Waarnede beliggende paa 
Tingsta i Wæstermarie sogn, og det imellem denne Salige Qvinsdes efterlatte Mand, bemelte Jens 
Madsen paa eene, og paa anden side denne Sal: Qvindes  
søn som er Hans Hansen Holm boende i Westermarie sogn, som er sin egen wærge, og som 
Sønnen bemelte Hans Hansen, som registeringen under hans egen haand før sin møderne arf, og 
hvis hand her af Sterfboet kunde hafve at Prætendere, i alle maader des udvisning er fornøyet, saa 
fordi dette fornefne 16 wornede er Kongens gaard mødte her paa Sterfboet efterskrefne. 
 
Paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. 
Boende i Wæstermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Saa blef forberørte 16 Waarnede af bemelte wurderings mænd Arist Ibsen og Niels Ibsen, efter dend 
skiønning som forhen ved 4er mænd dend 9 Augusty 1701 er worden afseet, nu for desto beder 
rigtigheds skyld anslagen udi penge neml: Stufve længden som er i sig self 12 stolperum som nu 
befindes meget gammel hofvet tømmeret, og en deel deraf brøstfeldig, taget er iligemaade gammelt, 
og brøstfeldig; Mens siden formælte skiønning er passeret ved 4 mænd er stufve længden med bag 
og wegge noget forbedret, og er stue lengen anseet og nu befindes i brøst, og sat i penge for 7 Sld. 2 
mrk.,  Ladelængen som og er 12 stolperum, som førhen giorde 4 mænds skiønning formelder, hvor 
af de 3 stolperum i wæster ende er gammelt hofvet tømmer, og skiæls ved hæfd, mens de andre 9 
stolperum er gandske brøstfeldig, og i alt henger paa mange støtter. Saa er og taget ofver samme 
længe heel brøstfeldig, nu af berørtte wurderings mænd anseet, og ofver alt er lade lengen sat i brøst 
paa penge 11 Sld., Summa Heelegaardens brøstfaldighed sat for penge 18 Sld. 2 mrk., Hvor till nu 
af Sterfboes middel er udlagt, en graae Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 8 Sld., en røed 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 Faar for 6 mrk., Summa 18 Sld. 2 mrk.,  
Forskrefne udleg imodtog og nøyedis Jens Madsen med, og der imod lofvede, at hand vilde 
reparere forskrefne gaardens brøstfeldighed, saa gaarden i sin tid skall findes forsvarligen. 
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Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor fordred som rester for 1701  
Nsgelt og Sppenge 12 skl., egte og knegte penge 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 9 skl., er 3 Sld. 
2 mrk. 11 skl., udlagt en sort brun skovhoppe med en sort plet paa ded wenstre laar for 6 Sld., til 
ofvers 2 Sld. 1 mrk. 5 skl., hvorimod Jens Madsen lofvet i Bog clarringen forskrefne anførte ustant 
at betale; Kirke wærge Arist Ibsen fordred tiende for Anno 1701 3 skepper Haufre ansat for 1 mrk. 
4 skl., her for giort indførsel haufren for 20 skl.,  
Laurids Nielsen i Westermarie sogn fordrer 7 mrk. 8 skl., udlagt 2 Faar for 6 mrk., en rull med jern 
tapper og skogle for 2 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Peder Hansen paa Tingsta, fordred efter forige registering og nu vidre 2 Sld. 10 skl., udlagt ved 
skattens udleg at hafve 2 Sld. 10 skl.,  
Lars Pedersen som boer i Almigshuuset fordred og efter skrefne registering, og nu vidre i alt penge 
2 Sld. 3 mrk., udlagt en brun stiernet Mæhr for 5 Sld., til ofvers 2 Sld. 1 mrk.,  
Boel Lauridsdaatter fordred Koe leye penge 3 mrk., udlagt hos Lars Pedersen udlæg at hafve 3 
mrk.,  
Hans Henriksen i Westermarie sogn fordred 1 mrk., udlagt hos Lars Peders udleeg 1 mrk.,  
Lars Andersen i Aarsballegaarden udi Clemmedsker sogn fordred 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt hos 
Lars Pers udleeg at hafve 5 mrk., it forreeb for 4 skl.,  
Jacob Pettersen i Rønne fordred 2 mrk., udlagt it tørfjern for 1 mrk., en jern tyfve for 1 mrk.,  
Jens Pedersen i Nyelaursker sogn fordred 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk.,  
Hans Pedersen paa Tingsta i Wæstermarie sogn fordred nu som vedgikes penge 5 mrk., udlagt en 
tønde Biug for 5 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 Sld., udlagt 6 tønder Haufre á 2 mrk er 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 3 Sld., udlagt af en brun bliset Mær 3 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun bliset Mær 4 mrk., en lyng rifve 
for 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt af en brun bliset Mær 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets bort skyldige Gield till penge 41 Sld. 3 mrk. 
13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold penge 40 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Hvilken Summa Jens Madsen tilsammen beholder, imod sin Salige Qvindes begrafvelsis 
bekostning. Saa og till arf efter sin Salige hustru, efter som hindes søn er for sin anpart forud 
fornøyet foruden dette Sterfboets registering som før ermælt, og er da Jens Madsen for de 40 Sld. 2 
mrk. 3 skl., udlagt efterskrefne, hos amptskrifverens udlæg 11 skl., en brun skimlet Hoppe for 5 
Sld., en sort brun skov Hoppe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 6 Sld., en wogn med Høestier tøm, 
hammel og seeler for 3 Sld., en ploug med behør for 2 Sld. 2 mrk., en harre med trætinner for 1 
mrk. 8 skl., endnu en harre for 1 mrk., en slee med stier for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., 
en haand qvern med huus og træ seil for 2 mrk., en liden øpse for 12 skl., en kabel Høe wefvet for 1 
mrk., it bag reeb for 8 skl., en gl. kaabber kedel paa en kitte stoer for 2 mrk., en jern gryde kraag for 
3 mrk., en fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en hvid ullen underdynne for 4 mrk., en hvid 
ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen pude stop for 12 skl., 5 tønder Biug á 5 mrk er 6 
Sld. 1 mrk., af Hauren er till beste 2 mrk. 12 skl., Høet som er sat for 4 Sld., 3½ skeppe Rug som er 
saaed á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., it bord i stuen for 1 mrk. 8 skl., hos Peder Isaksen  
1 mrk., hos Anders Pedersen 2 mrk., hos Lars Niels udlæg 8 skl., Clar. 
Efter skifteforwalterens anfordring hafde de vedkommende ike videre som dette Sterfboe kunne 
komme till beste at angifve, ej heller at Sterfboet videre til nogen kunde skyldig være, end foran 
findes indført; Og som arfvingen denne Sal: Qvindes Søn for sin anpart arfve, er fornøyet, efter som 
forhen er mælt, saa sluttes dette skifte her ved. Hvilket at saa er tilganget og Passeret som for 
skrefvet staar; dis till vidnisbyrd under vore hænder og Zigneter Skiftesteden Ut Supra. 
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Stephen Schult.  H. Brugman.  Jens J:M:S: Madsen. 
Hans H:H; Hansen Holm. Arist Ibsen.           Niels N:I:S: Ibsen. 
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Anno 1702. Den 19  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Jens Pedersen, som boede døde paa det 8tende Kongl: 
May: Waarnede  beliggende udi  Pedersker sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Bohl Herlofsdaatter, for hende blef efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, hendis broder 
Arist Herlofsen boende i Aaker sogn,  paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Mands med 
bemelte sin hustru auflede børn, som er 3 sønner og en daatter, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Peder Jensen paa 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet hans fader broder 
Lars Pedersen boende i Aacher sogn. 
Dend anden søn er Hans Jensen paa 4 aar gl. for ham er till wærge anordnet hans Moderbroder 
Jep Herlofsen i bemælte Pedersker sogn. 
Dend yngste søn Herlof Jensen, under it aar gl. for ham wærger hans faders søstermand Niels 
Jørgensen boende i Aaker sogn. 
Daatteren Elsebeth Jensdaatter  paa 15 aar gl. for hende er till wærge anordnet Mads Jensen 
Moderens sydskinde barn boende i Pedersker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Basen og Anders 
Rasmusen. Begge boende i bemelte Pedersker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En røe braaget gillet Hest for 8 Sld., en gl. røe bliset Hest er sat for 4 Sld., en brun bliset Hoppe for 
8 Sld., it brunt Horsføll i andet aar gl. for 3 Sld., it brunt bliset Horsføll, som er i andet aar gl. og er 
halt paa ded eene bagben, er der for ikun sat for penge 1 Sld.,  
Qveg. 
En blak skioldet Koe for 6 Sld., en blaket Koe for 6 Sld., en brun ung Koe for 5 Sld., en røe braaget 
ung Koe for 5 Sld., it brunt Tyrnød for 2 Sld., it lidet blaket Qvienød for 1 Sld. 1 mrk.,  
Faar 10 støker gammel Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en sort plettet Orne 2 mrk., 3 hvide galt grise á 
1 mrk er 3 mrk., en hvid Soegris for 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En brøger kedel paa 3 fieringer stoer weyer 28 skaalpund á 24 skl er 10 Sld. 2 mrk., en gl. kaabber 
kedel paa 2 spanne stoer weyer 7 skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk.,  
Jern Wahre. It tørg jern for 1 mrk. 4 skl., en lyng rifve for 12 skl., en høe tyfve for 8 skl., en gl. krak 
øpse for 8 skl., en gl. seys med bom og ringe for 8 skl., en gl. seys uden bom for 6 skl., en jern 
gryde kraag for 3 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med 2 gl. stier er sat for 2 Sld., hammel, tøm og halseeler er sat for 1 mrk., en 
ploug med en brake hammell jern hiul bøsse løbere og ringe for 2 Sld., en harre som er ferdig sat for 
1 mrk.,  
Paa Stueloftet.  
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3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. ølkar paa 4 tønder stort for 4 mrk., en røste ballig 
for 12 skl., 2 gl. lin brøder for 1 mrk., en gl. sfine rok for 2 mrk., 2 tønder Rug paa stueloftet á 2 
Sld.,  
I Krubhuuset. 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. fyrre kiste med laas og hengsler for 4 mrk., en fyrre half kiste med laas og hengsler for 4 
mrk., it gl. fyrre bord i stuen med oben foed for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefvet benke dynne for 
bordenden med sorte rammer paa for 2 mrk., it wefvet hiønde med guhl underfoer fpr 1 mrk. 8 skl., 
en spoelskadet gl. benkedynne under winduen 5 allen lang for 2 mrk., it lidet syed hiønde med løet 
kalfskind under for 1 mrk., en nye wefved agedynne med guhl under foer 3 mrk.,  
En  seng i Wæsterhuuset. En hvid ullen underdynne er sat for 4 mrk., en linnen gl. blaae ranned 
ofverdynne for 2 mrk., en blaae rannet ofver dynne for 6 mrk., en ullen hofvet dynne for 2 mrk., en 
blaae dantier waars hofvetdynne for 4 mrk., it half slet bruegarns lagen for 3 mrk., 
 I  en seng i Krubhuuset. En gl. hvid ullen underdynne for 8 skl., en hvid ullen ofverdynne for 1 
mrk., 2 hvide ullen hofvet dynne for 2 mrk., it gl. sengested for 1 mrk.,  
Sæden i Laden i 3 stolperum er ansat og sat for 6 tønder Biug, tønden sat for 6 mrk er 9 Sld.,  
Haufre i 2 stolperum er sat for 4 tønder Haufre á 2 mrk er 2 Sld., it stolperum Høe fra jorden og op, 
hvilket Høe Enken beholder till Gaardens Conservation og till waar foeder efter dend askole som 
paa Sterfboet blef giort; Rugen, som er saaed i afvigt, efter høst, er som er saaed i may en tønde, 
nog saaed Rug i Sandjord 6 skepper er sat for 3 Sld. 2 mrk.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, som var af hiemspunden tøy, berettet Enken at hafve omgiort till 
denne Salige mands Børn. 
Enken med sin laugwærge, og de til stæde værrende børnens wærger, blef af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de viste meere till dette Sterfboes middel at angifve; Hvor till de svarede, ej videre at 
være, end angifvet er, og forskrefvet staar; hvor saa forskrefne dette Sterfboes middel blef sammen 
reignet, Som andrager till Penge 117 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner og er der till giort udlæg i følgende 
maader nemlig. 
Kongl. May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor, fordred efter sin fortegnelse af 
18 January 1702 at reste for 1700: 4 mrk. 15 skl., befindes efter denne bundes skattebog efter 
opskrift under Hr: Amptskrifvers egen haand, dend 27 jully 1701 ar reste till 1 may 1701 8 Rd. 5 
mrk. 15 skl., hvor efter bunden Jens Pedersen dend 17 December 1701 har betalt til Hr: 
Amptskrifverens fuldmegtig, Hans Hiort 8 Rd. 2 mrk., saaleedes rester ej bunden meere end 3 mrk. 
15 skl., der imod berettet Enken at hafve tillgode for at hendis mand var Stokemand 1699 og stefnet 
for amptstuen som hun formoded for umagen der for af kortis de 3 mrk. 15 skl., nog fordred 
amptskrifveren for Ammo 1701. at reste af dette 8te waarnede smøe 2 skaalpund 2½ fiering 1 mrk. 1 
skl., Biug 1 skeppe 2 fiering 1 otting 1 mrk. 14 skl., 1½ tønde torsk 9 Sld., 2 les veed 2 mrk. 4 skl., 
negl: brød bagnings og Sppenge 12 skl., ægte og knekte penge 3 Sld. 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 1 
mrk. 9 skl., er 14 Sld. 14 skl., her for er udlagt en røe grimmet Koe for 6 Sld., en brun ung Koe for 
5 Sld., en kaabber kedel paa 2 spanne for 1 Sld. 3 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 2 mrk., er 14 Sld. 1 
mrk.,  til ofvers 2 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche lod ved Capitain Hans Koefod i Persker sogn 6 Sld.,  
Mads Bon Hermandsen i Nexøe fordred efter sin seddel 10 mrk.,  
Jep Nielsen i Povelsker sogn fordred tømmermands arbiedsløn penge 3 mrk. 8 skl.,  
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordred arbiedsløn som Enken vedgik 12 skl.,  
Jens Ibsen i Pedersker sogn fordred laante penge som Enken vedgik penge 13 Sld.,  
Niels Rasmusen i Pedersker sogn fordred høsteløn 3 mrk. 8 skl.,  
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Rester  tiende for Anno 1701 till Sognepræsten en tønde Haure 2 mrk., og el skeppe Biug 1 mrk. 4 
skl., udlagt en tønde Haufre for 2 mrk., en skeppe Biug for 1 mrk. 4 skl.,  
Kirkewærgen Anders Rasmusen fordred som rester for 1701 tiende en tønde Haure, ansat efter 
fornefne Taxt for penge 2 mrk., udlagt en tønde Haufre for 2 mrk.,  
Efter it skiftebref ganget efter salig Herlof Hansen paa 21 gaard i Pedersker sogn dend 16 may 
1695. befindes denne Sal: Mand Jens Pedersen at verre tilordnet at wærge for dend Salige Mands 
Søn Hans Herlofsen, og tilkommer hammen efter bemelte skiftebrefs indhold, sin fæderne arfve af 
løsøre Capital penge 16 Sld. 3 mrk. 4 skl., deraf reignis rentte siden berørte skiftebrefs Dato dend 
16 may 1693. till nu 16 January 1702. er naar wærgepenge afdragis penge 4 Sld. 2 mrk. 14 skl., er 
saa Capital og rentte penge 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., Hvis berørte myndling tilkommer af sin Salige 
Faders Jord eyendombs gaard som er dend 21 gaard i Pedersker sogn, efter derom Samfrender 
Dommens indhold er bestaaende i fornefne 21 gaard som hans broder Mads Herlodsen nu paaboer, 
og her efter tillige medhvis nu her af Sterfboet myndlingen tilleggis for sin fæderne løsøre arfve 
som før ermælt, efter som myndlingens broder bemelte Mads Herlofsen, ved denne Salige mands 
dødelige afgang, nu er beordrit for forskrefne myndlingen Hans Herlofsen at wærge, som loven 
tilholder svarer og betaler, for disse 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., er udlagt en blak skioldet Koe for 6 Sld., 
en blaket Koe er sat for 6 Sld., i Wæsterhuuset, en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld., en linnen blaae 
rannet ofverdynne for 2 mrk., en blaae rannet ofverdynne for 6 mrk., en ullen hofdynne for 2 mrk., 
en blaae dantis waars hofvet dynne for 4 mrk., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en fyrre half kiste 
med laas og hengsler i stuen for 4 mrk., it lidet syed hiønde med løet kalf skind under for 1 mrk., en 
seys uden bom for 6 skl., er 21 Sld. 2 mrk. 6 skl., til ofvers 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 4 Sld., Accorderit for 2 Sld. Penge. 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget, og der i bereignet slet papir og reysen 5 Sld., 
Accorderit 3 Sld. Penge. Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., Accorderet for 3 mrk., penge. For 
disse 10 Sld. 3 mrk., er udlagt en 3 fierings kaabber kedel weyer 28 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 10 
Sld. 2 mrk., af it half slet bruegarns lagen som er sat for 3 mrk., deraf 1 mrk.,  
Summa anfrager ald forskrefne Gield og Prætentioner till penge 71 Sld. 1 mrk., 
Deraf er i fuld betaling udlagt efter som før anfindes indført 46 Sld. 2 mrk.,  
Nog  5 mrk. 4 skl., er 47 Sld. 1 mrk. 4 skl.,   Dend øfrige Summa 23 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Kand heraf ej udleggis, men aller underdanigst ved dette Sterfboe observeris/: 
Efter som denne gaard er hans Kongl: May: waarnede:/ høyst bemelte hans Kongl May: aller 
naadigste udgangne forordning, daterit København dend 15 January Aar 1701. till Gaardens 
udreedelse, som af os skifte betiendter allerunderdanigst bereignis, efter allernaadigst forordningens 
indhold, en ploug med 8te døgtige Bæster en wogn og harre med fornøden reedskab, og saa mange 
tønder Korn af alle slags, som till gaardens sæd udkræfvis, hvor af ej nu i Sterfboet findes meere 
som in natura kand udleggis, end fornefne 3de bæster, som er en røe braaget gillet Hest for 8 Sld., en 
røe bliset Hest for 4 Sld., en brun bliset Hoppe for 8 Sld., er 20 Sld., for de øfrige 5 bester beriegnis 
36 Sld., fornefne ploug med jern hiull bøsse løbere og ringe, saa og en brake hammell for 2 Sld., 
forberørte wogn med smaa stier, er sat for 2 Sld., en harer med en hammel, tøm og halseeler for 2 
mrk., dend Rug som her ved berørte wornede i afvigte efter høst er saaed, som er en tønde 6 skepper 
taxeret for 3 Sld. 2 mrk., resten af dend till dette waarnede udfordrende sæde korn, derom blef 
Enken med sin laugwærge, af skifteforwalteren tilspurdt, hvor meget af hver slags gaardens sæd 
udkræfver; Hvor till hun svarede at Sædwaanlig der till behøfvis 7 tønder Biug, tønden efter forhen 
beriegnede taxt ansat for 6 mrk., er 10 Sld. 2 mrk., item 14 tønder Haufre iligemaader for 2 mrk., 
tønde beriegnet, som opdrager 7 Sld.,  
Summa andrager ald dette Waarnedis udreedelse til penge 81 Sld. 2 mrk.,  
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Deraf  findis nu her i Sterfboet In Natura som før ermelt, de udlagte 3 beester, Ploug, wogn, harre, 
hamle og dend Rug som er saaed som opdrager till penge 28 Sld., resten som er 53 Sld. 2 mrk., 
deraf for naar Sterfboet nu at betale 41 Sld. 3 mrk. 6 skl., hvor aførre nu af Sterfboes middel 
udleggis efterskrefne nemlig, it brunt Horsføll i andet aar gl. er sat for 3 Sld., it brun bliset Horsføll 
i andet aar gl.. som er halt paa det eene bagbeen, er derfor ikun sat for 1 Sld., en røe braaget ung 
Koe for 5 Sld., it brunt Tyrnød for 2 Sld., it lidet blaket Qvienød for 1 Sld. 1 mrk., 5 Faar á 3 mrk., 
er 3 Sld. 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en sort spettet Orne for 2 mrk., 3 
hvide galt grise for 3 mrk., en hvid Soegris for 1 mrk., it tørf jern for 1 mrk. 4 skl., en lyng rifve for 
12 skl., en hørre tyfve for 8 skl., en gl. krak øpse for 8 skl., en gl. seis med bom og ringe for 8 skl., 
en jern gryde kraag for 3 mrk., 3 straae bonds tønder paa Stueloftet for 1 mrk. 4 skl., it ølkar paa 4 
tønder for 4 mrk., en røste ballig for 12 skl., 2 gl. linbrøder for 1 mrk., en gl. spinrok for 2 mrk., 2 
tønder Rug for 4 Sld., 2 straaebonds tønder i Krubhuuset for 1 mrk., en fyrre kiste i stuen med laas 
og hengsler for 4 mrk., it fyrre bord med obenfoed for 1 mrk. 4 skl., en nye wefved benkedynne for 
bordenden med sorte rammer for 2 mrk., it wefved hiønde med guhlet under foer for 1 mrk. 8 skl., 
en spoelskadet gl. benkedynne under winduen 5 allen lang for 2 mrk., en nye wefved agedynne med 
guhl underfoer for 3 mrk., af it bruegarns lagen sat for 3 mrk., deraf 2 mrk., Krobhuuset, en hvid 
ullen underdynne er sat for 8 skl., en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk., 2 hvide ullen hofvetdynner 
for 2 mrk., it sengested for 1 mrk., 4 tønder 4/5 tønde Biug tønden 6 mrk., er 7 Sld. 12 skl., 2 tønder 
Haure 1 Sld., 3 gl. Gies og en Gaasse á 20 skl er 1 Sld. 1 mrk., ved skattens udleeg 2 skl., ved Mads 
Herlofsens udleeg de 4 skl.,  
Saa blef Enken af skifteforwalteren tilspurdt, om hun fremdeelis vilde forblifve ved dette 8tende 
Waarnede, hvor till hun svarede ja, at hun fremdeelis der ved vilde forblifve, og lofvet hun med sin 
laugwærge, at afreede hvis bør, saa at landgielden sampt skatter og tiende skal ydis i rette tiide, og 
skal vorde lefvered, og Enken med hendis laugwærge at holde vedkommende Skadisløs og 
formodet Enken, at efter som hendis Salige Mand hafver for faa aar siden nemlig dend 6 Augusty 
1694. fæstet dette berørte 8 tende waarnede, og efter fæstebrefvet under berørte dato og idlige Hr: 
Amptskrifver Sr Hans Henrich Schor hans haand gifvet 26 Rd. 4 mrk., til fæstepenge, at hinde 
maatte verre berettiget nærmeste i sin tiid dette waarnede at fæste, om hun ved Gud forsiun igien 
vorder forsiufnet hvilket her fra skiftet thill dend gunstige øfrighed got befindende Rimitteris; efter 
skifteforwalterens anfordring, hafde de vedkommende ej meere at angifve, som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, hvor ved saa dette skifte er sluttet. Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar, dis til vidnisbyrd under vore hænder og zigneter  
Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. Stephen Schults.        Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne Arist A:H: Herlofsen. Jep J:H:S: Herlofsen 
Anders Rasmusen. Hans H:L: Lassen egen haand. 
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Anno 1702. Den 20  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte  Deeling og efter Salige Thommas Folkman, som boede døde paa dend 7de Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Povelsker sogn, og det imellem denne Salige Mands  hustru Anna 
Pedersdaatter, for hende blef efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, hendis Systermand 
Peder Hansen boense i bemelte ofven Nexøe i Boelsker sogn,  De paa eene side, og paa anden side, 
denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som nu  er en 3 sønner og 2 daatter, hvor 
af. 
 
Dend eldste søn er Peder Thommasen Folkman 18 aar  gl. dend 1 febr: 1702. for ham er som 
tilsiuns wærge nu anordnet Hans Seyersen boende i Povelsker sogn. 
Dend anden søn Jacob Thommasen Folkman 18 aar  gl. dend 1 febr: 1702. for ham er og som 
tilsiuns wærge nu anordnet Niels Udde  boende i Povelsker sogn. 
Dend yngste søn Jørgen Thommasen Folkman paa 7de aar gl. for ham er til wærge anordnet 
hans Moder broder Rasmus Pedersen i Boelsker sogn. 
I steden for Rasmus Pedersen i Boelsker sogn, er for den yngste søn Jørgen Tommasen dend 24 
febr. 1702 hans Stiffader Jørgen Pedersen samtøked at værge med saa skiel at Rasmus Pedersen har 
indseende som skiftebrefved opskrifved viser 
Dend eldste daatter er  Margrete Thommasdaatter  paa 14 aar gl. for hende er nu till wærge 
anordnet Jens Pedersen boende paa Rabekagaarden i Ibsker sogn, som er myndlingens Morbroder. 
Dend yngste daatter er Kirstine Tommasdaatter paa 10 aar gl. for hende blef til wærge anordnet 
Moderens Systermand Anders Ollufsen boende i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Ollufsen 
og Jens Madsen. Begge boende i bemældte Povelsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun Hest gilling for 11 Sld., en gl. sort Hest for 2 Sld., en brun gillet Foele i 3de aar gl. for 
3 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 5 Sld., en brun bliset Hoppe for 6 Sld., it sort Horsføll i forleeden 
fisket for 3 mrk.,  
Qveg. 
En blak hielmet hvid menket Koe for 4 Sld. 2 mrk., nok en blak hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
hvid en hornet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en brun Koe for 4 Sld. 3 mrk., 
en hvid Koe for 4 Sld., en hvid Qvie for 5 Sld. 2 mrk., en blaket stud for 4 Sld. 2 mrk., en bleeget 
stud for 4 Sld. 2 mrk., it brunt studnød for 2 Sld. 1 mrk., it blak braaget studnød for 1 Sld. 3 mrk., it 
bleget Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it sort Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it sort braaget Qvienød for 3 
Sld. 3 mrk., en blak røget studkalf for 1 Sld., en sort studkalf for 3 mrk., en brun braaget studkalf 
for 3 mrk.,  
Faar. 14 støker Faar á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 4 gl. Giæs og en Gaasse a 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. 2 sorte spettet galte svin á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en hvid Soegris for 1 mrk., en sort plettet 
Soegris for 1 mrk., en brun plettet galt gris for 1 mrk., en sort plettet Soe for 1 Sld., endnu en sort 
plettet Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 1 mrk. 8 skl., en sort Soegris for 1 mrk.,  
Kaabberwahre. 
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En gl. brøger kedel paa 1½ tønde stoer staaende i muur, er vægtig till penge 10 Sld., en gl. 
brendeviins pande staaende i muur med tilhørrende hatt og piber, er vegtig till penge 8 Sld., en 
kaabber kedel paa en kitte stoer, er vegtig till penge 1 Sld., en malm gryde paa en kitte stoer er 
vægtig till 1 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer er vægtig till penge 1 Sld., 
Jernwahre. 
En græs seys med bom og ringe for 3 mrk., en kron seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., endnu 
en græs seys med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., it kløf sauf for 3 mrk., 2 tørfjern á 8 skl er 1 mrk., 
en jern spade for 8 skl., en liden naur for 4 skl., en lunstøke naur for 8 skl., en stolpe naur for 12 
skl., en stoer stolpe naur for 1 mrk., endnu en liden naur for 6 skl., 2 ploug hofle á 12 skl er 1 mrk. 8 
skl., 2 hakelse knifve á 8 skl er 1 mrk., en ploug knif for 1 mrk., en lyng rifve for 2 skl., nog en lyng 
rifve for 8 skl., endnu en lyng rifve for 8 skl., endnu en ploug knif for 8 skl., ploug ringe for 8 skl., 
en gl. lær tøm for 1 mrk., en aar bill for 4 skl., en gl. aar bill for 2 skl., en draglenke for 8 skl., en gl. 
jern hille for 8 skl., ploug ringe for 12 skl., endnu en draglenke for 8 skl., en jern brake for 4 skl., en 
trengsel for 8 skl., it hartøy, hammer og støf for 1 mrk., en skrue naur for 8 skl., en skomager tang 
for 8 skl., en knibe tang for 4 skl., en nebtang for 2 skl., 5 stenger staall for 1 mrk. 8 skl., stud ringe 
for 4 skl., endnu stude ringe for 4 skl., og 6 skl., endnu ploug ringe for 6 skl., en stok øpse for 1 
mrk., 3 smaae høfle á 4 skl er 12 skl.,  
Træware i Sterfhuuset. 
It ølkar paa 2 tønder for 6 mrk., it gl. ølkar i steerhuuset paa 1½ tønde for 3 mrk., it gl. ølkar paa en 
tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en gl. ballig for 4 skl., en karm wogn med hammeltøm af cabel og 
halseeler og hammel seeler for 2 Sld. 2 mrk., en gl. arbieds wogn med stier for 1 Sld.,  
I wæster huus. 
Endnu en gl. wogn uden stier for 1 Sld. 2 mrk., endnu  en gl. wogn foruden stier for 1 Sld., 2 harrer 
med Jern tinner for støket 4 mrk er 2 Sld., en ploug med skiær, hiul, bøsse, og løbere foruden knif 
og ringe for 1 Sld., en slæde med sleede car, dret og jern vidier for 1 Sld., it aar foruden bill for 8 
skl., endnu it aar uden bill for 4 skl.,  
I søndre lade. 
3 par høestier á 1 mrk. er 3 mrk., 5 støker skifwrag planker sat for 2 mrk., en stomp af en bage raft 
for 6 skl., en gl. huus stie for 6 skl., en liden tæke aas for 6 skl., it lidet egetræ i gaarden for 6 skl., it 
mindre egetræ ibdn. For 4 skl., en ruhl med jern tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., endnu en 
huusstie for 1 mrk. 8 skl., 2 smaae deeler i wæsterlenge á 4 skl er 8 skl., en førredeele i søndrelade 
for 6 skl., en bage raft for 8 skl., it eegetræ till en leyd ibdn. For 6 skl., 2 smaae møgbræ for 4 skl., 
en liden tillestie for 4 skl.,  
Hvis sæd som nu er till bæster udi laderne, sampt foeder, af Høe og halm, der om blef Enken og 
børnen med flælits wærgernis og de vedkommendis samtøke, nu Accorderit efter aftale foreenet 
saaleedis, at Enken det tilsammen imodtager, og lofvet Enken der imod at will afclarrer og betale, 
alt hvis som rester, af landgilde bog clarings penge, tiende og rettighedder med Qvartalskat for 
Anno 1701 og hvis videre af sæden endda kand verre, skal forblifve till fællits føde og forderit till 
frembarf og naar foeder;  
Paa wæstertillet,  
En  tønde med fiær for 2 Sld., en half tønde med en bon udi for 4 skl., en straabonds tønde for 6 
skl., en øltønde for 1 mrk. 6 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., en dito for 6 skl., en kierne for 1 
mrk. 8 skl., en half tønde med fiær udi for 1 Sld., endnu en straaebonds tønde for 4 skl., en 
standtønde er en stande for 4 skl., en leyel for 6 skl., en fiering for 4 skl., it gl. ølkar for 3 mrk., en 
span for 4 skl., en laagebøtte for 4 skl., en trætragter for 6 skl., en strippe for 2 skl., endnu en leyel 
for 4 skl., en half tønde for 6 skl., it brødbende for 8 skl., en straae bonds tønde for 6 skl., en liden 
brøde for 8 skl., 2de skruer til huus Biugning af træ for 2 mrk., Imellem huuset, it fyrrebord for 1 
mrk. 4 skl., 2 tønder for 12 skl., 2 tønder á 8 skl er 1 mrk., it gl. Ølkar for 1 mrk.,  
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I wæster Herberghuuset. 
It langt bord for 1 mrk., 2 bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., it askebord med foed for 4 mrk., en gl. fyrre 
kiste med laas for 1 mrk.,  
I Wæster huuset i Søndre sengen. 
Sengestæden satfor 1 Sld., der udi er følgende, en blaae rannet bolster ofver dynne for 1 Sld. 2 mrk., 
en linnen underdynne for 4 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en blaae rannet hofvet dynne 
for 1 mrk. 8 skl., en hofvet pude af linnet foruden lin waar for 1 mrk., en linnen hofvet pude med lin 
waar paa for 1 mrk., it bruegarns lagen for 2 mrk., it wefvet sengklæde for 8 mrk.,  
I den Nørre Seng. 
Sengesteden for 4 mrk., der udi en linden under dynne for 2 mrk., en blaae rannet ofver dynne for 
penge 2 mrk., en linnen hofver dynne for 1 mrk., en pude med lin vor for 1 mrk., it bruegarns lagen 
for 2 mrk., it dragsøms sengeklæde er sat for 4 Sld., i Wester seng sammested en blaae rannet under 
dynne for 1 mrk., en dooito ofver dynne for 1 mrk., en linnen pude uden lin vor for 1 mrk., en 
linnen pude med lin waar for 1 mrk., it gl. bruegarns lagen for 1 mrk.,  
Bencheklæder. 
En læsnet benkedynne med Allumit skind under 6 allen lang for 2 Sld., en benkedynne paa blaae 
bun 4 allen lang med Allumit skind under for 1 Sld. 1 mrk., en kraage syed agedynne med rannet 
under dynne vaar for 3 mrk., it kraage syed hiønde med sort wadmel under for 1 mrk., it rude 
wefvet hiønde med røt under foer for 1 mrk., it flamsk hiønde med røt under foer for 1 mrk.,  
I Stuen. En gl. benkedynne for bordenden for 1 mrk., en gl. benkedynne under winduen for 1 mrk. 8 
skl., en gl. flamsk agedynne med røt underfoer 1 mrk., en wefved agedynne med rannet under foer 
for 1 mrk. 4 skl., en benkedynne med sort bund med Allumit skind under 3 allen lang for 1 mrk. 8 
skl., it bord i stuen med askeblad lugt foed og dreyede stolper og tre laas faste skoffer for 2 Sld. 2 
mrk.,  
I Krobhuuset. 
En gl. fyrer kiste med hengsler og laas der til intet for 1 mrk. 4 skl., en ege røe mallet half kiste med 
laas og hengsler for 2 mrk., en sort fyrer half kiste med laas og hengsler for 2 mrk., 2 øltønder á 24 
skl er 3 mrk., 2 ølhalf tønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  endnu en ølhalf tønde  for 12 skl., en gl. kiste 
i drenge huuset son tilhør sønnen Jacob Tommesen Folkman. 
I Stuen.  
It gl. fyrrer wraae spin, med 2 laasfaste dører førre og oben rum for 1 Sld., it førrebord neden till i 
stuen med skoffe under er sat for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre till penge 184 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Denne salige Mands Ifareklæder, er efter angifvende, anvendt till børnens nytte at slide, denne 
Salige Mands Gewer, blef seelt imellem de 3de denne salige mands sønner, og bekom dend yngste 
søn deraf it par gl. fyr pistoler og en liden mæssing kaarde med it gull lær geheng. Nog blef 
angifven en gl. liden bruden mæssing lysestage for 8 skl., en mindre dito for 12 skl., en stører 
mæssing lysestage for 1 mrk., it tinfad mangut for 1 mrk., it lidet gl. tinfad for 8 skl.,  
Blifver  saa Sterfboes løsøre middel summa penge 185 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde Enken med sin laugwærge saa og børnen og deris wærger, om de viste 
meere rørrende gods till dette Sterfboes bæste at angifve, hvor till de svarede ej videre at være 
forskrefvet staar, og som dagen nu er forløben, saa sluttes denne forretning saavidt, at den i morgen 
videre kand foretagis, at saa er Passeret Testerer.  Steffen Schult.       Henrik Brugman. 
Jep Ollufsen.        Paa Enkens wegne Peder Hansen. Hans H:S: Seyersen. 
Jens J:P:S: Pedersen.egen haand.  Jens J:M: Madsen.egen haand. 
Peder Tommesen . Jacob Folkman.  Niels N:U: Ude. 
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Nest paafølgende den 21 January berørte Aar 1702. Blef atter med denne forretning videre 
foretagen, og udi de tilstæde vægendis nerværrelse Passeret følgende. En Wejr Mølle staaende i 
Povelsker sogn og kaldes Tue Møllen, som Sahl: Thommis Folkman hafver kiøbt af Anders Jensen, 
boende i Billegrav udi Pedersker sogn, hvilken wejrmølle nu blef af bemelte wurderings mænd 
anseet, og befindis Malfeedig, og saa som dend nu forefindis, foruden, Møllelænke, er nu taxeret 
med qvern og jern i alt for 90 Sld., ved forskrefne wejrmølle staar opsat it huus med straaetag paa, 
som tilsammen er 5 stolperum hvor af stuen er 2 stolperum med tree gl. winduer udi, 2 gl. dørre og 
en gl. steen kakelovn med gl. tille bræde ofver, hver stolperum sat for 2 Sld. Er 4 Sld., it stolperum 
westen for stuen Krobhuus kaldet med it gl. windue sampt gl. rodden bræde stomper till tille, der 
ofver sat for 6 mrk., 2 stolperum østen for stue udi, med 2de gl. dørre, og en anden dør østen till og 
Steerhuus derudi á 5 mrk er 10 mrk., en huusets taxt tilsammen penge 8 Sld., en gl. wefved 
benkedynne 5 allen lang for 1 Sld., en steen wogn med bloke hiul for 1 mrk., endnu 2 huus skruer 
med blaak till, som nu staar i østerhuus, og er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
I drengehuuset. 
En linnen underdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., 
it spolskadet sengklæde for 8 skl., nog it wefved sengklæde for 1 mrk. 8 skl., en eng beliggende 
sydvest fra Cannichegaarden aspeene, og er under Nexøe byes jordes frihed, dette Sterfboe 
tilhørrende nu taxerit for 18 Sld.,  
Videre tilspurde skifteforwalteren, samptlig de vedkommende, om de hafde meere till dette boes 
bæste, at angifve, dertil de svarede ney, de ey viste meere end forskrefvet staar, undtagen denne 
forde 7de Jord eyendoms gaard, hvor paa i lang tiid ej nogen sætning er giort og derfor till 
Samfrenders kiendelse og taxt her fra er Remitteret, at Enken og børnen deraf, bekommer sin 
andeel, 
Summa Summarum Andrager ald forschrefne Dette Sterfboes løsøre middel till penge 
306 Sld. 2 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne bort skyldige Giæld og Prætentioner og hvor till 
er giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Efter it skiftebref ganget efter Salige Jørgen Folkman i Ibsker sogn daterit og Passeret dend 6 
september 1699. befindis denne Salige Mand Thommas Folkman at være tilordnet at wærge for 
bemelte sin broder søn Jacob Jørgensen som tilkommer først af sin Salige faders Ifareklæder 4 
mrk., 8 skl., hvor forre myndlingen Jacob Jørgensen, hafver bekommet af sin Moder og Stiffader 
Olluf Andersen en graae wadmelskiol som der ved forblifver; Item tilkommer ham efter bemelte sin 
Sahl: Fader arfvepart 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., deraf rentte 2 ¼ aar er naar wærgepenge afdragis penge 
1 mrk. 2 skl., er saa Capital og rentte 3 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Saa er nu ved denne Salige Mands dødelige afgang, for myndlingen igien till wærge anordnet Jep 
Ibsen som boer i Ibsker sogn, som er myndlingens Faders systermand og for Summen udlagt en 
wefved benkedynne 5 allen lang for 1 Sld., it brunt studnød er sat for 9 mrk., en sort plettet galt for 
3 mrk.,  er 4 Sld., till ofvers 2 skl.,  
Sognepræsten Hr: Mads Svane, tilkommer for denne Sahl: Mands liig begiengelse og andet 
foreening penge 5 Sld. 2 mrk., her for er udlagt en hvid qvie er taxerit for penge 5 Sld. 2 mrk., :/ 
Sognedeignen Mouns Madsen fordret, som Sterfboet er ham skyldig for denne Sahl: Mands liig 
begeigelse og andet penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt i søndre seng i Wæsterhuuset, en blaae rannet 
bolster ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 4 mrk., :/ 
Capitain Hans Koefoed i Persker sogn fordred som rester paa alt hvis ham, og denne Salige Mand 
imellem verrit hafver penge 3 mrk., udlagt her for en sort plettet galt for 3 mrk., :/ 
Peder Hansen i Langedebye i Bolsker sogn fordred efter denne Salige mands udgifne obligation af 
20 juny anno 1700 med forsikring i denne Salige Mands bæste løsøre for penge 40 Sld., der paa 
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befindis efter en qvitering under bemelte Peder Hansens egen haand, daterit dend 4 juny 1701, at 
Sahl: Thommas Folkman har betalt paa Capitalen 10 Sld., og rentten till 20 juny 1701 rester saa 
igien Capitall 30 Sld., og rentte till nu 20 January 1702. 3 mrk. 8 skl., nog laantte penge 3 mrk. 4 
skl., er saa Capital og rentte med de laante penge tilsammen 31 Sld. 2 mrk. 12 skl., her for er udlagt 
en eng beliggende sydvest fra Canichegaards asperne under Nexøebyes frihed, som dette Sterfboe 
er tilhørrende, nu taxerit for 18 Sld., en bryger kedel i muur staaende paa 1½ tønde stoer, er vægtig 
til penge 10 Sld., en brun gillet Foele i 3 aar gl. for 3 Sld. 2 mrk., en stolpe naur for 12 skl., er 31 
Sld. 2 mrk. 12 skl., Anders Jensen i Billegrauf i Pedersker sogn fordret som rester paa førmælte 
weyemøllis af kiøbelse, som Anders Jensen har lofvet at bestaae foruden rentte indtill hand 
bekommer betalning penge 18 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for giort indførsel i forberørte weyermølle, 
hvor udi denne rest bestaar, som er 18 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/ 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel 3 Sld. 10 skl., Enken og arfvingerne med denne 
Salige Mands regenskabs bog beviiste, at ej meere rester end 6 mrk. 8 skl., resten benægtis og er 
henviist till loug og ret, her for er udlagt 4 gl. gies og en gaasse á 1 mtrk. 4 skl., er penge 6 mrk. 4 
skl., en liden naur for 4 skl., :/ 
Hans Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og regenskab som rester at Sterboet er til ham 
skyldig penge 5 Sld. 14 skl., her for er udlagt, en røe hielmet Koe er sat for 5 Sld., en ploug knif for 
1 mrk., til ofvers 2 skl., :/ 
Peder Jørgensen i Povelsker sogn fordred for arbiedsløn for liigkisten 3 mrk., her for er udlagt i 
Søndre seng i Wæsterhuus, en linnen hofvet pude med lin waar for 2 mrk., it bruegarns lagen for 2 
mrk., :/ 
Hans Jensen i Povelsker sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt en karm wogn med behør for 2 
Sld. 2 mrk., 2 tørf jern á 8 skl er 1 mrk., en stor stolpe naur for 1 mrk., :/ 
Jens Hansen Smid i Boelsker sogn fordred for liig beslaget penge 2 Sld. 10 skl., udlagt 2 Faar for 6 
mrk., 2 ploug høfle for 1 mrk. 8 skl., 2 hakelse knifve for 1 mrk., ved Hans Koefoed udleg 2 skl., :/ 
Sønnen Peder Folkman fordred laantte penge, som Enken vedgik 7 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt en 
blaket stud for 4 Sld. 2 mrk., en age røe malet halfkiste med laas og hengsler for 2 mrk., it wefved 
sengklæde i søndre seng i wæsterhuus for 8 mrk., en sort stud kalf for 3 mrk., 3 smaae hofle á 4 skl 
er 12 skl., til ofvers 1 skl., :/ 
Sønnen Jacob Folkman fordret laantte penge som Enken vedgik penge 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., her 
for er udlagt en sort braaget Qvie for 15 mrk., en sort fyrre halfkiste med laas og hengsler for 2 
mrk., en tønde med fiær udi for 2 Sld., en brun braaget studkalf for 3 mrk., en linnen underdynne i 
søndre seng i wæsterhuus for 4 mrk., till ofvers 12 skl., :/ 
Daatteren Margrete fordred laante penge 2 mrk., udlagt en hvid Soegris for 1 mrk., en sort plettet 
Soegris for 1 mrk., :/ 
Denne Salige Mand Thommas Folkman hafver hiid indtill forestaaed sin moder Anna Sahl: Jacob 
Folkmans med laug wærgemaall, saaved denne Salige Mands Dødelige afgang, igien paatog sig for 
bemelte Qvinde her efter at laug wærge, Lars Morttensen boende i Pibergaarden i Aaker sogn, som 
og nu der til blef beordrit, og hafver Lars Morttensen med Enkens laufwærge, og de tilstæde 
werrende børnens wærger, saa og de 2de største sønner, som i February maanitt fylder sine atten aar, 
nu nest kommende, imellem dem self indbyrdis for ermelt og Accordrit, at som bemælte Anna Sahl: 
Jacob Folkman én deell løsøre, saa og Jordepenge af berørte 7de gaard i Povelsker sogn ved sin 
Sahl: Mand død till arf bekom, saa og dend anpart hun siden sin Salige mands død der af hafver 
fortæret, Saa sluttedis foreeningen derved, at Anna Sahl: Jacob Folkman skal her af Sterfboet wære 
berittiget/: for alt huus hende kunde tilkomme og werre beretriget, baade af løsøre, og af dend 7de 
gaard i Povelsker sogn :/  her af boet nyde reede betaling for penge 24 Sld., og der for hafver 
indførsel indtill hun eller hindes Wærge Lars Morttensen paa hindes wegne, bekommer rigtig 
betalning udi denne 7de gaard i Povelsker sogn, og naar saa Summen er betalt, da Lars Morttensen 
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der for tilbørlig Sterfboets arfvinger Qviterer og siden Sterfboet der ved for Anna Jacob Folkmants 
andre arfvinger, at være angerløs i allemaader, till witterlighed under vore hænder  
Sterfboet dend 21 January 1702. Paa Enkens weigne Peder Hansen, 
 Jacob Folkman,  Peder Folkman,  Lars L:M: Morttensen. 
 Jens J:P:S: Persen. Egen haand.   Jep Olsen.         Jens J:M: Madsen.  
 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken Samtøket og bevilget, af 
fællits Sterfboes middel penge 30 Sld., udlagt en brun Hoppe satt for 5 Sld. En brun bliset Hoppe 
for 6 Sld., en blak hielmed Koe 18 mrk., en blak hielmet hvid manket Koe for 4 Sld. 2 mrk., 8 Faar 
á 3 mrk er 6 Sld., 2 arbieds wogne i wæsterhuus uden stier, dend eene 6 mrk., dend anden 4 mrk., er 
2 Sld. 2 mrk., en sort plettet Soe for penge 4 mrk., I Nørre seng i wæsterhuus it bruegarns lagen for 
2 mrk., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage med skiftet og reysen bevilget penge 5 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefvet at skrifve 
og til bogs føre med slet papir 7 Sld., Accorderit for 6 Sld. 2 mrk., udlagt en mørk brun Hest for 11 
Sld., en kraage syed agedynne med rannet under foer for 3 mrk., en ploug knif læg for 8 skl., en 
lyng rifve for 8 skl.,:/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 2 Sld. 1 mrk., udlagt en kitte kaabber kedel for 4 mrk., en 
malmgryde for 4 mrk., en stok øpse 1 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en blak røgget 
stud kalf for 4 mrk., it kraage syed hiønde med sort wadmel under for 1 mrk., it rude wefvet hiønde 
med røt under foer for 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætentioner til penge 137 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 168 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Deraf Enken tilkommer dend halfvepart som er 84 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Dend anden halfve part deelis imellem denne Salige mands 3 sønner og 2 døttre, er deraf en 
broderlaad 21 Sld. 4½ skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl.,  
 
For Enkens anpart som er 84 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt af dend beholdene andeel af dend forhen 
taxerit Weyrmølle, naar Anders Jensens indførsel er fra dragen 30 Sld. 3 mrk. 6 skl., helften af det 
taxered weyrmøllehuus for 4 Sld., en gl. sort Hest for 2 Sld., it sort Hestføll føed i nest afvigte fisket 
sat for 3 mrk., en hvid en hornet Koe  for 18 mrk., en brun Koe for 4 Sld. 3 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 
3 Sld., en brun plettet galt gris for 1 mrk., en hvid soegris for 1 mrk. 8 skl., en sort soegris for 1 
mrk., en brendeviinspande med hat og piber for 8 skl., en mæsseni kedel paa en span stoer for 1 
Sld., en græs seis med bpm og ringe for 3mrk., en korn seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en 
jern spade for 8 skl., en lun støke naur for 8 skl., en liden naur for 6 skl., en lyng rifve for 2 skl., 
endnu en lyng rifve for 8 skl., ploug ringe for 8 skl., en gl. lær tøm for 1 mrk., en aar bill for 4 skl., 
en anden aar bill for 2 skl., en draglenke for 8 skl., en gl. jern hille for 8 skl., nogen ploug lenke for 
8 skl., nog er 12 skl., it dragsøms sengklæde for 4 Sld., it hartøy hammer og støf for 1 mrk., it ølkar 
paa 2 tønder i Sterhuuset for 6 mrk., it gl. ølkar paa 1½ tønde for 3 mrk., it ølkar paa en tønde stoer 
for 1 mrk. 8 skl., 2 jern tinnet harrer for 2 Sld., en ploug med skiær, hiul, bøsse og løbere for 1 Sld., 
en slæe med slæecar, dret og jern vidier for 1 Sld., 2 aar uden bill for 12 skl., 2 par høestier for 2 
mrk., 5 skif wragplanker for 2 mrk., en rull med jern tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., it bord i 
stuen med aske blad lugt foed og deryede stolper og 3 laasfaste bord skuffer for 2 Sld. 2 mrk., i 
Stuen en benkedynne for bordenden for 1 mrk., en benkedynne under winduen for 1 mrk. 8 skl., en 
flamsk agedynne med røt under foer for 1 mrk., en wefved agedynne med rannet underfoer for 1 
mrk. 4 skl., en benkedynne med sort bon og Allumit skind under 3 allen lang for 1 mrk. 8 skl., 3 øll 
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half tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en liden bruden mæssing lysestage for 8 skl., it Thin fad for 1 
mrk., en steen wogn for 1 mrk., 2 skruer till huus biugning med blok for 6 mrk., :/ i Drenge sengen, 
en linnen underdynne for 2 mrk., en linnen hofveddynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., it 
spoel skadet sengklæde for 8 skl., it wefved sengklæde for 1 mrk. 8 skl., ved Jacob Folkmands 
fordrings udleg till ofvers som her tilleggis 12 skl., :/  Ved dend yngste søns laad 2 skl., og hos dend 
yngste daatters laad 2 skl., :/ Clar :/ 
Dend eldste søn Peder Tommasens fæderne arf 21 Sld. 4 skl., hvor for er udlagt, af dend forhen 
taxered weyrmølle at hafve 10 Sld., en hvid Koe for 4 Sld., en sort plettet soe for 3 mrk., en græs 
seye med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., en draglenke for 8 skl., en jern brake for 4 skl., en trængsel 
for 8 skl., en skrue naur for 8 skl., en skomager tang for 8 skl., en knibetang for 4 skl., en næbtang 
for 2 skl., 5 stenger staall for 1 mrk. 8 skl., af møllehuuset 1 Sld., en gl. arbieds wogn med stier for 
1 Sld., it par Høestier for 1 mrk., en stomp af en bagge rast for 6 skl., en gl. huus stier for 6 skl., en 
liden tækeaas for 6 skl., it lidet eegetræ i gaarden for 6 skl., it mindre agetræ for 4 skl., it aske bord 
med foed i wæster huuset for 1 Sld., en bagstoel i wæsterhuuset for 1 mrk., i Meelhuuset, it gl. ølkar 
for 1 mrk., de 2 beste tønder ibdn. For 1 mrk., en liden brøde for 8 skl., en tønde sammesteds for 6 
skl.,:/ 
Dend anden søn Jacob Tommesen tilkommer fæderne arf 21 Sld. 4 skl.,  derfor udlagt, af dend 
taxeret weyrmølles beholdning at hafve 10 Sld., af weyrmøllehuuset 1 Sld., en bleeget stud for 4 
Sld. 2 mrk., it kløfsauf for 3 mrk., 2 par stude ringe 10 skl., gl. ploug ringe for 6 skl., en gl. ballig 
for 4 skl., en huusstie for 1 mrk. 8 skl., 2 smaae deeler i wæster lenge for 8 skl., en førredeele i 
søndre lade for 6 skl., it eege træ till en leye for 6 skl., paa wæster tillet, en half tønde med en bon 
udi for 4 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., en øl tønde for 1 mrk. 6 skl., nok 2 straabonds tønder 
for 12 skl., en kierne for 1 mrk. 8 skl., en half tønde med fiær udi for 4 mrk., it ølkar som er gl. for 3 
mrk., det søndre sengested i wæsterhuuset for 4 mrk., er 21 Sld. 4 skl., :/ 
Dend yngste søn Jørgen  Thommesen som Morbroderen Rasmus Pedersen i Boelsker sogn. er 
wærge for, tilkommer fæderne arf 21 Sld. 4 skl., hvor for er udlagt, af dend taxeret weyrmølles 
beholdning at hafve 10 Sld. 3 mrk. 6 skl., af weyrmøllehuuset 1 Sld., et blak braaget studnød for 1 
Sld. 3 mrk., 2 skruer til huusbiugning for 2 mrk., en bage rast for 8 skl., 2 møg bræder for 4 skl., en 
lille stie for 4 skl., Paa wæster tillet en tønde for 4 skl., en stande for 4 skl., en leyel for 6 skl., en 
fiering for 4 skl., en span for 4 skl., en laagebøtte for 4 skl., en træ tragter for 6 skl., en strippe for 2 
skl., endnu en leyel for 4 skl., en halftønde for 6 skl., it brødbrende for 8 skl., i Meelhuuset it 
fyrrebord 1 mrk. 4 skl., 2 tomme tønder for 12 skl., I wæsterhuus, it langt bord blad for 1 mrk., en 
bag stoel for 1 mrk., en gl. fyrre kiste med laas for 1 mrk.,  i søndre seng i wæsterhuus, en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk., en blaae rannet hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet pude for 1 
mrk., dend nørre sengested for 1 Sld., it fyrre wraae spin i stuen med 2 laasfaste dørre, og oben rum 
for 1 Sld., it bord nodern till i stuen med skoffe under for 1 Sld., en liden bruden mæssing lysestage 
for 12 skl., en øltønde i Krubhuuset er sat for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med røt under foer for 
1 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Dend eldste daatter Margrete Tommisdaatter som Morbroderen Jens Pedersen i Ibsker sogn er 
wærge for, tilkommer 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt af dend taxerede weyrmølle 5 Sld., af 
Møllehuuset 2 mrk., it bleeget Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., i nørre seng i wæsterhuus, en linnen 
underdynne for 2 mrk., en blaae rannet ofverdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en 
pude med lin waar for 1 mrk., en lesned benkedynne med Allumit skind under 6 allen lang for 2 
Sld., hos Jep Ibsens myndling 2 skl.,:/ 
Dend yngste daatter Kirstine Tommisdaatter som Anders Olsen i Langebye i Ibsker sogn er 
wærge for, tilkommer 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt af dend taxerede weyrmølle 5 Sld., af 
Møllehuuset 2 mrk., it sort Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., i wæster seng i Herberghuuset, en blaae 
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rannet underdynne for 1 Sld., en blaae rannet ofverdynne for 1 mrk., en linnen pude foruden lin 
waar for 1 mrk., en linnen pude med waar for 1 mrk., it bruegarns lagen for 1 mrk., en benkedynne 
paa blaae bon for 5 mrk., en gl. fyrre kiste i krubhuuset med hengsler uden laas for 1 mrk. 4 skl., en 
øltønde for 1 mrk. 8 skl., en mæssing lysestage for 1 mrk., it gl. tinfad for 8 skl., er 10 Sld. 4 skl., til 
ofvers 2 skl., :/ 
Efter at saaleedis till én hver arfvingen var udlagt, blef endnu samptlig de vedkommende af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme 
hvor till de svarede, ej videre at være, 24 Sld., har bekommet indførsel forre, undtagen denne 7 
gaard i Povelsker sogn, som dette Sterfboe er tilhørrende, allermeste dend indførsel som forhen her 
udi mældis, at Laurid Maaettensen i Aacher sogn. Paa Anna Salige Jacob Folkmans wegne for det 
øfrige gaarden angaaende, Remitteris som før ermældt till samfrændernis taxt og kiendelse, salige 
Thommas Folkmans enke og arfvingerne imellem, hvor ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa 
er tilganget og passeret som førhen er indført. Testerer, Skiftestæden dend 21 January 1702. 
Steffen Schult. Henrik Brugman. Peder Hansen. Peder Folkman. 
Jacob Folkman  Jens J:M: Madsen, Jep Ollsen. 
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Anno 1702. Den 3  February. Er efter Louglig giorde tillysning over alt Landet Holden Registrering 
og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Erlig,og Mandhafte Sahl: Mand Jørgen 
Pedersen fordum Capitain Over Nørre Herrits Compagnie paa Borringholm, som 
boede døde paa dend 8 Jord eyendoms gaard Kaldis Brøegaard   beliggende udi Olsker sogn, og det 
imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Karne Christensdaatter, som begiærit Berril 
Clausen boende i Sandwig til sin laugwærge, som og derfor møtte her paa Sterfboet, paa eene side, 
og paa anden side, denne Sahl: Mands samptlige børn som er 5 sønner  og 3 døttre, af hvilke børn 
denne S: Mand auflede med sin første S: Hustru Karne Jørgensdaatter 3 sønner og en 
daatter, hvoraf 
 
Dend eldste søn er Jørgen Jørgensen boende i Røe sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Jørgensen boende i Olsker sogn og sin egen wærge. 
Dend 3 søn er Niels Jørgensen boende i Sandwig, og sin egen wærge. 
Daatteren Karne Jørgensdaatter i Ekteskab med Peder Madsen boende i Olsker sogn  
og hafver denne S: Mand auflede med sin mellemste S: Karne Jørgensdaatter 4 børn som 
førend faderen døde ere ved døden afgangen, og med denne nu efterlefvende hustru auflede 2 
sønner og 2 døttre, hvor af  
dend eldste søn er Christen Jørgensen 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet halfbroderen 
Jørgen Jørgensen, 
dend yngste søn Hans Anker Jørgensen 10 aar gl. for ham er til wærge anordnet halfbroderen 
Hans Jørgensen i Olsker sogn. 
dend eldste daatter Bendte Jørgensdaatter 18 aar gl.  for hende wærger halfbroderen forde 
Niels Jørgensen. 
Dend yngste daatter Angneta Jørgensdaatter 16 aar gl. for hende er til wærge anordned hendis 
Faders slægt Niels Nielsen boende i Bræsømsgaarden i Olsker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Laursen og Morten 
Dideriksen. Begge boende i bemelte Olsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig  
 
I ded Wæster Herberghus, 
Et lang askebord med en aaben foed for 3 Sld., en gl. sengested en list ofven om, og asketræ for 3 
Sld., en ruhl med jern tapper for 3 mrk., en gl. wogn i gaarden uden stier, og dret 6 mrk.,  
I Meelhused. 
En hand Qvern med Huus og jern seiel for 2 Sld., it gl. ølkar paa 1½ tønde stor 1 mrk. 4 skl., en Car 
benk 1 mrk., en half tønde med en bon 4 skl., 3 fyre planker paa stal stenged á 12 skl er 2 mrk. 4 
skl., it fyrre træ med bark paa stal stenged 1 mrk., it anded fyrre træ uden bark paa stal stenged 1 
mrk.,  
I Østerlade paa stenged. 
It fyrre træ 1 mrk. 8 skl., it runt fyre træ sammested 1 mrk., it fyre bræ sammested 4 skl., it leed paa 
stenged for 1 mrk. 8 skl., en ploug foruden jern 1 mrk., it aar med bil 1 mrk., en røe blised Hest 
gilling 6 Sld., 3 smaalees adtskellig halm i øster lade 6 mrk., en graae belted Soe 5 mrk., en hvidt 
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galt 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier og hammel med seeler 1 mrk., en harre med træ tinner 8 
skl.,  
I Stuen for bordenden en læsned benkedynne 2 alen lang 5 mrk., en gl. lesned benkedynne under 
winduen 6 allen lang med skin under for 2 Sld., it gl. fyr madskab med en dør uden laas 4 mrk., 
endnu en gl. ploug paa hus tilled uden ploug jern med en plou vidier paa for 12 skl., it gl. blaae 
agtig forklæde for 2 mrk., it aske bord nederst i stuen for 6 mrk., en gl. lapped og stopped liden 
kaabber kedel for 2 mrk., en liden gl. kaabber malm gryde paa ½ pot stoer for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 30 Sld. 12 skl.,  
Her foruden findes en sort  grimmed Koe, og en røe hielmed Koe, som Enken beretted at skal her af 
Sterfboet være afsat af denne S: Mand til er stadtimig imod 2 Kiør som S: Jørgen Pedersen i boet 
forhen af Hans Jensen i Rønne var til fordre ofver lefvered. Og blef samme Kiør nu efter seet af 
wurderings mændene, og befindis ved magt.  
Denne  S: Mands Ifareklæder angaaende saa beretted Enken at have, en deel der af til børnen 
nemlig de minste børn laded omgiøre, og Peder Affes bekom der af en foreskiorte, saa der af en 
noged videre er at anføre. Skifteforwalteren tilspurde Enken, og de vedkommende om de hafde 
meere til dette Sterfboes middel at anføre, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er, og 
forskrefved staar, hvor ved saa dette Sterfboes registering er slutted.  
Hernest blef angiven efterskrefne Gield og Prætentioner, nemlig  
Sognepræsten Hr: May: Søfren Skade fordred som Enken vedgik som er for denne S: Mands lig 
begiengelse 4 Sld., Sogne Deignen Christen Lind fordred som rester for en skeppe Biug ansat for 20 
skl., for it barns begrafvelse 20 skl., som er A: 1701. Item for denne Sahl: Mands lig begiengelse 
beloved 2 Sld., er 10 mrk. 8 skl.,  
Sønnen Hans Jørgensen i Olsker sogn fordrer laante penge som Enken vedgik penge 40 Sld., der 
paa bekommed til pandt, som nu fanttis af Sterfboet, og hos sønnen bemælte Hans Jørgensen, 
nemlig efterskrefne, som nu af bemælte wurderingamænd, efter fremvisning, blef wurderet, en 
egekiste med laas og hengsler for 4 Sld., it hiemmel sengested, med sorte drejede sengestolper for 
16 Sld., en gl. ege Ørk med laas og hengsler for 4 Sld., er 24 Sld. 2 mrk., der foruden beretted at 
skal have i pandt it wraaskab nu staaende i stuen, men Enken vil det ikke vedstaa, men det vedstoed 
Enken at Niels Hansen i Rydsker sogn har af denne S: Mand bekommed berørte wraaeskab til 
underpandt for 2 Sld., nu er forde Wraaeskab af bemelte Wurderingsmænd sat for 4 Sld., Saa blef 
derom nu paa Sterfboet afhandled, og Accorderit imellem de vedkommende saaleedis at bemelte 
Niels Hansen skal nyde af forde wraaeskab helften de 2 Sld., og Hans Jørgensen de andre 2 Sld., og 
hinanden udløsse, blifver saa til rest af forde 40 Sld., som det wurderede Gods ike kand opnaa 13 
Sld. 2 mrk., der foruden fordred Hans Jørgensen for ligkisten meddeeler og arbiedsløn 4 Sld. 1 
mrk., der paa bekom Hans Jørgensen som hand hos sig hafver, og nu af wurderings mændene blef 
wurdered, nemligen gl. bagstoel for 2 mrk., en benkedynne for 4 mrk., en ride sadel med sin bøyle 
uden sadel jord for 2 Sld., er 3 Sld. 2 mrk., rester saa der paa 3 mrk., nok fordred Hans Jørgensen 
for opbaarne 2 tønder laane Haure 10 mrk., for malt 1 mrk. 2 skl., som Enken vedgik, nok fordred 
laante penge 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., med vare, og penge beriegned, Hvilked Enken benegter, og der 
forhen vist til lov, og ret, er saa resten som Hans Jørgensen nu kræfved ved sin hustru 17 Sld. 2 
skl., Hans Svendsen wæster i Rydsker sogn, møtte her paa Sterfboet, og angaf ved sin skrivelse, at 
have til denne S: Mand saa og til hans efterlatte hustru udlaant først reede penge 12 Sld., hvor for til 
pandt er lefvered, en Sølfstaab som weier 7 laaded sat for 3 mrk., er 5 Sld. 1 mrk., item noged 
wræden guldtraaed, weier 3 Sld. 1 mrk., en pandted verdie 8 Sld. 2 mrk., rente reigned paa forde 12 
Sld., fra Aa. 1692, dend 12 Oktober til dato i 9 aar 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., kommer saa Hans 
Svendsen til gode, 8 Sld. 3 mrk. 10 skl., nok laante penge bekommed 1697. udi Marti  maaned 17 
Sld. 3 mrk. 8 skl., deraf rente i 4½ aar, er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., er saa Capital og rente 21 Sld. 3 
mrk. 4 skl., derpaa til pandt lefvered en gl. lapped brøgger kedel, weier 2 lispund 9 pund, á 1 mrk. 2 
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skl., andrager 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., Item it lispund gl. Thin mangut som er tre fade og 6 tallerken á 
pundet sat for 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld., bedrager dette pandt til penge 16 Sld. 2 mrk. 2 skl., Kommer 
saa Hans Svendsen der paa til gode 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., Endnu aar 1698. dend 4 April, laante S: 
Jørgen Pedersens hustru af Hans Svendsen penge 5 Sld., der af rente udi 3½ aar er 3 mrk. 8 skl., er 
saa Capital og rente 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., der paa er i pandt levered 2 Sølfskeer weier 5 laad á 3 mrk. 
3 mrk., kommer Hans Svendsen der paa til gode 2 Sld. 8 skl., er saa hvis Hans Svendsen foruden 
pandted werdie tilkommer som hand nu fordrer penge 6 Sld. 1 mrk. 4 skl., her hos tilbød Hans 
Svendsen arfvingerne forskrefne pant til løsning imod reede pengis erleggelse, og lofved at vil holde 
dem det til gode, i det lengste udi 6 ugger, og hvis de ike inden den tiid forskrefne pant indløser, da 
Hans Svendsen ej lenger pligtig at være til at holde arfvingerne forde pandt til gode, men vil være 
der for angerløs, hvilked skifteforwalteren Remitterit til arfvingernis svar, saa svarede Enkens 
laugwærge paa Enkens weigne, at hun ike wil give rente, men vil stæde for sig, at Hans Svendsen 
beholder panted for, Capital og rente, og giøre sig det saa nyttig, som hand vil, de andre arfvinger 
samtøked Enkens meening, og saa blef forskrefne af skifteforwalteren for billigt er akted, og 
tilspurde Hans Svendsen, om hand der med var fornøyet, hvor saa Hans Svendsen der med var 
tilfreds, og bemelte og et i alle maader :/: Jens Isaksen i teign angaf at have for 18 aar siden af 
denne Sahlig mand bekommed, en liden gull ring til pandt for 2 Sld., laante penge som hand sagde 
at have igien udi pandtsat for 10 mrk., til Niels Larsen i Røe sogn. Enkens laugwærge esked samme 
ring fien som Jens Isaksen nu ike kunde forskaffe men vilde fordre rente af sine penge, saa blef det 
af skifteforwalteren henvist til lov og ret, parterne der om videre at handle. Løven Gifversen i Wang 
fordred som vedgikis penge 5 Sld. 2 mrk., :/: Peder Madsen i Olsker sogn fordred for 4 Faar á 4 
mrk er 4 Sld., Enken dette benegted og der for henvist til lov og ret. :/: Peder Monsen i Bedegade 
fordred 6 mrk., :/: Lars Monsen i Clemmedsker sogn fordred Koe leye 4 mrk., :/: Jens Monsen i 
Rosendale vedlen sin broder fordred laante penge 6 mrk., :/: Mikel Monsen i ligemaade fordred 
laante penge 2 Sld., :/: Peder Gillebran paa sin søster Margreta hendis weigne fordred Koe leje 3 
mrk., :/: Stener Engelbretsen fordred Høste arbiedsløn penge 2 mrk., :/: Anders Jensen i Sandwig 
fordred for en fiering Sild penge 5 mrk., :/: Jacob Madsen i Allinge fordred 5 mrk. 12 skl., nok 
laante penge 6 mrk., :/: Lars Hansen i Rydsker sogn fordred tønde byg som er laant, der for 2 Sld., 
nok for at grafve til denne Sahl: Mands liig 1 mrk., for første arbied 2 mrk., :/: Margreta Hans 
daatter nu tiende til S: Jørgen Jørgens i Clemmedsker sogn fordred tienesteløn penge 5 Sld. 1 mrk. 
8 skl., :/: Peder Laursen i Allinge fordred som vedgikes 5 Sld. 2 mrk., :/: Kirkewærgen Hans Jensen 
i Allinge fordred som vedgikes penge 4 mrk. 4 skl., :/: Boel Madsdaatter fordred tiensteløn penge 2 
Sld., :/: Karen Engelbretsdaatter fordred tiensteløn penge 2 mrk. 10 skl., :/: Jens Nielsen i Allinge 
for 2 Sld. 8 skl., Anders Hartwig i Allinge fordred 2 mrk. 8 skl., :/: Kirstine Hartwig i Allinge rord 
1 mrk. 8 skl., :/: Peder Madsen i Olsker sogn fordred for en tønde Biug 6 mrk., arbiedsløn 2 mrk., 
:/: Veidik Haagensen fordred tienesteløn 2 mrk., :/: Peder Ofvesen fordred skoleløn, og skrifver 
penge 2 Sld. 12 skl., :/: Niels Frastie Rønne fordred efter sin sedel og afreigning penge 32 Sld. 2 
mrk. 1 skl., :/: Karen Monsdaatter fordred tienesteløn 6 mrk., og paa hendis moders weigne 1 mrk. 
8 skl., er 7 mrk. 8 skl., :/: Peder Rosen i Rønne fordred efter sin seddel og afreigning penge 9 Sld. 
15 skl., :/: Sønnen Jørgen Jørgensen fordred 4 mrk., :/: Niels Larsen i Røe sogn fordred for en tønde 
Biug penge 2 Sld. 1 mrk. 6 skl., :/: Joen Jørgensen under Constabel boende i Sandwig foregaf og 
beviste at S: Capit: Jørgen Pedersen paa samptlig Nørre Herrits Mænds weigne af ham har kiøbt it 
Huus for 13 Sld. 2 mrk., som er ordinerd til wagthuus for Nørre Herrits Compagnie, og opsat paa 
Hameren, nu var en deel Herretsmænd her i dag paa Sterfboet, og beretted at de til S: Jørgen 
Pedersen har lefvered. Nemlig  
af Clemmedsker sogn, Lexman Niels Monsen 7 mrk. 2 skl., Anders Hansen i Skrobe 12 skl., Lars 
Monsen 1 mrk., Lars Hansen 6 skl., Mortten Hansen 6 skl., Svend Hansen 6 skl., Willum Nielsen 6 
skl.,:/:  
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af Rydskier sogn, Claus Hansen Lexman 7 mrk. 2 skl., Niels Larsen Lexman 3 mrk. 10 skl., Mortten 
Davidsen 3 mrk. 12 skl., 
 Af Olsker sogn, Mogens Jensen i Habedam 12 skl.,  
af Røe sogn, Hans Castensen Lexman 11 mrk., Hans Ollufsen 1 mrk. 8 skl., Jens Larsen 8 skl., 
Poul Hansen Lexman 5 mrk. 12 skl., Peder Persen 12 skl.,  
Andrager 11 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Joen Jørgensen paastoed at som det foran indførte løsøre bestaar af ringe vare, hvor med hand 
ikekunde være benøyet, men vilde hafve penge for sit afhandlede Huus, efter som Capitainen haver 
bekommed reede penge for det opbaarne og end videre hvie rester o penge kand bekommis, saa 
anføris de opbaarne penge, og der for af Sterfboeds middel her efter udlæggis som er 11 Sld. 2 mrk. 
2 skl., :/: Henrik Eriksen i Allinge fordred wefveløn penge 2 mrk., :/: Anna Jørgen Laurs i Olsker 
sogn fordred tienesteløn penge 9 mrk. 8 skl., :/: Jens Madsen i Rønne fordred som vedgikes 4 mrk. 
2 skl., :/: Laurs Laursen i Rønne lod fordre 6 mrk., :/: Herrits Fougden Sr: Eskild Nielsen fordred 
resterende Biug for 1698. 99. 1700 og 1701 aarlig en skeppe Biug á 2 mrk er 2 Sld., :/: Anders 
Larsen i Allinge fordred penge 1 mrk., Salt for 2 mrk., og for en tin tallerken 1 mrk., er 4 mrk., :/: 
Johan Knudsen i Sandwig angaf at have i Pandt her fra boet, en sandes Qvinde Kioel, og en 
mæssing lysestage for 11 Sld. 2 mrk. 6 skl., og begiær, at arfvingerne vilde det indløsse, og som 
deraf ike noged er til boeds middels beste at anføre, saa beordet imellem partyerne, om deraf noged 
begiæris til løsning, som i lovlig tid bør søgis, saafremt arfvingerne deraf sig vil nogen rettighed 
tileigne, :/: Niels Jørgensen i Sandwig fordred som hand har forstragt til denne S: Mands 
begrafvelse, opdrager til penge 14 Sld. 2 mrk. 8 skl., Niels Jørgensen beretted at Enken her paa har 
forsikred hammen med  forde wurderede røe blisede Hest, som Enken nu vedgik saa ret at være. :/: 
Niels Hansen i Rydskier sogn fordred for forsikring til denne S: Mands begrafvelse opdragennde til 
penge 12 Sld. 4 skl., her paa beretted Niels Hansen at Enken, og arfvingerne har til ham i pandtsat, 
det forberørte  Sengested, og bord i wæster Herberghuused, item en rulle, og den gl. wogn hvilked 
Enken vedgik,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 161 Sld. 8 skl.,  
Og som dagen nu er forløben, saa kand her ved denne forretning nu ej videre foretagis, med nogen 
videre Liqvidation men opsættis til i morgen, at her med videre kand fort faris, hvilket at saa er 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og Signeter 
skiftesteden Ut Supra.   Steffen Skulds. Henrik Brugman.
 Berrild Clausen. Anders Larsen. Morten M:D:S:Dideriksen. 
Jørgen J:J:S: Jørgensen. Niels Jørgensen. Niels Nielsen. 
 
Nest Paa Følgende Den 4 February Berørte Aar blef atter med denne forretning end  videre 
foretagen, og udi de vedkommende  nerværelse Passerit følgende, efter en Specification som af Hr: 
Ambtskrifveren Sr: Hans Henrik Skor her til Sterfboet er inssendt, angaaende hvis inventarium, og 
Amunition som ved Nørre Herrits Compagie med støker, og til behør var i behold til 1. Januart 
1701. efter derom bemelte Hr: Ambtskrifverens Specifications indhold. Datered den 30 January 
1702. da er derom Confererit styk Jumkeren Niels Elbing, imodelen fortagnelse, og efter retning 
hand derom hafver i saa befanttis alle ting efter forberørte Specification undtagen 277 Blykugler, og 
20 ska groft krud, som er kommen til Capit: Wæstervalt Compagnie, og wæstervalt self har 
vedgaait at være saa rigtig, videre fattis ved Nørre Herrits støker 26½ skaalpund groft krud 126 
støker Muhevet bly kugler, og 9 busk lunte, hvor om leintnanten ved Nørre Herrits Compagnie 
Anders Larsen nu beretted at forskrefne Amunition tilliget med hvis anded som Hr: Ambt 
skrifverens Specification nu om formælder Nørre Herrits Compagnie er til indventerium, ved forde 
Compagnie skal befindes i behold, saavit deraf ike ved munstringerne siden forde Dato er blefven 
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forbrugt, videre fordrer bemælte Hr: Ambtskrifveren Sr: Hans Henrik Skor efter forteignelse af 30 
January 1702. for resterende knegtepenge eg og sek af 2de Dandemænds gaard er denne S: Mand 
har haft for Aa. 1698. 99. 1700 og 1701 opdragende tilsammen 9 Sld. 5 mrk. 12 skl., er 14 Sld. 3 
mrk. 12 skl., nok efter en anden Specification, og hos følgende bevis laante penge 8 Sld., item 7 
tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., giør penge 11 Sld. 2 mrk., er tilsammen penge 26 Sld. 1 mrk. 
12 skl., Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Muller ved Hans Hiort lod fordre penge 5 mrk., :/: 
Henning Bohn i Rønne fordred efter sin sedel og regenskab penge 8 Sld. 2 mrk. 12 skl., Nok 
fordredis af Kirkewærgen Anders Laursen i Olskier sogn for kirketiende smør Aa. 1700, og 1701 á 
3 mrk er 6 mrk., :/: Johan Basilius Tobakspinder boende i Rønne fordred efter sin fortegnelse som 
hand self nu her møtte, og fremlagde hvor paa rester 4 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/: Olluf Jensen i Olsker 
sogn fordred 6 mrk., :/: Jens Hansen i Olskier sogn fordred 3 mrk., Olluf Pedersen Møllere i 
Olskier sogn angaf at have i Pandt her fra Sterfboed en gl. kaabber kedel. Wejer til penge 10 mrk., 
og it Sølf spende at sætte i en skoe, der paa udlaant for tree aar siden og videre i alt 11 mrk., og 
begiærte sin betalning, Imod pandted er holdelse, og som ej noged deraf er tilovers, beror det paa 
indløsning, og det udi lovlig tiid.  
Skifteforwalteren for sin umage, og reisen i dette unde føre 4 mihl frem og tilbage 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage iligemaade med ustempled papir 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Stempled papir til Skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., Wurderings mændene for deris umagr hver 2 mrk 
er 4 mrk.,  
Summa Summarum Andrager ald forskrefne Gield og Prætentioner til penge 215 Sld. 
1 mrk. 9 skl.,  
Niels Hansen boende paa Juhlegaarden i Rydsker sogn møtte her paa Sterfboet og fremlagte it 
pandtebref daterit dend 14 April 1700. og inden Nørre Herrits ting vedstaaed 1700. udgifved og 
bekrefted af denne Sahl: Mand Jørgen Pedersen til bemelte Niels Hansen med indhold at hand til 
Niels Hansen i Pandtsat hafver forde Brorgaard med Wandmølle, og ald tilliggende Eiendom, Imod 
laante penge 600 Sld., hvor af renten angaar fra 14 April 1700. og det berørte pantebref opretted paa 
8te aars tiid fra dato, og saa fremdeelis at bestaae, med videre berørte pandtebrefs indhold. Som nu 
blef læst og paaskrefven, renten angaaende da fremviste Niels Hansen der om en anden pante 
Contract under S: Jørgen Peders og 2 mænds henders paaskrift, Daterit Julegaard, dend 25 juny 
1701. som inde holder at Jørgen Pedersen til Niels Hansen for det aars rente fra 1700. den 14 April 
og til dend 14 April 1701. 30 Sld., har i fuld betalning bekommed, og imodtaged, en Jern kakkel 
ofven opsat i Stuen udi Broegaard, tillige med 2 steen skifver, den eene er en auflang, og staaende i 
stuen i broeged med tilhørig foed, item en 8 kandted liden steen skifver, som Niels Hansen self hos 
sig hafver, for det forfalden aars rente til 14 April 1702. foregaf Niels Hansen ej noged derpaa at 
have bekommed, og formente at erlange det tilligemed sin forde Capital naar hammen Niels Hansen 
nogen betale tilbydis, og betalis, da renten efter loven at betalis som billigt, og ret er? Saa blef da de 
første af dette Sterfboe at udlegge, fordringer igien anført, som er Hr: Amptskrifverens fordring, 
resterende af Knegtepenge eg, og seek, som før ermelt, opdragende 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor til 
her i Sterfboet ej nogen middel for medelst forde omstendigheder nu findis at betale med, item den 
angivende, og anførte Summa som denne S: Mand til det til Nørre Herrits wagthuus, som er opreist 
paa ham meren 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., skal hafve opbaared, hvor om dog nu her i Sterfboet ej nogen 
wished kand havis, hvilken post huused angaaende som Joen Jørgensen som for ermælt fordrer 13 
Sld. 2 mrk., fore, Remittens til Herrits mændene udi Nørre Herrit af den andeel en hver Proqvota 
der til udgiver at betalis, som Recommenderis til den efter kommende Capit udi Nørre Herrit, og 
hvis bevislig er S: Capit: Jørgen Pedersen af Herritsmændene haver opbaaren der for saa vel som 
Hr: Ambtskrifverens nest formælte fordring som er 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., Herved giøer anvisning 
udi den adgang som S: Jørgen Peders arfvinger kand formeene sig at være berettiged udi forde den 
8 gaard kaldis Broegaard i Olsker sogn, hernest anføris forde Sønnen Niels Jørgensen i Sandwig 
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hans førhen indførte Prætension imod den bekostning hand har tillagt til sin S: Faders begravelse, 
opdragende 14 Sld. 2 mrk. 8 skl., der paa er forsikret til underpandt en røe blised Hest gilling for 6 
Sld., som fra forde registering, saa leedis afgaar :/: Niels Hansen i Rydskier sogn som haver 
forstragt til S: Jørgen Peders begrafvelse som før ermælt, opdragende 12 Sld. 4 skl., der paa til 
underpandt forsikret som forskrevet staar, nemlig, it langt askebord i væsterhused for 3 Sld., it gl. 
Sengested, en list ofven om af fyrre, og ask for 3 Sld., en ruhl med jern tapper 3 mrk., en gl. wogn i 
gaarden uden stier, og dret for 6 mrk., er 8 Sld. 1 mrk., som saaleedis fra Sterboeds registering 
afgaar, Aparte fordring for Elisabeth Jacob Mads 6 mrk., der for er udlagt, en læsned benkedynne 
for bordenden i stuen er 2 allen lang for 5 mrk., it runt fyretræ i øster lade for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., udlagt en gl. lesned benkedynne under winduen i stuen 6 
allen lang med skin under for 2 Sld., deraf bekom 5 mrk., it madskab med en dør uden laas for 4 
mrk., it fyretræ med bark paa for 1 mrk., en gl. liden kaabber kedel for 2 mrk., hvilken Enken blef 
foræred :/: Skifteskrefveren for sin umage 4 Sld. 2 mrk., udlagt en hand qvern med hus, og jern seil 
for 2 Sld., it bord nederst i stuen for 6 mrk., it hvid galt Svin for 2 mrk., it blaa aktig bordklæde for 
2 mrk., som Enken blef foræred :/: Stempled papir til skifte brefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt en 
graae Soe 5 mrk., til overs 8 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., udlagt it 
leed paa stenged 1 mrk. 8 skl., af en graae Soe 8 skl., en sleede med Jern videre og hammel med 
seeler 1 mrk., it aar med bil 1 mrk., :/: Herrits Fougden Eskild Niels for A: 1701. en skeppe Biug 1 
mrk. 8 skl., udlagt i Østerlade paa stenged it fyre tre for 1 mrk. 8 skl., :/: reste af Sterfboeds løsøre 
middel bestaar udi 17 mrk. 12 skl., der af tillæggis sogne Præsten paa sin foran indførte Prætension 
3 Sld., og der for udlagt, 3 smaa les halm sat for 6 mrk., som liger i østre lade, it øll car paa 1½ 
tønde 1 mrk. 4 skl., en karebenk for 1 mrk., en halftønde med en bon 4 skl., 3 fyre planker 2 mrk. 4 
skl., it fyre træ uden bark 1 mrk., it fyrebræ i øster lade 4 skl., :/:Item Deignen Christen Lind paa sin 
fordring tillagt resten som er 5 mrk. 12 skl., af en forskrefne benkedynne 3 mrk., en gl. liden gryde 
8 skl., en plou uden jern 1 mrk., en plou paa huus tilled 12 skl., en harre 8 skl., :/: Skifteforwalteren 
tilspurde Enken, og samptlige vedkommende, og arfvinger, om de vilde svare til forskrefne indførte 
deris S: Fader Jørgen Pedersens Gield, saa og som endnu fremkom og fordredis af Giert Jacobsen 
Farfver boende i Rønne 15 Sld. 15 skl., Hvorpaa endnu her i boet er 4er stude at fordre, item Vice 
Commendanten Brunov som fordrer laante penge 4 mrk., om arfvingerne der til og ald forskrefne 
resterende Gield vil svare, og betale, imod dend adgang som de kand formeene sig at være videre 
berettiged foruden forskrefne anvisning, der paa er giort udi forde Broegaard, hvor til arfvingerne 
svarede, og formeente denne adgangen i Broegaard at være berettiged, og ike vend om loven 
tilholder, at de ere pligtig til at svare til deris S: Faders Gield, hvilke ord Sønnerne Jørgen 
Jørgensen, og Niels Jørgensen, og Daattermanden Peder Madsen nu fremsagde, Enken med 
sin Laugwærge svared her til at saa som hun haver væred med, og indfriet Broegaard fra 2de brødre, 
og en søster, formeente hun at nyde Prioreteten til Broegaard, og saa frem hun det efter loven maa 
nyde, vil hun betale forskrefne Gield, bemelte arfvinger her til svarede, at hvis Enken efter hendis 
Laugwærgis foregigvende skal hafve indfriet, er i fællig af Enken, og deris fader igien udsat, og 
som før ermælt endnu gaarden staar til underpandt, idet øfrige henskiød Enken, og arfvingerne sig 
herom til Lov og ret, hvor til Skifteforwalteren det her fra skifted Remitterit, pandt hafveren Niels 
Hansen tilspurde Enken med sin laug wærge, saa vel som tilstæde værende arfvingerne, hvor af 
dem vil antage forskrefne Broegaard i indeværende aar og svare til hvis bør der af betalis, efter 
pandtebrefveds indhold, Enken med Laugwærgen tilbød Niels Hansen, at Enken, og laugwærgen vil 
i forskrefne maader antage Gaarden, og svare for 1702. Niels Hansen svarede at hand dermed ike 
var benøyet, med mindre Enken stiller  ham som er pandt haver nøyagtig Caution, arfvingerne 
svarede at vel tale sig derom i minde med pandthafveren samme vedgik Enken, og laugwærgen at 
vil efter komme, det og Skifteforwalteren henviste til lov og ret. Dette saa at være Passeret Testerer. 
Steffen Skuld.  Henrik Brugman. Som laugwærge Berrild Clausen. 
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Anders Larsen. Mortten M:D:S: Dideriksen. Niels Hansen. 
Jørgen J:J:S: Jørgensen. Niels Jørgensen. Peder P:M: Madsen. 
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Anno 1702. Den 6  February. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deehling efter Salh: Jens Hansen, som boede døde paa dend 39de  Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Ringeby udi Wæstermarie sogn, og det imellem denne Sal: Mands 
efterlatte hustru Margreta Andersdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwærge 
anordnet hendis fuldbroder Anders Andersen Kure boende i Clemmedsker sogn,  paa eene side, og 
paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru  Auflede børn, som er 2 sønner og 3 
døttre, hvoraf  
 
Sønnen er  Hans Jensen paa 16 aar gl. for ham er till wærge anordnet, Qvartermesteren Hans 
Rømmer i Wæstermarie sogn. 
Dend anden søn er Rasmus Jensen paa 8 aar gl. for ham er til wærge anordned faderens 
søstermand Jens Olsen i Myrebye i Wæstermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Sidzele Jensdaatter 11 aar gl. for hende er til wærge anordnet Mogens 
Frendesen boende i Nyelaursker sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter 4 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans Hansen 
boende i Clemmedsker sogn  
Dend 3. og yngste daatter er Megtel Jensdaatter it half aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Peder Isaksen i Wæstermarie sogn,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. 
Begge boende i bemælte Wæstermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En brun ugilled Hest 16 Sld., en soedet Hest gilling 8 Sld., en soed blised Hoppe 8 Sld., en røe 
blised Hoppe 7 Sld., en ræe stierned Hoppe 6 Sld., en gl. røe skimled blised Hoppe for 4 Sld. 2 
mrk., it ungt røe skimled Hors Øeg i anded aar gl. for 4 Sld., en røe blised i anded aar gl. Foele for 4 
Sld.,  
Qveg. 
En sort grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 5 
Sld. 2 mrk., en ung graa Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., en gl. graae Koe for 4 Sld. 2 
mrk., it graa Herrit Qvigenød for 3 Sld., it sort studnød for 3 Sld., it lided sort studnød 6 mrk., it 
brunt Qvigenød for 6 mrk., it bleged Qvigenød 6 mrk., en røe hielmed stud kalf for 5 mrk., en sort 
hielmed Qvige kalf for 5 mrk.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 4 fior Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Svin. 2 røe sanded Soe svin á 3 mrk er 6 mrk., en hvid Ornegris for 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk. 8 
skl., En mindre gris 1 mrk., Giæs. 3 gl. Gies og en Gaase 4 mrk.,  
Kaabber. 
En half tønde gl. kaabber kedel staaende i mur er vegtig til penge 5 Sld., en mæssing kedel paa en 
kitte stoer for 2 mrk., en liden gl. mæssing kedel for 12 skl.,  
Sengeklæder i Krobhuused. 
En gl. linnen underdynne 3 mrk., en ullen blaae ranned overdynne 2 mrk., en hvid ullen hofdynne 1 
mrk. 8 skl., 3 blaargarns lagen á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
I Pige Cammered. 
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En hvid ullen overdynne 2 mrk., en gl. linnen underdynne 1 mrk. 8 skl.,  
Sæden som nu befindes i laderne ,bestaar saa leedis, Biug i Søndre lade i stolperum til bielkerne er 
sat for 5 tønder á 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Haure i Østerlade i to stolperum til løs holterne er sat for 6 
tønde á 2 mrk er 3 Sld., fiundis noged Høe, som forblifver til vor fader, efter aftale paa Sterfboet. 
Boehave. 
En ploug med behørige Jern jul og bøsse 2 Sld., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og 
halseeler for 10 mrk., en gl. rull med Jern tappe, og skogle for 3 mrk., it aar med bil for 1 mrk., 2 
harrer med træ tinner 1 mrk., nok i Krobhused. En gl. liden hand Qvern med hus og jern seil 4 mrk., 
en gl. fyrre kiste i it Cammer der hos med laas og morne hengsler for 5 mrk., en gl. stand tønde 12 
skl.,  
I Wæster Hus. 
En gl. sengested i ded sydøste hiørne for 1 mrk., it sengested i det nord væste hiørne for 1 mrk. 8 
skl., 2 aske bræ á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
I Steerhused. 
It lided Car med 2 skep stort for 1 mrk. 8 skl., en stand toned 8 skl., en half tønde 6 skl., it deigne 
trug 1 mrk. 8 skl., it gl. Madskab uden døre 1 mrk.,  
I Stuen. 
It fyre wraaeskab med 2 døre. Og laase og it oben rum mit ud for 6 mrk., it gl. egebord i stuen med 
oben foed 1 mrk. 8 skl., en ride sadel med stie bøyle og sadel jord taxered for penge 2 Sld.,  
Summa andrager foeskrefne Sterfboed registerede løsøre gods til  
penge 146 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig dette Sterfboeds forskrefne vedkommende om de hafde meere 
løsøre til dette Sterfboets middel at angifve, hvor til de svarede at de ej viste meere end angifved er, 
og forskrefvet staar, hvor nest blef fremlagt it kiøbebref udgifved af Stads Capitain i Huslef Mortten 
Bohne. Datered den 3 juny 1689. og inden   Wæster Herrits ting af Laurs Hansen Procura for udi 
Rønne paa bemælte Mortten Bohnis weigne vedstaait, dend 5 December 1689 med videre opskrift, 
at ded er læst inden Wæster Herret ting den 9 july 1691. hvilked kiøbebref nu blef læst, og 
paaskrefven, og indeholder at denne Sal: Mand Jens Hansen, og bemølte hans hustru, har kiøbt og 
betalt forberørte denne 39 Jord Eiendoms gaard for penge 136 Sld 2 mrk., og som S: Jens Hansen 
bemølte gaard siden hand den kiøbte haver bygt, og forbedred, saa beror det med gaardens sætning, 
og deeling til Samfrenders opmælding, hvor til den post gaarden angaaende er henvist, der nest blef 
angifven efter skrefne denne S: Mands Ifare, eller gang klæder som af bemælte wurderings mænd 
blef taxered saaleedis, nemlig. En sort fifskaftes kioel er sat for 3 Sld., en graa wadmels kioel for 5 
mrk., 2 støfle uden kraver for 6 mrk., det øfrige som var af skin har Enken bortgiven i betaling til 
dem som har arbiedet ved denne S: Mands begrafvelse, summa andrager forskrefne taxerede 
Ifareklæder til penge 5 Sld. 3 mrk., her imod beholt Enken sine egne Ifareklæder, Saa deelis 
forskrefne Summa samptlig denne S: Mands børn 2 sønner og 3 dættre imellem, er der af en 
broderlaad 1 Sld. 2 mrk. 9 1/7 skl., og en søsterlaad er penge 3 mrk. 4 4/5 skl., 
For den eldste søn Hans Jensens Laad 6 mrk. 9 skl., er udlagt af en sort fifskaftes kioel den halfve 
part 6 mrk., hos søsteren Sidzeles laad 9 skl.,  
Dend yngste søn Rasmus Jensen for sin laad 6 mrk. 9 skl., er udlagt dend halfve part af en sort 
fifskaftes kioel dend halfvepart som er 6 mrk., hos søsteren Sidzeles laad 9 skl., :/: 
Dend eldste daatter Sidzele Jensdaatter for sin anpart 3 mrk. 4 skl., er udlagt en graae wadmels 
kioel for 5 mrk., til ofvers 1 mrk. 12 skl.,  
Dend anden daatter Kirstine for sin laad 3 mrk. 4 skl., udlagt af støflerne 3 mrk., hos søsteren 4 
skl., :/: 
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Dend yngste daatter Megtel Jensdaatter tilkommer 3 mrk. 4 skl., udlagt af støflerne 3 mrk., hos 
søsteren Sidzele 4 skl., :/: 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætenhioner og er dertil giort 
udlæg som her efter følger. 
Kongl: May: Ambt skrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse som 
rester for Aa 1700. med omkostning penge 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., for Aa. 1701 rester smør 2 pund 3½ 
fiering 1 mrk. 4 skl., Biug 2 tønder 7 skepper 2 fiering 1. otting ½ pot, med paa bud 5 Sld. 2½ skl., 
en gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les veed 5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 4 mrk. 13½ skl., ægte og 
knegte penge 3 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 9 skl., Summa 18 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlæggis 2 
1/5 tønde Biug med paabudet som ydis in natura som Enken lofved anreigned efter forige indførte 
taxt i registeringen for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., for resten som er penge 13 Sld. 3 mrk. 3 skl., derpaa 
udlæggis af Biuged i sætningen ofver blefven penge 6 mrk. 12 skl., en sort grimmed Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies og en gaasse á 1 mrk er 4 mrk., en stand 
tønde som Enken betaler for 8 skl., til overs 1 skl., :/: 
Per Rosman i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 5 mrk. 4 skl., udlagt en  sort 
hielmed Qvigekalf for 5 mrk., en liden gl. mæssing kedel for 12 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Til Sogne Præsten rester tiende for Aa. 1701 1 1/5 tønde Biug som saaleedis afgaar i korned efter 
forhen indførte taxt for 7 mrk. 4 skl., Item til deignen en skeppe Biug for 1 mrk. 4 skl., Som 
saaleedis fra Biugeds sætning afdragis og ydis in natura Item rester til præste tiende 2 tønder Haure 
som ydis in natura, og beriegnis efter forhen indførte sætning for 4 mrk., :/: 
Herrits fougden Sr: Daniel Bark fordred resterende for Aa. 1700 en skep: Biug efter som de da 
kosted 2 mrk., og for 1701. en skeppe Biug ansat for 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 4 skl., udlæggis for 
1701, er Skep Biug som ydis in natura 1 mrk. 4 skl., en tønde Haure for 2 mrk., :/: 
Anders Hansen Bagger boende i Rønne fordrer som rester paa en half barked huud, foruden nogen 
tørf skiør som hand der paa har opbaared 2 mrk., Enken og børnen beretted at berørte fordrende 2 
mrk., er betalt med Rug, saa denne fordring der ved beror. 
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikis penge 6 Sld., der for 
udlagt en røe stierned Hoppe for 6 Sld., :/: 
Hans Christophersen i Rønne fordrer efter bemælte sin moders forteignelse penge 4 Sld. 1 mrk. 8 
skl., her for er udlagt 5 Faar á 3 mrk. 8 skl er penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Herman Bohn Henningsen i Rønne fordred for en terkeaas penge 14 skl., udlagt it blaargarns lagen 
for 1 mrk. 4 skl., til overs 6 skl., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel for af kiøbt læder 1 mrk. 12 skl., udlagt en linnen 
under dynne i pige sengen for 1 mrk. 8 skl., ved Herman Bohnis udlæg 4 skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred først for qvartalskat 2 mrk., som Enken benegted, nok fordred som 
rester for smør, og paa en Abreet tilsammen 3 mrk. 9 skl., og en tønde Haure ansat for 2 mrk., er 
som vedgikis 5 mrk. 9 skl., de først 2 mrk., som benegtis er henvist til lov og ret, og for resten 
udlagt 2 fior gl. Lam for 5 mrk., en stand tønde for 12 skl., til overs 3 skl., :/: 
Jens Truelsen i Rønne fordred som vedgikis 2 mrk., udlagt en hvid ullen overdynne i pige sengen 
for 2 mrk., :/: 
Rasmus Jørgensen i Rønne fordred for en wadmels kioel, og en hat tienesteløn, og salted paa 2 Sld., 
penge Enken benekted denne fordring, og der for er henvist til lov og ret, Thi hand angaf at Gielden 
skulle være 10 aar gl. :/: 
Olle Persen i Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn 3 mrk., udlagt en rull med jern tapper og skogle 
for 3 mrk., :/: 
Peder Hellisen i sosse i Wæstermarie sogn fordred paa sin faders weigne som rester paa en half 
tønde Sild penge 3 mrk. 6 skl., der for uden half tønde som nu findes her i boet og hand kand 
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bekomme igien tilbage, udlagt fade 3 mrk. 6 skl., i krobhused en linnen under dynne for 3 mrk.,  
ved Peder Rosmans de 6 skl., :/: 
Geirt Jacobsen Von Kenpen Farfver boende i Rønne fordred som ham paa skifted efter S: Hindze 
Hansen i Wæstermarie sogn den 13 December 1701. er udlagt at have hos denne S: Mand Jens 
Hansen reisende sig, af forde 39 gaard indfrietlse penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt en brun ugilled 
Hest for 16 Sld., en ung graae Koe for 5 Sld., it sort studnød for 3 Sld., it blaargarns lagen 1 mrk. 4 
skl., ved Niels Frastis udlæg 3 skl., ved Herman Bohnis udlæg 2 skl., :/: 
Niels Ibsen i Ringebye i Wæstermarie sogn fordred for en nye axel og en nye seise bon 1 mrk., 
udlagt af it lided sort studnød at have 1 mrk., :/: 
Jens Larsen nu i Nyekier sogn som denne S: Mand Jens Hansen paa skifted efter S: Hindtze 
Hansen er tilordnede  at værge for, berørte dato og er nu sin egen wærge, fordrede som ham efter 
hans S: moder tilkom af it pandtebref lydende paa den gaard som Niels Albretsen i Rydsker sogn, 
og siden Peder Mikelsen haver paa boet, og paa skifted efter S: Hindtze Hansen den 13 December 
1701. denne S: Mand paa hvis hand der til Sterfboet paa laante penge til denne 39 gaards indfrielse 
var skyldig er af kortten, og endnu til bemælte Jens Laursen rester, og nu her af Sterfboet til ham 
skal betalis penge 16 Sld. Her for er ved formælte omstendigheder giort indførsel udi denne forde 
39 gaard i wæstermarie sogn, fordessen 16 Sld.,  
Imod denne S: Mands Udfart, eller Begrafvelsis bekostning, Saa og i henseende til at børnen er saa 
ganske ringe af alder, er nu paa Sterfboet afhandled, og Parterne imellem Accorderet, at Enken for 
alt her af Sterfboed middel skal nyde udlæg for 40 Sld., og udlagt, en soed Hest gilling for 8 Sld., en 
soed blised Hoppe for 8 Sld., en røe blised Hoppe for 7 Sld., en røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
en røe røgged Koe for 5 Sld., en gl. graae Koe 4 Sld. 2 mrk., en plou med jern jul og bøsse 2 Sld., :/: 
End videre befindes at denne S: Mand Jens Hansen paa skifted efter S: Hindtze Hansen forskrefne 
dato, er tilordned at værge for den S: Mands søn Rasmus Hindtze som tilkommer i løsøre arf 50 Sld. 
1 mrk. 3 skl., Nok af sin S: Moders Ifareklæder 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er 54 Sld. 1 skl., af denne 
Summa befindis at være paa bemælte skifte udlagt af hvis Jens Hansen af laante penge, til dend 39 
gaards indfrielse hos bemælte sin broder Hindtze Hansen haver bekommed 31 Sld. 3 mrk. 5 skl., 
Hvilken Summa herved giøris indførsel fore udi forde 39 gaard i Wæstermarie sogn, indtil de deraf 
betalt vorder og Isteden for en røe skimled Hoppe da wurdered for 7 Sld., er Niels Aristsen i Nyeker 
sogn, som bemælte Hoppe haver af S: Jens Hansen Kiøbt skyldig der for penge 8 Sld., som her 
tillæggis hos Niels Aristsen at fordre og imos den 1 Sld., som ofver ommælte Hoppis taxt ofver 
afreignis som S: Jens Hansen haver af mynlingens tillæg solt, nemlig en garn haspe for 1 mrk., en 
liden balig 12 skl., de øfrige 2 mrk. 4 skl., bevilged dette Sterfboes vedkommende, den efter 
kommende wærge at have til udlæggeds forbæddring, og blef efter forsked, at alt hvis som bemælte 
mynling paa Skifted efter forde sin S: Fader for berørte Summa er udlagt rigtig kand bekommis, saa 
myndlingen ej der ved kand lide nogen skade saa er ved denne S: Mands dødelig afgang nu for 
forskrefne S: Hindtze Hansens søn Rasmus Hindtze til wærge anordned, mynlingens søstermand 
Jens Hansen Bidstrup i Wæstermarie sogn, og paa det myndlingen deste bedre kand være forsikred, 
saa gik Capit: Hans Jensen Bistrup saa og Jens Ollufsen begge boende i wæstermarie sogn udi fuld 
Caution og loved at holdende vedkommende paa Jens Hans weigne ved dette wærgemaal foruden 
skade i alle maader, og var Jens Hansen tilfreds med forskrefne her indførte meening, at hand imod 
tager hvis løsøre, og gods denne myndling efter sin S: Fader Hindtze Hansen er udlagt for den pris 
der paa da er sat, og saaleedis dette Sterfboe der for at være krafløs efter som forhen  saaleedis 
indført er :/: 
Nok befindis denne Sal: Mand Jens Hansen paa skifte efter S: Anders Kure i Ellebye i Wæstermarie 
sogn dend 18 Marty 1700. til wærge er anordnet for den S: Mands søn Hindtze Andersen som 
tilkom efter berørte sin S: Fader 7 Sld. 3 mrk., hvor af bestaar hos mynlingens moder, som denne S: 
Mand ike har oppebaared af en brendevins pande 3 Sld., og it aske bord for 3 mrk., men denne S: 
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Mand svarer til resten som hand har oppebaared penge 4 Sld., saa er ved denne S: Mands død, nu 
igien til eærge anordnet myndlingens halfbroder Anders Andersen Kure boende i Clemmedsker 
sogn, og for de 4 Sld., er udlagt it ungt røe skimled Hors Øeg i anded aar gl. er sat for 4 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 3 Sld., it graae herred Qvigenød er sat for 3 Sld., :/: 
Skifteskreifveren for sin umage i alt med ustempled papir bevilged 5 Sld., udlagt en gl. kaabber 
kedel sat for 5 Sld., :/: 
Stempledpapir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Wurderings mænd 1.Sld., der for er udlagt, it lided sort studnød er sat for 6 mrk., til overs 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 163 Sld. 10 skl., der af 
er til bekostning efter som forskrefved staar giort indførsel for udi denne for berørte 
39 gaard i Wæstermarie sogn, for penge 47 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret  blifver saa af løsøre Godsed deeling imellem Enken, og fælleds sammen 
aufled børn penge 31 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er penge 15 Sld. 3 mrk. 1½ skl.,  
dend anden halfve part deelis imellem forskrefne 2 sønner og 3 døttre. 
Er deraf en broderlaad 4 Sld. 2 mrk. 2/3 skl., og en søsterlaad er 9 mrk. 1/3skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udlæg, efter anfordring hafde de vedkommende ej videre at angifve, 
end foran findis indført, hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar testerer. 
Steffen Skuldt.  H: Brugman. Anders Kure.        Hans H:R: Rømmer. 
Jens J:O:S:Ollufsen.     Arist Ibsen. Mons M:F: Frenderse  
Hans H:H:S: Hansen.  Niels N:I:S: Ibsen.  Peder P:I:S: Isaksen. 
Hans Bidstrup. Jens Hansen Bidstrup. 
 
Saa er da for Enkens anpart den 7 February. Berørte aar 1702. 
Som er 15 Sld. 3 mrk. 2 skl., en gl. røe skimled blised Hoppe er sat for 4 Sld. 2 mrk., I krobhused, 
en ullen blaae ranned ofverdynne for 2 mrk., en hvid ullen hofdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 4 skl., 3 tønder Haure 6 mrk., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm, og 
halseeler for 10 mrk., 2 røe sandet Soesvin 6 mrk., it aar med bil 1 mrk., 2 harrer 1 mrk., i 
Krobhused, en liden hand qvern med hus og jern seil 4 mrk., it fyre wraaeskab med 2 dørre, og it 
obed rummit udi 6 mrk., it ege bord i stuen med oben foed 1 mrk. 8 skl., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., 
it lided Car paa 2 skep: 1 mrk. 8 skl., it madskab uden dør 1 mrk., dend mindste gris for 1 mrk., til 
overs 2 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Jensen som Qvartermester Hans Rømmer er wærge for tilkommer 4 Sld. 2 
mrk., udlagt en sadel med sadel jord og stig bøyle for 2 Sld., it brunt qvigenød for 6 mrk., en hvid 
gris 1 mrk. 8 skl., 2 aske bræder 2 mrk. 8 skl.,  
Dend anden søn Rasmus Jensen som Jens Olsen i Myrebye  er wærge for tilkommer 4 Sld. 2 
mrk., udlagt en røe blised i anded aar gl. Foele 4 Sld., en mæssing kedel 2 mrk., :/: 
Dend eldste daatter Sidzele Jensdaatter som Mons Frendesen i Nylaurskersogn er wærge for, 
tilkommer 9 mrk., udlagt ir bleged Qvigenød for 6 mrk., en hvid Ornegris 1 mrk. 8 skl., it sengested 
i nord væste hiørne i wæsterhus for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Den anden daatter Kirstine Jensdaatter som Hans Hansen i Clemmedsker sogn er wærge for 
tilkommer 9 mrk. udlagt en røe hielmed studkalf for 5 mrk., en fyre kiste med maarne hengsler, og 
laas 5 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Den yngste daatter Megtel Jensdaatter som Peder Isaksen er wærge for tilkommer 9 mrk., 
udlagt 2 fior Lam for 5 mrk., hos Hans Hans myndling 1 mrk., it sengested i sødøster hiørne 1 mrk., 
ved set stempled papir 8 skl., ved wurderings mændene 1 mrk., en ½ tønde ved Per Rosmans udlæg 
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2 skl., :/:   Forskrefne saa at være udlagt. Testerer. Steffen Skuldt.  H: Brugman.
 Anders Kure.          Arist Ibsen. Mons M:F: Frenderse  
Hans H:H:S: Hansen.       Peder P:I:S: Isaksen.            Niels N:I:S: Ibsen. 
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Anno 1702. Den 13 February. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling, efter Salige Anders Rasmusen Stangis, Sahl: HustruKirstine 
Espersdaatter, som boede døde paa dend 40 Jord eyendoms gaard  beliggende i Østerlaursker  
sogn, imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte  Anders Rasmusen for hende er 
paa eene side, og paa anden side,begge deris sammen auflede børn, som er en søn og 2 døttre, 
Hvor af.  
Sønnen er Hans Andersen paa 4 aar. gl.  
Dend eldste daatter er  Karne Andersdaatter  paa 7 aar gl.  
Dend yngste daatter Kirsten Andersdaatter under it aar gl.  
For dem er faderen Anders Rasmusen self wærge, og forelagt  denne S: Qvindis broder Per 
Espersen boende i bemelte Østerlaursker sogn, at være tilsiuns wærge med faderen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Per Morttensen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En blaked Hest gilling for 7 Sld., en gl. sort Hest gilling for 3 Sld., en sort Hoppe for 8 Sld., en brun 
Hoppe for 7 Sld., en ung brun stierned Hoppe 6 Sld., it ungt røe blised Hors Øeg for 4 Sld., it blak 
stierned Hors Øeg for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En blaae herred Koe for 6 Sld., en røe brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleg stierned Koe 5 Sld., en 
sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung blak herred Koe for 5 Sld., en blaked ung Koe for 5 Sld., en røe 
hielmed Qvige for 3 Sld. 2 mrk., en røe braaged Qvige 2 Sld. 2 mrk., en hvid studkalf i 2 aar gl. for 
6 mrk., en røe grømed Qvigekalf i 2 aar gl. for 6 mrk., en røe braaged og stierned Qvigekalf for 6 
mrk.,  
Faar. 14 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 12 Sld. 1 mrk., 4 fior Lam á 2 mrk er 2 Sld., en fior gl. wahr for 
2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 4 mrk.,  
Svin. 3 unge Svin á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa 1½ span stoer er vigtig til penge 3 Sld., en mæssing Kedel paa en kitte stoer 
er sat for 4 mrk.,   
Sæden i Laden er anseit,  
og befindis heel vogt Biug, ligger i to stolperum til bielkerne er sat for at være tre tønder á 5 mrk er 
3 Sld. 3 mrk., Haure i et stolperum til bielkerne er sat for 3 tønder Haure á 2 mrk er 6 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med 2 gl. stier, hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., en ploug med gl. jern 
jull bøsse, og løbere med ring for 6 mrk., 2 trætinned gl. harrer 1 mrk., it aar med bil for 1 mrk., it 
bøssr løber giort til en haand jern stang 1 mrk., 2 lyng rifver 1 mrk., en stov øpse 8 skl., en Gres seis 
med bon, og ringe 3 mrk., en lin wef med jern paa 6 mrk., en stand tønde 1 mrk., en røste ballig 8 
skl., en straae bonds tønde 8 skl., en liden hand Qvern med hus og jern seil 2 mrk., 2 straaebonds 
tønder 1 mrk., it deigne trug 12 skl., en laasfast fyre kiste 4 mrk., it sengested i Krobhused 1 mrk., it 
kurfve sengested for 8 skl.,  
I Stuen. 
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En nye fyre kiste laasfast for 2 Sld., en gl. ege laasfast kiste for 3 mrk., it fyre bord med skoffe 
under, og oben foed 4 mrk., it syed benkedynne waar 5 allen langt for 5 mrk., en tønde Rug som er 
saaed her ved gaarden i fisked der af strøe Rugen sat for 2 Sld.,  
Sengeklæder i Krobhused. 
En olmerdugs dynne for 6 mrk., en linnen gl. underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hoveddynne 1 
mrk., en dito 1 mrk., ir gl. bruegarns lagen for 3 mrk., en syed agedynne 3 mrk., it syed hiønde 12 
skl., it flamsk hiønde 12 skl., it syd hiønde med spoelskaded under foer for 1 mrk., endnu en syed 
agedynne for 3 mrk., it syed hiønde med skin under for 8 skl., en liden syed agedynne 1 mrk., it 
syed hiønde med røt under foer 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 129 Sld. 1 mrl. 12 skl.,  
Videre er angifved dette Sterfboe at være til bæste som Jep Larsen Otte boende i Aakier sogn her til 
boet er skyldig for en hest hand bekom penge 13 Sld.,  
Efter it pandtebref udgifved af S: Lars Hansen Otto i Østerlaursker sogn den 12 January 1699. med 
videre des opskrift befindis Anders Rasmusen Stange at have fra dato pandted denne forde 40 Jord 
eiendoms gaard paa 16 aar tiid, og der paa til vedkommende betalt, som til dette Sterfboes middel 
nu anføre penge 45 Sld., Hvilked Anders Rasmusen nu angaf, og med Qviteringer afbevised, saa at 
være som melt er,  
Summa Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre, tilstaaende Gield, og 
forde pandtebrefs penge i alt til penge 187 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne denne S: Qvindis Ifareklæder, som af bemælte wurderings 
mænd blef taxered, og er  en sort fifskaftes halfkioel med lærred for 2 Sld., en dito for 4 mrk., it 
blaat florets snørlif, med klare bon paa, og røde sardhis ermer udi, og thi maller udi 7 mrk., it sort 
fifskaftes skiørt for 10 mrk., it grønt wadmels skiørt for 8 mrk., it rør wadmels skiørt for 6 mrk., it 
Hi Cran Lærrits forklæde for 2 mrk., en sort klædis hufve med bon om for 3 mrk., Summa Andrager 
forde Ifareklæder til penge 12 Sld., imod foeskrefne denne S: Qvindis Ifareklæder beholder 
Faderen Anders Rasmusen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøged. 
Saa deelis forde denne S: Qvindis Ifareklæder imellem bemælte hendis børn, en søn. Og 2 døttre, 
hvor af sønnen tilkommer 6 Sld., og hver daatter 3 Sld., som faderen hans børn Saaleedis ifremtiden 
tilsvarer, efter som hand self er sine børns wærge. 
Hvor  saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er vedgaaed af de vedkommende, og 
der til giort udlæg som følger, nenlig  
Kongl: Mayst Amprskrifver, og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordred efter sin forteignelse, af 
indhold, at der rester af denne 40 gaard for 1701. 1. lispund 1½ fiering smør 1. Rd. 10 skl., 1. tønde 
1. fiering Biug 1 Rd. 3 mrk. 4½ skl., en gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les weed 5 mrk. 10 skl., 
Jordebogs penge 6 mrk., ægte og knegte penge 2 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 13 skl., giør 
10 Sld. 3 mrk. 12½ skl., der for er udlagt 2 tønder Biug 10 mrk., 2 tønder Haure 4 mrk., en røe brun 
Koe 5 Sld. 2 mrk., en hvid studkalf for 6 mrk., en wehr for 2 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som rester 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
udlagt en sort Hoppe for 8 Sld., it fior Lam for 2 mrk., en staur øpse for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Ingeborig S: Olle Jens i Rønne fordred efter sin sedel penge 10 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en ung 
blaked herred Koe for 5 Sld., en blaked ung Koe 5 Sld., 3 gl. Gies, og en Gaase for 4 mrk., til overs 
4 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel afreigning penge 4 mrk. 2 skl., udlagt en 
mæssing kedel for 4 mrk., ved Hr: Lands Dommers udlæg 2 skl., :/: 
Lars Persen i Østerlaursker sogn fordred efter Anders Rasmusens vedgaaelse laante penge 4 Sld. 
Udlagt it ungt Røe blised Horsøeg for 4 Sld., :/: 
Jacob Larsen i Østerlaursker sogn fordred efter Anders Rasmus vedgaaelse 2 Sld., udlagt af en sort 
Koe taxered for 18 mrk., der af disse 2 Sld., :/: 

bornholmerting.dk 502



 3

Arist Hansen i Østerlaursker sogn fordred efter Anders Rasmus vedgaaelse 2 Sld., udlagt af forde 
sorte Koe at have disse 2 Sld., :/: 
Hans Rasmusens hustru ibiden fordred 1 mrk. 12 skl., udlagt af forde Sorte Koe at have 1 mrk. 12 
skl., :/: 
Efter it skiftebref ganged efter Anders Rasmusens første S: Hustru Karen Jensdaatter den 1. Marty 
1694. befindis hendis efter lefvende søn Jens Andersen at tilkommer i arfvepart efter bemælte sin 
Sal: moder som faderen Anders Rasmusen hid indtil har haft under sit wærgemaal først af sin S: 
Moders Ifareklæder som opdrog til penge 5 Sld. 2 mrk., nok af løsøre Godsed tilkommer 18 Sld. 1 
mrk. 4 skl., er tilsammen penge 23 Sld 3 mrk. 4 skl., udlagt som Jep Larsen Otte, er skyldig 13 Sld., 
en brun Hoppe for 7 Sld., en bleg stierned Koe for 5 Sld., til overs 4 mrk. 12 skl., :/: 
Peder Espersen i Østerlaursker sogn fordred som hand haver forstragt Anders Rasmusen med laante 
penge til at indfri forberørte pandtebrefved paa denne ommælte 40 gaard i Østerlaursker sogn, som 
Anders Rasmusen saaleedis nu vedgik ret at være penge 33 Sld. Herfor udlagt, og indført af de 
indfriede pandte penge i dend 40 gaard i Østerlaursker sogn, hvor til disse penge er udlaant der udi 
at have disse penge 33 Sld., :/: 
Arist Hansen i Østerlaursker sogn forrente af 5 Sld., Capital af ham tilkommer af de pandtepenge 
Anders Rasmusens skal betale paa denne 40 gaard, hvor om Lars Ottes skiftebref videre udviser i 2 
aar penge 2 mrk., udlagt ved Anders Rasmusen første søns udlæg 2 mrk., :/: 
Nok rester til Sogne Præsten for liig begiengelsen efter Anders Rasmus vedgaaelse 6 mrk., udlagt en 
røe braaged, og stierned Qvigekalf for 6 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef ermælte Moderbroderen foreened 
med Anders Rasmusen at hand skal nyde 16 Sld., og til foster løn for det lided barn 6 Sld., er som 
Anders Rasmusen Saaleedis nyder udlæg for af Sterfboets middel i alt penge 22 Sld., der for er 
udlagt, en sort Hest gilling for 3 Sld., en brun stierned Hoppe 6 Sld., it blak stierned Horsøeg for 3 
Sld. 2 mrk., en blaa herred Koe for 6 Sld., en arbieds wogn med behør for 10 mrk., en ploug med 
behørig reedskab for 6 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte og riesen 3 Sld., udlagt af en blaked Hest disse 3 
Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med reisen og slet papir 4 Sld. 2 mrk., udlagt af en blaked Hest de 4 
Sld., en handstang giort af it bøsseløb 1 mrk., 2 lyng rifver 1 mrk., bekommed 17 mrk., penge :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., er 6 
mrk., udlagt 3 fior Lam for 6 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætenhioner til penge 131 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 55 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart  som er penge 27 Sld. 3 mrk. 3½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes søn og 2 døttre, er der af 
Sønnens anpart penge 13 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., og hver søsterlaad er 6 Sld. 3 mrk. 5 1/3 skl., og 
som faderen er self sine børns wærge, saa agtis unødvendig at der skeer udleg special for hans egen, 
og hans børns arfvepart, mens beholder det øfrige løsøre, og Gods som ike forhen til Gielden findes 
udlagt i og saa svarer faderen sine børn til forhen her udi bereignede arfve part, saa vel af deris S: 
Moders Ifareklæder, som denne nest forestaaende udreignede arfvepart, og som faderen og tilsiuns 
wærgen efter skifteforwalterens anfordring ike hafde meere at angifve til Sterfboeds middel, og ej 
fleere sig nu angaf med videre Gields fordringer, end her udi findes indført, saa sluttis dette skifte 
der ved, at Anders Rasmusen sig forholder som forskrefved staar, dette saa at være Passeret Testerer 
H: Schults.  H: Brugman.  Jep Hansen.  Per P:M:S: Mortensen. 
Anders A:R: Rasmusen. Per P:E: Effersen. 
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Anno 1702. Den 15  February.  Og Paafølgende dato, er efter Louglig giorde tillysning, og de 
vedkommendis Begiering, holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling, efter 
Erlig, og Mandhafte Capitain  Hans Koefoed, hans afdøde kiereste, Dydelskende, og 
Gudfryktige nu Salige Matrona Karne Herman Bohnisdaatter, som med bemælte sin 
husbonde boede, og hun ved døden afgik paa Koefoedsgaard i Østermarie sogn. paa eene side, og 
paa anden side, den S: Matronis efterlefvende børn, som er 4 sønner og 2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Diderik Wolfsen. 
Dend anden søn Albert Wolfsen. 
Dend 3 søn er David Wolfsen, 
Dend yngste søn er Mads Wolfsen. Som alle ere fuld myndig efter loven. 
Dend eldste daatter er Elsebeth Madts Koefoeds i Svaniche. 
Dend yngste daatter er Karen Herman Koefoeds i bemelte Svaniche. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper 
Poulsen og Anders Jensen. Begge boende i Østermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger. Nemlig  
Og som Capitain Hans Koefoed nu er svag, og sengeliggende, saa møtte her paa Sterfboet for 
hans bæste at tilsee, samptlig hans sønner, og døttremænd, nemlig Mads Koefoed paa Almegaard. 
Fenrich Claus Koefoed paa Maglegaard. Povel Koefoed i Rønne, og Jørgen Koefoed her ibiden  
Døttremænd Capit: Hans Koefod i Persker sogn, og Lientinant Hans Koefoed Jensen i Østermarie 
sogn. Saa blef wurdered 
 
Heste og Hopper. 
En stor brun Hest gilling for 12 Sld., en liden gl. brun Hest gilling for 10 Sld., en mørk brun Hest 
gilling for 13 Sld., en ung brun hest gilling for 11 Sld, it mørk graat Hors føll for 3 Sld. 2 mrk., it 
brunt Hors føll for 3 Sld., en gl. brun Hest kaldis kieren for 13 Sld., en gl. brun blised Hest kaldis 
Bunk for 8 Sld., en gl. sort brun blised Hestgilling 4 Sld., en ung brun blised ugilled Hest for 9 Sld. 
2 mrk., en sort Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe 7 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe for 8 
Sld., en gl. sort snopped Hoppe for 7 mrk., it mørk brun Horsføll som er fior gl. sat for 4 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmed Koe for 5 Sld., en graae røgged Koe for 5 Sld. 3 mrk., en sort braaged koe for 5 Sld. 
3 mrk., en røe Koe for 6 Sld., en sort stierned Koe for 6 skl., en sort røgged Koe for 6 Sld. 1 mrk., 
en sort Koe for 6 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe btased Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en ung røed stud for 5 Sld., en røe hielmed stud 5 Sld., en blaked stud for 6 Sld. 2 mrk., en 
sort hielmed Tyr for 4 Sld. 2 mrk., en graae hielmed Tyr for 4 Sld. 1 mrk., it røe hielmed studnød 
for 3 Sld., it sort hielmed studnød 3 Sld., it røt Qvigenød 4 Sld. 2 mrk., en liden røed Qvige 2 Sld. 2 
mrk., it røe hielmed Qvigenød for 3 Sld., en sort hielmed Tyrkalf for 2 Sld., en graae stierned 
studkalf for 6 mrk., en sort hvid manked studkalf for 6 mrk., en liden graa stierned studkalf for 4 
mrk., 4 spæde kalfve á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk.,  
Faar. 16 støker gl. Faar for 16 Sld., 2 fior Lam 6 mrk., en fior gl. wehr for 3 mrk.,  
Svin. En sort spetted Soe for 7 mrk., en sort belted Soe for 6 mrk., en hvid ung galt 8 mrk., en hvid 
Orne 2 mrk. 8 skl., en mindre dito 2 mrk., 5 unge Soe svin á 3 mrk er 15 mrk., en liden ung galt for 
3 mrk., Gies. 4 gl. Gies, og en gaase á 2 mrk er 10 mrk.,  
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Adtschillig Boehave. 
En arbieds wogn med Høestier, og jern stie suler for 7 Sld., en gl. sleede med sleede Cardret, og 
jern vidier for 7 mrk., endnu en gl. sleede med slee Car som er med en vigrekurf udi dret, og jern 
vidier for 5 mrk., en ploug med jul bøsse løbere ringe, og ploug jern for 9 mrk., en dito med en slit 
plou knif for 8 mrk., 3 aar foruden aarbile á 1 mrk er 3 mrk., en harre med 33 jern tinner udi for 6 
mrk., 2 andre harre foruden tinner á 1 mrk er 2 mrk., en gl. seis i Hugehused med bom og ringe 1 
mrk. 4 skl., en skiære benk for 6 skl., en gl. arbieds vogn med smaa stier for 2 Sld., en gl. slov wogn 
uden stier for 4 mrk., en skov sleede foruden dret med jern vidier 2 mrk.,  
I Brøg Hused. 
It oplagged Øllkar paa 2½ tønde stor 6 mrk., it gl. ølkar paa 3 tønder stoer for 7 mrk., it ølkar paa 
1½ tønde 4 mrk., it gl. ølkar paa 2½ tønde 2 mrk., it auflangt Car med laag paa for 11 mrk., it gl. 
fyre ølkar 1 mrk., en bøge tønde for 2 mrk., 2 kalketønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en hand qvern 
med huus og jern seiel for 6 mrk., en liden huud i kalk 8 mrk., en tyre hud i bark 10 mrk., en Koe 
hud i bark 9 mrk., 2 qvige hude i bark 11 mrk., 2 lin brøder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 3 brød bræder á 
8 skl er 1 mrk. 8 skl., en ostekurf 8 skl., en Sille fiering 6 skl.,  
Paa  stue lofted. 
En nye wogn klov 6 skl., en liden kurfve sengested 6 skl., en gl. kierne 6 skl., it tønde stomme 4 
skl., en egetønde 10 skl., en dito for 10 skl., it egefem r. fad 1 mrk., it dito 1 mrk. 4 skl., en fyre 
tønde 8 skl., nok en ege tønde 6 skl., it gl. ølfad 1 mrk. 8 skl., en gl. øltønde 12 skl., en haltønde 6 
skl., en lyng rifve 1 mrk., en gl. dito 8 skl., en jern Tyfve 8 skl., en gang juhl eger 1 mrk. 8 skl., en 
garn vinde 12 skl., en skeppe med jern bon 3 mrk., 4 tønder rug paa stue lofted á 8 mrk er 8 Sld., 4 
tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., 
I wæster Cammer. 
It madskab med en gl. laas 10 mrk., it cammer bræ 1 mrk. 8 skl., it lided skibs bord 2 mrk. 4 skl., en 
liden bern 6 skl., en gl. tønde 8 skl., en dito 6 skl., it ege bord i nøre  cam er med fad 2 mrk., it 
canne bræ med 4 bræder 2 mrk., it egebræ 8 skl., en fløde stande for 1 mrk.,  en nye spin rok 4 mrk., 
en dantsier spin rok 3 mrk. 8 skl., 2 gl. spin roke 2 mrk., en dreid garn haspe 1 mrk. 12 skl., en 
anden garn haspe 1 mrk. 4 skl., en gl. lin hegle 1 mrk., it half vin anker 1 mrk. 4 skl.,  
I Krobhused.   En laasfast egekiste for 14 mrk., en kiste benk med laasfaste rum udi for 6 mrk.,  
I Løntoret, en laasfast ege kiste med hiørnebon paa og handgrefver for 7 Sld., Nok en laasfast ege 
kiste med ringe udi enderne for 4 Sld., it ege bord med fyre foed og skoffe for 9 mrk., 2 brendewins 
half ottinger 12 skl.,  
I Nørre Cammer ved stuen, it bord af ask med lugt fod, og skoffe for 10 mrk., it gl. ege wraaeskab 
med laas forre for 3 mrk., it hiemmel sengested for 6 Sld.,  
I Saltere hused, 9 salte half tønder á 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 5 heele salte tønder á 1 mrk 4 skl er 6 
mrk, 4 skl., 4 slate fieringer á 4 skl er 1 mrk., en saae med 2 ørren 12 skl., en smør ballig med hulle 
paa 10 skl., en salte olde for 6 mrk., en gl. hakelse 4 skl., en half stok øpse 12 skl., en seek som er 
half slit for 2 mrk., it ege træ 12 skl., it gl. asketrug at salte udi 6 skl., it øllfad for 3 mrk., en øll 
tønde 2 mrk., en bred aske lang planke i gaarden for 3 mrk., i boen, 2 fade med Rugmeel udi og 
hver bering med paa ungefehr 2 tønder, hver fad sat for 5 Sld., er 10 Sld., 2 halfve fad med 
Rugmeel udi á 10 mrk er 5 Sld., it fad med Biug meel udi er sat for 3 Sld., it half fad vikemeel 6 
mrk., it halffad sikted Rugmeel for 2 Sld., 4 tomme tønder á 8 skl er 2 mrk., en kierne 1 mrk. 8 skl., 
4 half tønder á 6 skl., er 1 mrk. 8 skl., en fiering med laag 8 skl., en Høe kraag 8 Sld., it hattøy 
hamer og støf 10 skl., en Koe kloke med jern greve 1 mrk., en laagebøtte paa en fiering stoer 6 skl., 
3 ege sig bøtter á 2 skl er 6 skl., 2 sæløb 12 skl., 3 wogn reeb 12 skl.,  
I Gaarden.  
It langt bord med en kaars foed 4 mrk., it deigne trug under svalen for 3 mrk., endnu it gl. 
deignetrug 2 mrk., 2 hammel stoke med brak paa begge 12 skl., en jerned hammel med lær seeler 3 
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mrk., en jerned hammel med hampe seeler 1 mrk., en stang tøm med lær hoved lau, og en kabel tøm 
streng for 2 mrk., en gl. kabel tøm 12 skl., 2 par Cabel halseeler 1 mrk., en husstie 12 skl., en nye 
beslagen karm wogn med vinger, og lær paa, og hinner tøy, tøm og halseeler er sat for 44 Sld.,  
Paa store Lofted.  
It aske bord med lugt foed er sat for 6 Sld., it himmel sengested sønden til paa lofted for 6 Sld., it 
himmel sengested norden til paa for 4 Sld., it klædeskab af eg med 2 dørre, og en lang skoffe under 
til sat for 26 Sld,, en laasfast ege Ørk for 4 Sld., en nye bagstoel med ryslæder ofver træked 6 mrk., 
en half gl. stoel med ryslæder paa 4 mrk., en gl. bagstoel med sort læder paa for 2 mrk., en lang 
benk for 4 mrk., en staked benk 2 mrk.,  
Paa Lille Loft.  
En liden stoel med sæfbun 10 skl., en liden stoel med ryslær paa 1 mrk. 8 skl., en liden gl. stoel med 
læder paa for 1 mrk. 4 skl., en gl. fyrebenk for 8 skl., it gl. hiemmel sengested for 2 Sld., 2 andre 
smaa nye sengesteder, it af eg og it af fyr á 2 Sld er 4 Sld.,  
I Stuen. 
It indlagt ege wraaskab med 2 laasfaste dørre, og it obed rum mit udi for 11 Sld., it aske bord med 
dreiede stolper, 2 skoffer, og en ramme neden til for 8 Sld. 2 mrk., it aske bord neden til i stuen med 
dreiede stolper, og lugt fod for 4 Sld. 2 mrk., it lided fyre laasfast skab med en dør, og 3 rum udi 3 
Sld., en ege kiste benk norden til i stuen, med 2 rum udi, ogen laas for 11 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre til penge 511 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Og som dagen nu er forløben Saa sluttis denne forretning derved at den i morgen igien videre kand 
foretagis, dette saa at være Passeret Testerer. H: Schults  Henrik Brugman  
M: H: Koefoed.  C: Kofoed.   Poul Hansen Koefoed. 
 J:H: Koefoed.  Hans Koefoed Madsen. H: J: Koefoed. 
Diderick Wolsen.  David Wolfsen.   Mads Koefoed. 
Herman Koefoed.  Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen. 
 
Nest paafølgende den 16 February, Berørte aar 1702. er efter  med denne forretning udi 
de vedkommendis nernærelse Passerit efterskrefne, nemlig 
Sølf. 
6 Sølfskeer med muselsk0ls mønster vog 18 lod á 3 mrk er 13 Sld. 2 mrk., en flad skafted sølfskee 
med H:K:F: A: 1680. weyen 3½ laad á 3 mrk., er 10 mrk. 8 skl., 3 fladskafted Sølf skeer teigned 
med Karen Hermandsdaatters navn wejer 9 ¼ laad á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., en sølfskee med 
en windrue knap paa wog 3 lod á 3 mrk er 9 mrk., en liden sølfskee med David Wolfsen navn paa 
wog 2 ¼ laad á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., en liden sølfskaal med 2 ørren paa uden navn wejer 14 laad á 
3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., en liden sølfstaab med H:K:D: 1671. vog 4 laad á 3 mrk er 3 Sld., 2 smaa 
sølf staabbe begge teignet med H:K:F: K:C:D: wejer 9 laad 1 qvintin á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk. 12 
skl., en sølf kande med en fladfod teigned paa laaged K:M:K: M:D: 1661. wejer 58 laad á 3 mrk 4 
skl., er 47 Sld. 8 skl., en sølf kande med windruer paa tiegned med Karen S: David Wolfsens 1690- 
vog 56 laad á 3 mrk. 4 skl., er 45 Sld, 2 mrk.,  
Thin. 
2 thin forteigned HKFCD. 3 stempled Thin vog 5½ skaalpund sat for 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 4 skl., 
it lidet dybt Thin fad teigned med HKF en stempel paa vog 2 ¼ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 2 
skl., 2 gl. flade Thin fade teigned med HKF. KCO. 1674. vog 5½ skaalpund á 1 mrk er 5 Sld. 8 skl., 
2 gl.smaa dybe Thinfade teigned med HKF. KCO. 1680. vog 6 skaalpund á 1 mrk er 6 mrk., 2 nye 
flade Thin fade er teigned med DW. KHD. KDW. 1691. 1683. vog 6 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 9 
mrk., it dybt gl Thin med DW. Og 4 stempler paa, og it dybt fladt Thin fad med KDWS 1689 og 3 
stempler vejer begge 4 skaalpund á 1 mrk er 4 mrk., it flaft gl. Thin fad med 4 stemplel paa teigned 
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DW. Vejer 3 pund á 1 mrk er 3 mrk., en Thin skaal med 2 ørren FKF. KCD. 1680. vog 3½ pund á 1 
mrk. 8 skl er 4 mrk. 14 skl., en liden gl. Thin skaal med 2 ørren uden navn vejer 2½ skaalpund á 1 
mrk er 2 mrk. 8 skl., en Thin Smør kande vog 2 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 9 smaa 
brugelige tallerken med KDWS: vog 10½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld.3 mrk.6 skl., 12 gl. Thin 
tallerken med HKF: KCD: vog 17 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., 2 Solsinken á 
14 skl er 1 mrk. 12 skl., 3 gl. Thin tallerken brøded Thin vog 3 ¾ pund á 12 skl er 2 mrk. 13 skl., 2 
Thin lysestager med hatte vog 4½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 6 mrk. 12 skl., it par mæssing 
lysestager med stopte piber for 7 mrk., en gl. støp mæssing lysestage 1 mrk., it gl. mæssing fyrfad 
for 1 mrk., en liden gl. morter med støder 1 mrk.,  
Kaabber wahre. 
En brendevins pande med hat og piber er paa 3 fieringer er sat efter vegten for 16 Sld., en brøger 
kedel paa 2 tønder stoer vier 3 lispund á 1 mrk. 4 skl er 15 Sld., en bryger kedel paa en tønde vejer 
1. lispund 10 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 9 Sld. 3 mrk., en malm gryde paa 2 spannestoer vog 1, 
lispund 10 skaalpund á penge 1 mrk. 8 skl er 6 Sld. 2 mrk., en liden malm gryde paa en half 
littestoer vog 7 skaalpund á 1 mrk er 7 mrk., en mæssing kedel paa en half kittestor vog 1½ - for 2 
mrk., en gl. mæssing kedel paa en half kitte vog 1½ pund á 6 skl er 9 skl., en half tønde kaabber 
kedel vog 17 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., en kaabber kedel paa en fierings 
stoer vog 11 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., en malm gryde paa en kitte stoer vog 
11 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., nok i stuen en bagstoel med sælskin over træked 1 mrk. 8 
skl., en bagstoel med sort læder over træked for 1 mrk. 8 skl.,  
Paa huus lofted.It sengeklæde wefved i ruder er sat for 3 Sld., it blaat dreiels bord klæde for 3 mrk.,  
I sønder seng. En blaae ranned bolster ofver dynne med don udi for 4 Sld., 2 blaae ranned 
underdynne á 4 Sld er 8 Sld., en bred blaae ranned bolster hifved dynner for 5 mrk., 2 hofved puder 
af bolster støked 6 mrk., er 3 Sld., en blaa ranned bolster hoveddynne for 6 mrk., en flamsk 
benkedynne 8 alen lang er sat for 9 Sld., en flamsk blaae agtig benkedynne 3 allen lang for 10 mrk., 
2 flamske hiønder med røt skin under á 6 mrk er 3 Sld., 2 flamske hiønder med sort bon á 5 mrk er 
10 mrk., it gl. flamsk hiønde for 3 mrk. 8 skl., paa lille lofted i nørre seng, en blaae ranned under 
dynne for 2 Sld., 2 blaae ranned hamprgarns hofved dynne 3 Sld., en ullen og linnen hofved dynne 
for 3 Sld., en blaae ranned ullen overdynne for 3 Sld., i Øster seng, en seiel dugs underdynne 7 
mrk., en gl. ullen overdynne for 5 mrk., en linnen hampe garns hofveddynne 5 mrk., en skin 
hofdynne 2 mrk. 8 skl., en ullen ranned hofved dynne med wipper for 3 mrk.,, 2 ullen hofved puder 
3 mrk., gl. sparlagen 3 støker blaa agtig sat for 1 mrk. 4 skl.,  
I Nørre Cammer ved stuen sengeklæder. 
En blaae ranned olmerdugs dynne 3 Sld., en hampe blaae ranned bolster underdynne for 4 Sld. 2 
mrk., en linnen underdynne for 3 Sld., en blaae ranned hampegarns hofved dynne for 6 mrk., en gl. 
ranned hofved dynne 2 mrk., 2 blaae rannede  bolster hofved puder for 2 Sld., en agedynne i rud 
værk 2 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde 2½ mrk., en syed benkedynne 3½ alen lang for 4 Sld., en 
flamsk benkedynne 4 alem lang 5½ Sld., it Cartuns braaged sengeklæde som er stopped med bon ull 
er sat for 14 mrk., 3 støker grønne ullen sparlagen til en seng med en kappe til for 6 mrk.,  
I Stuen. 
En nye wefved benkedynne paa nørre benk med ranned under foer fem allen lang for 2 Sld., en 
flamsk agedynne med sort barked skin under 1½ mrk., en syed benkedynne med sort bon 4 allen 
lang for bordenden for 10 mrk., en nye wefved benkedynne under winduen med gul bon 8 alen lang 
5 Sld.,  
I Krobhused. 
En linnen hofdynne 3 mrk. 8 skl., en gl. olmerdugs ofverdynne 4 mrk.,  en linnen underdynne for 7 
mrk., Nogle Sengeklæder i Seng Cammered ved stuen. Er sat ofver hofved for penge 5 Sld., I 
Drenge hused i Øster seng, en linnen ofver dynne 2 mrk., en seildugs hofdynne 2 mrk., en sort 
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ranned ullen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 8 mrk., 2 blaargarns lagen 5 mrk., i 
dend wæster seng, en gl. ranned wadmels ofverdynne for 5 mrk., en sort ullen hofdynne 1 mrk. 8 
skl., en linnen underdynne 5 mrk., 2 gl. blaargarns lagen 12 skl., I Nørre Cammer pige seng. En sort 
ranned ullen overdynne for 2 Sld., en linnen underdynne 3 mrk., en linnen hofdynne 3 mrk. 8 skl., 
en ullen hofved pude 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen 1 mrk., hos Mads Koefoed paa Almegaarden er til 
bæste af en Sølfkande 8 Sld.,  
Lin Klæder. 
2 brue garns lagen med usydning paa, og 2½ bred i hver for 6 Sld., 2 bruegarns pude waar, med 
udsydning, og strik 3 Sld., 2 gl. bruegarns lagen for 4 mrk., 2 dito for 5 mrk., 2 pude wor af 
bruelærred med rudestrik for 2 Sld., 2 gl. brue lærrits pude wor med knipling for 3 mrk., 2 pude wor 
af brue lærred for 2 Sld., 2 pude wor af brue lærred med strik 6 mrk., en dreiels bord dug 2½ allen 
dobel lang 5 Sld. 2 mrk., en gl. dreiels borddug 3 allen bobbel lang for 4 mrk., en dito 6 mrk., en 
half slet dreiels borddug 4 allen dobbel lang for 4 Sld. 2 mrk., en gl. dreiels borddug 3½ allen 
dobbel lang for 4 mrk., en dreiels borddug 4 allen bobbel lang for 2 Sld., en blaaegarns bord dug 6 
allen dobbel lang 4 Sld., en gl. blaargarns borddug for 1 mrk. 8 skl., en dito 3 mrk., it dreiels hand 
klæde 6 allen lang 6 mrk., it dreiels hand klæde 5 allen lang 6 mrk., it nyt rude dreiels hand klæde 5 
allen lang 4 mrk., it gl. rude dreiels hand klæde 5 allen lang for 2 mrk., it dreiels hand klæde 5 allen 
lang for 3 mrk., endnu it rude dreiels hand klæde 5 allen lang for 4 mrk., it blaargarns hand klæde 
for 8 skl., it dito 12 skl., it dito 12 skl., 2 nye blaargarns lagen 7 mrk., 2 gl. dito 5 mrk., 2 smaa blaar 
garns lagen 4 mrk., it par gl. dito 2 mrk., it par blaargarns gl. lagen for 3 mrk., it par nye blaargarns 
lagen 4 mrk. 8 skl., it par dito 4 mrk. 8 skl., 6 skaalpund raat bruegarn i harrer á 1 mrk. 8 skl er 9 
mrk., 6 skaalpund lin brue á 1 mrk er 6 mrk., 6 skaalpund hampebrue á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 39 
skaalpund blaargarn á 10 skl er 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., 12 skaalpund blaar á 4 skl er 3 mrk., en Thin 
kande vog 3 pund á 1 mrk er 3 mrk.,  
Sæden i Laderne. 
Biug i sønderlade udi 6 stolperum bølke høyt sat for 12 tønder Biug á 6 mrk er 18 Sld., 
I samme lade 2 stolperum med Biug til bielkerne er sat for 16 tønder Biug á 6 mrk er 24 Sld.,  
Haure i wæter lade udi 3 stolperum med genge omkring er sat for 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld., 2½ 
tønde Rug som er saaed i afvigt fisked, der af anførris til dette boes middel strøe rufen á 2 Sldd er 5 
Sld., møg agningen og bekostningen satte wurderings mændene for penge 4 Sld., en rul med tapper 
og skogle  6 mrk., en jern tyve 4 skl., dito 2 skl., 2 jern  kile med paateigned HK weier 12 skaalpund 
á 4 skl er 3 mrk., en jern kil 10 skl., it pande jern 1 mrk. 8 skl., en hakelse kiste med staal og knif 3 
mrk. 8 skl.,  
Summa paa hvis løsøre som i dag er registered og wurdered er penge 477 Sld. 6 skl.,  
Summarum 988 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning derved at den i morgen igien videre kand 
foretages dette saa at være Passeret Testerer. . H: Schults  Henrik Brugman  
M: H: Koefoed.  Claus Kofoed.   Poul  Koefoed. 
 Jørgen Koefoed.  Hans Koefoed Madsen. H: J: Koefoed. 
Diderick Wolsen.  David Wolfsen.   Mads Koefoed. 
Herman Koefoed.  Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen. 
 
Nest paafølgende den 17 February Berørte aar 1702. er atter med denne forretning 
foretagen, og videre Passeret som følger en firkantted speigel med en sort ramme om, og en stifver 
bag paa er sat for 7 mrk., en grøn hampe hegle med smaa tinner udi for 1 mrk. 8 skl., en gl. hampe 
hegle for 10 skl., 2 halfanker á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 6 allumit smaa Lam skin med hul paa á 6 skl 
er 2 mrk. 4 skl., 2 flad skafted Sølf skeer, hvor af dendeene er tegned med Didrigh Wolsen paa 
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skafted, den anden med samme navn paa bladed weier begge 7 laad á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., ofver 
Age portten it les Høe er sat for 3 Sld.,  
Høe . udi Høe gulfved er sat for 6 mrk., en ege nye kiste som endnu er bestaaende hos Willum 
Snedker i Svaniche og er uden beslag inu til dette boes middel anført for penge 3 Sld. 2 mrk., af 
Sahl: Mons Christensen i Østermarie sogn er her til boet Aa. 1688 dend 20 Marty i Pandtsat en Saht 
Høyloflige i hus kanmelse K: Frederik den andens Danske bibel in folio med spender, uverserit for 
penge 5 Sld., en liden skokøpse for 1 mrk. 8 skl., Nok en liden stokøpse som er brusten ved øyet for 
1 mrk., en krakøpse uden skaal for 10 skl., en fiske domme øe, med bilmer er sat for 1 mrk. 8 skl., 8 
skaalpund ristte fier 4 mrk., sort og hvidt ull weier 9 skaalpund á 6 skl er 3 mrk. 6 skl., 6 støker 
flesk á 2 mrk er 3 Sld., en løbende warpe 1 mrk. 8 skl., it jern brad speed 1 mrk. 8 skl., en jern rist 
10 skl., it lided bord med Aske blad, og kaars fod 3 mrk., en leiel for 8 skl., en dito 6 skl., 2 
brendevins ottinge 12 skl., en gl. dito 2 skl., 2 ege wan spanner 8 skl., en fyre kitte 3 skl., en liden 
ege saa 6 skl., en ege laage bøtte 6 skl., en ege fløde stande 8 skl., 2 straaebonds tønder 8 skl., en 
jern tre fod 3 mrk., 2 jern gryde kraage 4 mrk., en jern hand stang 3 mrk., saa blef samptlig 
forskrefne dette Sterfboes vedkommende, af Skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere løsøre, 
og rørrende Gods her i boet at angifve, hvor til de svarede at de ike viste meere, end forhen er 
angived, og her udi før er anført, med tagen hvis Capit: Koefoed foruden skifte er bevilged som er 
klæder til en seng nemlig 2 blaae rannede bolster underdynner en bolster ofverdynne 2 bolster 
ranned hofdynner, 2 puder foruden wor, og 3 par smaa blaargarns lagen, og it par bruegarns lagen 
med 2½ bred udi, Sengesteden som er den nordveste paa huus lofted, som i registeringen er anført 
for penge 4 Sld., som der fra afgaar,  
Saa  blef dette Sterfboes middel anført tilsammen udi Summa som er, og andrager til 
Penge 1021 Sld. 15 skl.,  
Dernest blef angiven efterskrefne dette Sterfboes tilstaaende Gield. 
Hvormed er giort afreigning, og resterer følgende  
Elsebeth S: Peder Kofoeds i Svaniche, er skyldig 5 mrk. 4 skl.,  
Peder Larsen i Østermarie sogn er skyldig her til boet penge 5 Sld., 
Willum Snedker i Svaniche skyldig her til boet for brende 3 mrk.,  
Hans Pedersen Knep i Aarkier sogn er skyldig her til boet efter regenskabs bogen 4 Sld. 2 mrk.,  
Peder Andersen i Svaniche er skyldig for brende 5 mrk.,  
Gamle Hans Dik i Svaniche skyldig 5 mrk. 10 skl.,  
Peder Hansen paa seite i Østerlaursker sogn skyldig 1 mrk. 12 skl.,  
Mikel Merkel i Svaniche skyldig 1 mrk. 14 skl.,  
Peder Espersen i Østerlaursker sogn skyldig af hans Gaards landgielde for A. 1701.  
Sandemand Gebuhr efter afreigning, hvor iblandt er bereigned Landgielde korned som ham er til 
ladt in natura at yden, opdrager i alt 13 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Truels Svendsen Møllere paa S: Karen David Wolfs weier Mølle i Svaniche er skyldig her til 
Sterfboet, efter afreigning, og Accordering for told meel af møllen 4 tønder Rug meel og 4 tønder 
Biug meel som ham er tilladt in natura at yde eller der for at betale for hver tønde Rug meel 9 mrk., 
og for hver tønde Biug meel 7 mrk., er tilsammen 16 Sld.,  
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield penge 44 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Summa Summarum over alt forskrefne dette boes løsøre, og tilstaaende Gield 
andrager til penge 1065 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Hvor nest blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner som af 
arfvingerne er vedgaed saaleedis som følger. 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter afreigning penge 66 Sld. 3 mrk. 12 skl., der 
for udlagt, Biug i Søndre lade 12 tønder á 6 mrk er 18 Sld., i samme lade i 2 stolperum 16 tønder 
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Biug á 6 mrk er 24 Sld., en mørk brun Hest for 13 Sld., it auflangt Car med laag for 2 Sld. 3 mrk., 
en 2 spanne stoer malm gryde nok it lispund 10 skaalpund á 1 mrk er 6 Sld. 2 mrk., 2 pude wor af 
brue lærred med rudestrik for 8 mrk., it jern brasped for 1 mrk. 8 skl., 2 half anker á 10 skl er 1 mrk. 
4 skl., :/: 
Mads Koefoed hafver forstrakt til denne Sahl: Matronis begrafvelse, opdragende 17 Sld. 2 mrk. 4 
skl., er 23 Sld. 3 mrk., her for udlagt naar 3 Sld., der paa ved forsikring afgaar, blifver igien 20 Sld. 
3 mrk., og der for tillagt, hos Peder Espersen i Østerlaursker sogn, som hand er skyldig i 13 Sld. 1 
mrk. 12 skl., en laasfast egekiste med hiørne bon, og handgræfver for 7 Sld., paa stue lofted. It 5 
fierings fad for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Mads Koefoed Hansen paa Almegaard i Knudsker sogn fordred efter sin forteignelse i alt penge 26 
Sld. 1 mrk. 12 skl., der udi bereigned rente af sin andeel af Koefoedsgaard i Østermarie sogn og der 
for tillagt, it egeskab til klæder med 2 dørrer, og en lang  skoffe under til er sat for 26 Sld., en dreied 
garn haspe er taxered for 1 mrk. 12 skl., :/: 
Fenrich Claus Koefoed paa Maglegaard fordre rente af sin anpart af Koefoedsgaard efter sin 
forteignelse i 8 aar tilsammen penge 36 Sld. 1 mrk. 9½ skl., nok fordred Claus Koefoed paa sin 
myndling Poul Mathiasens weigne af ded 9 fri wornedes land gielde i Boelsker sogn, opdragende til 
penge 4 Sld. 1½ skl., er 40 Sld. 1 mrk. 11 skl., der for er udlagt, en Sølfstaab med HKF KCD. For 3 
Sld. 1 mrk. 14 skl., en Sølf skee med en windrue knap paa 2 Sld. 1 mrk., en liden Sølfskee med 
David Wols navn W: 2 ¾ l. 2 Sld. 4 skl., en kaabber kedel paa en fiering stoer vog 11 skaalpund for 
3 Sld. 1 mrk. 12 skl., en flamsk benkedynne 4 alen lang for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed stud  for 5 
Sld., en hampe blaae ranned bolster under dynne i Nøre Cammer ved stuen for 4 Sld. 2 mrk., it 
mørk brun Horsføll for 4 Sld., it ølkar paa 1½ tønde 1 Sld., en harre med 33 jern tinner udi for 6 
mrk., en sort stierned Koe for 6 Sld., 2 Thin fade teuígned med SKF. KCD. 3 stempled vog 5½ 
skaalpund á 1 mrk. 8 skl. Er 8 mrk. 4 skl., en Høe kraag for 9 skl., af en Koe til overs 2 mrk., :/: 
Povel Koefoed i Rønne fordred rente af sin andeel Capital af Koefoedsgaard udi 5 aar, minder en 
maaned blef Accorderet at forblifve paa fire aar for penge 18 Sld. 12 skl., :/:  Nok fordred Poul 
Koefoed efter afreigning, opdragende til penge 30 Sld. 3 mrk. 8 skl., er saa tilsammen 48 Sld. 4 skl., 
der for er udlagt en stoer brun Hest gilling for 12 Sld., en sort Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en sort 
braaged Koe 5 Sld. 3 mrk., en røe Koe 6 Sld., en arbieds wogn med smaa stier for 2 Sld., en blaked 
stud 6 Sld. 2 mrk., paa lille lofted i Nøreseng, en blaae ranned underdynne 2 Sld., en blaae ranned 
ullen ofver dynne for 3 Sld., en ullen og linnen hofdynne 4 mrk., en skiær benk 6 skl., it gl. øllkar 
paa 2½ tønde for 2 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Lientnant Hans Koefoed Jensen i Østermarie sogn fordred efter sin sedel først 15 Sld., nok rente af 
sin anpart i Koefodsgaard paa sin hustruis weigne udi 5 ¾ aar. Tilsammen 27 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
hvor for er udlagt, en brøger kedel paa en tønde vog 1. lispund 10 pund for 9 Sld. 3 mrk., en sort 
brun Mehr for 7 Sld. 2 mrk., en graae stierned stud kalf 1 Sld. 2 mrk., en sort hvid manked studkalf 
for 6 mrk., en liden graae stierned dito 4 mrk., I nørre Cammer ved stuen, en blaae ranned 
olmerdugs ofverdynne for 3 Sld., en linnen underdynne for 3 Sld., paa lille lofted i øster seng, en 
skin hofved dynne 2 mrk. 8 skl., 2 ege sy bøtter 4 skl., :/: 
Stads Capitainen Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter af reigning penge 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
udlagt it sengklæde wefved i rudder for 3 Sld., en sleede med sleede Car, og weier kurf udi 5 mrk., 
it lided skibs bord 2 mrk. 4 skl., it ege bræ for 8 skl., :/: 
Jørgen Koefoed Hansen fordred som ham tilkommer efter sin Sahl: Moders skiftebrefs indhold 
datered dend 22 January 1694, som rester udi alt penge 91 Sld. 3 mrk. 1 1/11 skl., der paa beretted 
denne S: Matrones arfvinger som de eedlig vel bekræfte at Jørgen Koefoed haver bekommed it par 
stude, ansat for 20 Sld., som Jørgen Koefoed af  Ahhection hafver foræred sin S: Stifmoder. Item 
vedgik at have en til sig annanmed 2 hiønder for 2 Sld., blifver saa her af til reste penge 69 Sld. 3 
mrk. 1 skl., Nok fordred Jørgen Koefoed efter af reigning 17 Sld., 1 mrk., er saa hvis Jørgen 
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Koefoed her af Sterfboed tilkommer, naar der udi er bereigned som Jørgen Koefoed tilkom i arf, 
efter sin S: Mormoder Bohl S: Claus Kølleris skiftebref datered den 19 December 1693 4 Sld. 2 
mrk. 17/11 skl., i alt penge 87 Sld. 1 7/11 skl., der for er udlagt, af forde brøger kedel at hafve 8 
Sld., en gl. liden brun Hest 10 Sld., en ung brum Hest gilling for 11 Sld., en brun blised Hest kaldes 
Bunk for 8 Sld., it indlagt ege wraaeskab i stuen med 2 dørre, og laas for 11 Sld., it askebord med 2 
skoffer, og en list neden til for 8 Sld. 2 mrk., it aske bord neden til i stuen for 4 Sld. 2 mrk., en 
arbieds wogn med Høestier, og jern suler 7 Sld., I Krobhused, en linnen hofdynne 3 mrk. 8 skl., en 
gl. olmerdugs ofver dynne for 4 mrk., en linnen underdynne 7 mrk., en ploug med forslit ploug knif 
8 mrk., 2 aar uden bihl 2 mrk., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., en korn seis med bom, og ringe 1 mrk. 8 
skl., it oplagged øllkar paa 2½ tønde 6 mrk., en ruhl med tappe og skogle 6 mrk., 4 gl. Giæs og en 
Gaase for 10 mrk., en hand qvern med hus og jern seiel for 6 mrk., it madskab med gl. laas for 10 
mrk., 2 jern gryde Kraage for 4 mrk., en jern treefoed for 3 mrk., it deigne trug for 2 mrk., en spæd 
kalf for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 3 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning penge 27 Sld., udlagt en sort hielmed Thyr for 4 
Sld. 2 mrk., en graae hielmed Tyr for 4 Sld. 1 mrk., en røed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., Høet som er sat 
for 4 Sld. 2 mrk., 12 gl. Thin tallerken vog 17 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., hos 
Elsebeth S: Peder Koefoeds som hun er skyldig 5 mrk. 4 skl., en ploug med behør dend beste 9 
mrk., it ølfad paa dtue lofted 1 mrk. 8 skl., :/: 
Eske Dik i Svaniche fordred efter afreigning penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt en laasfast egekiste med 
ringe i enderne staaende i Contoret er sat for 4 Sld., 4 salte fieringer for 1 mrk., en saae med 2 ørren 
12 skl., en gl. hake øpse for 4 skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning penge 16 Sld. 1 mrk. 7 skl., her for udlagt 3 
fladskafted Sølfskeer teigned med Karen Hermandsdaatters navn vog 9 ¼ laad er 6 Sld. 3 mrk. 12 
skl., 2 nye flade Thin fade teigned med D:W:K:H:D:K:D:W: 1691. og 1683 vog 6 skaalpund á 1 
mrk 8 skl., er 9 mrk., it dybt Thin fad med D:W: og 4 stempel og it lided fladt Thin fad med 
K:D:W:S: vog 4 skaalpund á 1 mrk er 4 mrk., it Cartuns senge deken stopped med bomull for 3 Sld. 
2 mrk., it gl. hammel sengested paa lille loft for 8 mrk., en staked benk paa lofted 2 mrk., en smør 
ballig med huller paa 10 skl., ved Jørgen Koefoeds udleg 1 skl., :/: 
Anders Laurseb Skomager boende i Svaniche fordred efter afreigning penge 1 Sld. 10 skl., udlagt 
hos Peder Andersen i Svaniche af hvis hand er skyldig at have disse 4 mrk. 10 skl., :/: 
Olluf Smid i Svaniche fordred efter afreigning penge 1 Sld. 8 skl., udlagt hos Willum Snedker som 
hand er skyldig 3 mrk., en kierne 1 mrk. 8 skl., :/: 
Laurs Pedersen i Østermarie sogn fordred efter afreigning penge 3 Sld., udlagt en nye wefved 
benkedynne paa nørre benk i stuen sat for 2 Sld. En gl. Cabel tøm for 12 skl., 2 par Cabel seeler 1 
mrk., en husstie for 12 skl., 4 half tønder i Meelhused 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Hansen i Østerlaursker sogn fordred efter afreigning penge 4 Sld., udlagt en sort brun blised 
Hest gilling er sat for 4 Sld., :/: 
Anders Hansen i bemælte Svaniche fordred efter afreigning 4 mrk. 12 skl., udlagt en garn haspe 1 
mrk. 4 skl., en lin hegle for 1 mrk., it half win anker 1 mrk. 4 skl., en fløde stande for 1 mrk., en ege 
sybøtte 4 skl., :/: 
Laurs Søfrensen Deign i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 4 Sld., udlagt af en røe blised 
Meehr sat for 8 Sld., der af disse 4 Sld., :/: 
Diderik Wolsen i Svaniche fordred efter afreigning som rester udi alt penge 43 Sld. 3 mrk. 3 skl., 
nok som er af Diderik Wolsen forstrakt til denne Sal: Matrones begrafvelse, opdragende til penge 40 
Sld. 8 skl., er saa til sammen som Diderik Wolsen have at fordre udi alt penge 83 Sld. 3 mrk. 11 
skl., nok  for it pund tobak 2 mrk., er 84 Sld. 1 mrk. 11 skl., der paa korttis ved foeeening 3 Sld., 
blifver igien 81 Sld. 1 mrk. 11 skl., Nok foreened at udlæggis 4 tomme tønder i boen á 8 skl er 2 
mrk., og for bemelte Summa udlagt 2 Sølfskeer med Derik Wols navn paa for 5 Sld. 1 mrk., 2 flad 
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skafted Sølfskeer med HKM. 1683, vog 5 laad á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en malm gryde paa ½ kitte 
vog 11 pund á 1 mrk er 11 mrk., en brun Hest kaldis Kiæren er sat for 13 Sld., en brun blised ung 
ugilled Hest for 9 Sld. 2 mrk., i nøre Cammer vedstuen it himmel sengested 6 Sld., en sort røgged 
Koe for 6 Sld. 1 mrk., 2 flamske hiønder med røt skin under for 3 Sld., hos Truels Svendsen Møller 
i Svaniche som hand er skyldig 4 tønder Rug meel, og 4 tønder Biug Meel er sat for 16 Sld., it røe 
hielmed Qvigenød 3 Sld., 9 smaa brugel Thin tallerken teigned K:D: vog 10 ¼ skaalpund á 1 mrk. 8 
skl., er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., hos Peder Larsen i Østermarie sogn som hand er skyldig 5 Sld., hos 
gamle Hans Dik i Svaniche som hand er skyldig 5 mrk. 10 skl., it gl. flamsk hiønde 3 mrk. 8 skl., en 
fyre kitte for 3 skl., :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter afreigning penge 5 Sld. 13 skl., her for er udlagt en 
røe brased Koe for 5 Sld. 2 mrk., til overs 1 mrk. 3 skl., som er udlagt til David Wolfsen :/: 
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursen fordred for tiende penge 4 Sld. 8 skl., udlagt af en røe blised 
Meehr som er sat for 8 Sld., her af 4 Sld., en jern tyfve for 8 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter af reigning penge 4 Sld. 1 mrk., udlagt en nye 
wefved benkedynne under windue i stuen med gul bon 8 alen lang 5 Sld., til overs 3 mrk., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter afreigning penge 9 mrk., udlagt ved Mads Hermans udlæg at 
have 3 mrk., 2 pude vor af brue lærred med strik for 6 mrk., :/: 
Laurs Andersen udi Listed fordred for 40 olle Sild, á 5 skl er 3 Sld. 8 skl., der for udlagt en kiste 
benk i krobhused for 6 mrk., 5 heele salte tønder á 1 mrk. 5 skl er 6 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Larsen udi Saltune fordred for en lax penge 2 mrk., udlagt it Egebord med foed i Melke 
hoden er sat for 2 mrk., :/: 
Albert Hejes Enke udi Listed tilkommer efter afreigning 7 Sld., udlagt it mørke gaart Horsføll for 3 
Sld. 2 mrk., en sort snopped Hoppe 7 mrk., 2 lin brøder ´a 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 kalke tønder á 
10 skl er 1 mrk. 4 skl., en oste kurf 8 skl., en liden kurfve sengested for 6 skl., it øllfad for 3 mrk., 
en gl. kierne 6 skl., :/: 
Videre befindis Capit: Hans Koefoed at være beordret, at værge for sin S: Daatter Karne Mathias 
Carls søn, Carl Mathiasen, efter der om skifte forretningens, og der af meddeelte laad sedels 
udvisning, datered Nexøe dend 4 july 1695. hvor efter befindes Carl Mathiasen, adtskillige arfve 
efter sin bemælte S: Moder tilkom, efter den nu her i Sterfboet fremviste laadsedels indhold, og som 
Carl Mathiasen nu er sin egen wærge, og ved 20 aar gl., Saa blef Capit; Hans Koefoed efter som 
hand nu er svag fra berørte wærgemaal forløfved, og for Carl Mathiasen, som tilsiuns wærge 
anordned, hans moder broder Jørgen Koefoed i Østermarie sogn, Saa blef nu til Carl Mathiasen 
lefvered, alt hvis løsøre ham efter bemelte sin S: Moder, og laadsedelens indhold tilkommer, som 
hand nu til sig annammede, og efter denne dag self opbærger renten af hvis jord og eiendommer 
ham arfvelig er tilfalden, og saavit ham her af bort er berettiged for opbaarne jordleje, item for en 
ørk item rente af 45 Sld. 1 mrk. 13 1/11 skl., Capital bestaaende i Koefoedsgaard i Østermarie sogn 
til nu dato, iligemaade for 10 Sld. 1 mrk., opbaarne Jordepenge, og der af rente til dato 6 mrk., Saa 
vel som og anpart landgielde, af ded 9 Worned i Bolsker sogn, det in allis opdragende til penge 28 
Sld., Hvor for er udlagt it fyre sengested paa lille lofted for 2 Sld., en Koe huud i bark 9 mrk., it røe 
hielmed studnød 3 Sld., it sort hielmed studnød 3 Sld., en graae røgged Koe 5 Sld. 3 mrk., I Nørre 
seng paa lille lofted 2 blaae ranned hampe garns hofved dynne for 3 Sld., i Øster seng ibiden, en 
ullen ranned hofved dynne med wipper for 3 mrk., en syed benkedynne 3½ alen lang for 4 Sld., 2 
brue garns pude vor, med indsydning, og strik 3 Sld., 2 gl. brue garns lagen 5 mrk., :/: 
Tieneste drengen Mikel Jacobsen fordred tieneste løn fra nest afvigte S: Mikelsdag til nu dato, naar 
hand self annammer som her fra Sterfboet er levered hos Giert Farfver i Rønne 10 alen hvidt 
wadmeel, og self betaler farfveløn kommer ham der foruden her af boet til gode penge 15 mrk. 4 
skl., udlagt it bord af aske med lugt foed i Nørre Cammer ved stuen sat for 10 mrk., 2 blaargarns 
lagen i Øster drengeseng for 5 mrk., it tønde stomme paa støre lofted for 4 Sld., :/: 
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Esper Poulsen i Østermarie sogn fordred som vedgikes 4 mrk., udlagt it langt bord, med en kaars 
foed for 4 mrk., :/: 
Peder Christensen Bort fordred tienesteløn fra St. Mikelsdag nest afvigt, til nu dato 5 Sld., der paa 
bekommed it par sko for 3 mrk. 8 skl., og it par hosser 1 mrk. 8 skl., blifver ham saa til gode 15 
mrk., udlagt en sort hielmed Tyrkalf for 2 Sld., en sleede med sleede Car jern vidier og dret for 7 
mrk., :/: 
Peder Rasmusen i Østermarie sogn fordred arbiedsløn 2 mrk. 2 skl., udlagt en liden stokøpse 1 mrk. 
8 skl., en krak øpse 10 skl., :/: 
Elisabeth Jensdaatter fordred tienisteløn for forslidt afvigte aar 4 Sld., nok fra S: Mikelsdag til nu 
dato 10 mrk., er 6 Sld. 2 mrk., udlagt 2 støker flesk for 4 mrk., en liden rød Qvige 10 mrk., it holf 
fad med Rugmeel udi uden tønde for 10 mrk., en øltønde 2 mrk., :/: 
Seigne Andersdaatter fordred tienesteløn fra S: Mikelsdag til dato 3 Sld., Udlagt en nye spin rok for 
4 mrk., i drenge hused i Øster seng, en linnen underdynne for 2 Sld., :/: 
Kirstene Andersdaatter fordred tienesteløn fra St: Mikelsdag, og til dato penge 10 mrk., udlagt 2 gl. 
spin roke 2 mrk., i Nørre Cammer i pigens seng, en sort ranned ullen overdynne for 8 mrk., :/: 
Margreta Pedersdaatter fordrer resterende tienesteløn for forleeden aar i alt 9 mrk., udlagt en 
dantier spin rok for 3 mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen for 5 mrk., it gl. blaargarns hand klæde 8 
skl., :/: 
Kirstine Pedersdaatter fordrer resterende tienesteløn penge 3 mrk., udlagt it par blaargarns lagen 
for 3 mrk., :/: 
Jens Pedersen fordred tienesteløn for en lærrits trøye, ansat for penge 3 mrk., udlagt, it gl. ege 
wraaeskab med laas for 3 mrk., :/: 
Kirstine Rasmuses i Svaniche for sin umage her i Sterfboet er bevilged penge 3 Sld., denne fordring 
er uberiegnet imod de 3 Sld., som Herman Koefoed paa sin fordring er afkortted, og Herman 
Koefoed lofved disse 3 Sld., at betale og holde boet krafløs. 
Bye og Herreds fougden Anders Pedersen Fyhn, boende i Svaniche fordred efter en til hammen, af 
Sr: Henrik Dreier i Kiøbenhavn, af 14 December 1693. gifne Transport, hvor udi findes anteigned, 
Saaleedis, hos Hr: Rasmus Jensen i Wæstermarie sogn Capital 23 Rd. 3 mrk., rente fra den 24 Aug: 
1680. til 24 Marty 1692, i 11 aar 7 maaneder 16 Rd. 1 mrk. 15 skl., er tilsammen Capital og rente 
39 Rd. 4 mrk. 15 skl., Iblandt denne Capital, og rente er bereigned 6 tyldter blegens deeler á tylten 
13 mrk., som Hr: Rasmus skulle lade affordre hos Karen S: David Ollufsen i Svaniche, mens som 
hand beretter dem ej at have bekommed, da søgis Enken der fore, at forclare hvem demmen hafver 
bekommed, eller og hun self til des betalning at svare, samptlige denne S: Matrones arfvinger her til 
svarede, at som Herrits Fougden bemelte Anders Pedersen her om for om for nogle aar siden af 
Capitain Hans Koefoed paa bemelte sin Kierestes weigne, er tilskrefven, og besvared. Saa og endnu 
videre oplysning skal bevises, at Karen S: David Wolfsens ej self har bekommed meere end 6 støker 
deeler, som hun paa huslejeis afbetalning indeholdt, og hafde Karen S: David Wolfsens end videre 
husleje til gode 6 Sld., hvor om hun hafver ved berørte forclaring giort ansøgning til betalning, som 
de endnu formoded at erlenge, som dette Sterfboe skal være berettiged. Anders Pedersen berettede 
ej at have faait nogen underretning fra S: Karen Davids Wolfsen om  samme fordrende deeler, uden 
alene it bref under Hr: Capit Hans Koefoeds haand, og seiel af 5 Aug: 1694. formældende at S: Hr: 
Borgemester Povel Koefoed skulle have bekommed samme bræder, men viste ike hvor mange 
bræder, men skulle med første skee forclaring der om, samme mihsive blef fremvist her paa skifted, 
og fordred Anders Pedersens der efter betalning med sin rente til dato, arfvingerne vil ej stæde 
udlæg til berørte fordring, men forholte sig ved forde deris meening og vil derved forblifve, hvor 
fore denne Prætension, af skifteforwalteren er henvist til lov og ret. 
Capit: Hans Koefoed boende paa Ekisgaard i Persker sogn fordred lejen for it udhus som staar paa 
den 22 gaards grund i Østermarie sogn, og det i 6 aar, aarlig 10 mrk., er 15 Sld., udlagt paa store 
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lofted it aske bord med lugt foed for 6 Sld., it ege sengested paa lille lofted for 2 Sld., en skov wogn 
for 4 mrk., en nye kiste hos Willum Snedker i Svaniche for 14 mrk., en speigel med en sort rame 7 
mrk., en jern hand stang, 3 mrk., :/: 
Hans Dreier i Østermarie sogn fordred som vedgikes 5 mrk., udlant it gl. fyre øllkar for 1 mrk., it 
Came bred i Wæster cammer 1 mrk. 8 skl., en liden gl. benk 6 skl., 2 gl. tønder 14 skl., 2 
brendevins ottinger 12 skl., 2 gl. straaebonds tønder 8 skl., :/: 
Diderik Wolfsens i Svaniche fordred for en deel Reparation paa en weier mølle, opdragende til 
penge 15 Sld. Som deel reparation paa en weier ,ølle, opdragen de til penge 15 Sld., som er Passeret 
1698. dend 6 july; Hans Koefoeds samptlige børn svarede til denne Prætention at som møllen ej 
kand vedkomme sette Sterfboe som Contract, skal udvise, vær og at regenskabed, om møllens 
Reparation før kunde have væred afclarred, saa ved saadan tvistighed, Remitterit skifteforwalteren 
denne fordring til lov og ret. :/: 
David Wolfsen i Svaniche fordred adtskillige vare penge 3 Sld. 3 mrk., som David Wolfsen ædlig 
bekræfted at reise sig af 2 tønder laant Biug til malt, og en half tønde salt og forskrefne at være 
resten, Poul Koefoed frenlagde sin faders regenskabsbog, og befindis derind denne Sahl: Matrones 
egen haand, saa og som David Wolfsen self derudi har skrefved sidste regning, hvor efter David 
Wolfsen blifver skyldig 3 mrk., Blef Accorderet paa penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt 2 Thin lysestager 
vog med hatterne 4½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk. 12 skl., ved Hans Koefoeds udlæg at have 1 
mrk. 3 skl., en bøgge tønde 2 mrk., 1 Sld., :/:  
Blef eftersee it Øster Herred Compagnie Anmitions kiste, og er der udi befindes 38 Hand Granater, 
35 Pargemen Carteshe, 28 papirs Karteske 365 Musqvet Blye Kugler, it lispund krud i en selskins 
posse udi en krud tønde 4 lispund krud, saa og ej skaalpund krud, 105 Jern Kugler 3 skraae seke 9 
busklunte, 3 styker reeb til stykerne hver 3 faune lang, som her til efter retning er indført;  
Saa angaf forskrefne vedkommende, at Jørgen Koefoed hafver foræred denne S: Matrone hans 
stifmoder, it par stude, som Diderich Wolfsen paa hendes weigne bekom hvilke stude Jørgen 
Koedoed forhen af sin fader bekom, imod en hederlig klædning for penge 20 Sld., nu paastod Capit. 
Hans Koefods andre samptlige børn, og døttremænd, at dette boe skal til reignis bemælte 2de stude 
for 20 Sld., iligemaade paastod de at Albret Wolfsen her fra boet hafver bekommed en mørk brun 
foele, som de ansatte for 16 Sld., samptlige denne S: Matronis arfvinger, svarede her til at hvad 
angaar berørte 2 stude, som Jørgen Koefoed til bemelte sin stifmoder haver forøred, som 
arfvingerne beretted, at være for den skyld paa det Jørgen Koefoed maatte nyde frihed til at indføre 
sin kiereste her i boet, og til dend ende studene til denne S: Matrona foræred, hun sig self samma 
stude at nyttig giøre, og forregaf at være anvendt til hendis kiøbmands Gield, som stoed til rest i 
Lybek? Forberørte Hest Foele beretted arfvingerne Capit Koefoed har bemølte sin S: Keireste 
foræred, da den var føll, hvilken foele saa denne S: Matrona hafver solt til sin søn Albert Wolfsen, 
og her i boed der for indkommen 2 tønder malt, og 6 Sld. Penge, giør 10 Sld.,  Samptlig Capit: 
Koefoeds børn, og døttermænd svarede, og formente at i hvor vel bemælte 2de Stude, og Foele er 
berørte deris Stifmoder foræred, burde dessen verdi dog dette boe til bæste at være, og  anføris, efter 
derom imellem Capit: Koefoed, og hans kieriste  oprettede Contratis indhold, datered dend 6 
Oktober 1695. med videre dend indhold, denne S: Matrones arfvinger forblef ved deris første 
indførte meening. Og var her paa skifteforwalterens kiendelse begierendes, som parterne herom ike 
kand foreenis indbyrdie, saa henviste skifteforwalteren denne tvistighed til lov og ret.:/: 
Og saa som Capit: Hans Koefoef er Sandemand udi Østerlaursker sogn, saa og udi Østermarie sogn, 
og der for nytt, afvigte aars landgielden af 2de her til Assigneret bønder gaarder, og nu formedelst 
sin svaghed ej self kand forestaae bogclaringen, som nu med første er befaled for begge berørte 
sogner at skal holdis, saa blef her om med sønnen Jørgen Koefoed af denne S: Matronis arfvinger 
Accorderet, at Jørgen Koefoed bogclarinens bekostning udstaar, og der for nu af Sterfboeds middel 
skal til Jørgen Koefoed udlæggis penge 26 Sld., hvor for er udlagt, en ung røed stud for 5 Sld., 2 
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fade med Rugmeehl udi for 10 Sld., 8 tønder Haure á 2 mrk., er 4 Sld., af en brøger kedel paa 2 
tønder stoer wejer 3 lispund penge á 1 mrk. 4 skl., er 15 Sld., der af 7 Sld., :/: 
Imod denne S: Matronis Udfart, eller begrafvelsis bekostning Prætenderer Capit: Hans Koefoeds 
børn og døttremænd, it 100 Rd., denne S: Matronis arfvinger eilde ej stæde meere end hvis paa deris 
Moders begrafvelse er bekosted som er 110 Sld., som anføris penge 110 Sld., her for er udlagt en 
sølfkande med flad foed teigned paa laaged med KMK MD. 1661. weier 58 laad á 3 mrk. 4 skl er 
47 Sld. 8 skl., 2½ tønde Rug som er saaed med arbied, og alt 9 Sld., en brendewins pande hatt og 
pibber for 16 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 6 Sld. 2 mrk., 6 sølfskeer med 
mupsel skals munster W: 18 laad 13 Sld. 2 mrk., en liden sølf tanb med H:K:F: KCD. 1671. vog 4 
laad á 3 mrk er 3 Sld., en Ørk paa lofted for 4 Sld.,  it sengested paa lofted 6 Sld., til ofvers 8 skl., :/: 
Saa paastod Capit:Koefoeds børn, og døttremænd at vil til ham hafve forud af boet, Hest, og 
mundering, som de ansatte udi penge, for 40 Sld., denne S: Matronis arfvinger her imod ej vil stæde 
udlæg, skifteforwalteren her paa reholveret at som loven ej mælder noged herom. Saa kand imod 
arfvingernis Protestation ej her paa anderleedis kiendis, end at det der ved forbliver, men henvist til 
lov og ret. :/: 
Jacob Hop fordred tieneste løn som blef stæd. 5 mrk., der for udlagt 6 alumit Lamskin for 2 mrk. 4 
skl., Sort, og hvidt ull wejer 7 Skaalpundá 6 skl er 2 mrk. 10 skl., hos Jørgen Koefoeds udlæg 2 skl., 
:/: Otto Hansen fordred teinesteløn som blef sted 6 mrk., udlagt 2 skaalpund sort og hvidt ull for 12 
skl., 8 skaalpund rispet fier 4 mrk., en liden ege saa 6 skl., en ege laagebøtte 6 skl., en fløde stande 8 
skl., :/:   Henning Persen i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt it aske bord 
blad med kaars foed, er sat for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage blef af samptlig arfvingerne bevilged 6 Sld., udlagt en half tønde 
kaabber kedel vog 17 skaalpund á 20 skl er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., en mæssing kedel paa en kitte for 2 
mrk., en gl. øll tønde for 12 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med ustempled papir i alt blef bevilged 14 Sld., der for er udlagt en 
sølf skaal med øren vog 14 laad á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., en slaf staab med HKF. K:C:D: er vegtig 
til penge 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., en liden stoel med rys lær paa for 1 mrk. 8 skl., der af 2 skl., :/: 
Stempled papir til denne skifteforretning 6 mrk., udlagt af forde stol 1 mrk. 6 skl., en liden stol med 
lær paa 1 mrk. 4 skl., it deignetrug under svalen 3 mrk., it gl. aske trug at salte udi 6 skl., :/: 
Wurderingsmændene for deris umage hver 8 mrk., er 4 Sld., udlagt it brun Horsføll for 3 Sld., en gl. 
dreiels borddug 3½ alen ldobbel lang 4 mrk.,:/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 734 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling her af boed 331 Sld. 1 mrk.,  
Saa fremlagde Capitain Hans Koefoeds sønner. Og døttremænd, en skriftlig Contract paa  
No. 4. 2 Rd ., stempled papir som er datered dend 6 Oktober 1695. og videre læst. Og tinglyst inden 
WSvaniche byeting dend 12 Marty 1700. og inden Øster Herredsting den 15 Marty 1700. opretted 
imellem Capit: Hans Koefoed, og hans kiereste nu S: Karen Hermansdaatter afgangen S: David 
Olsens efterlefverske som før har boet i Svaniche, og af den begge i deris welmagt tilligemed 
efterskrefne deris Sønner og døttremænd, nemlig Mads Koefoed Hansen, Claus Koefoed Hansen  
Poul Koefoed Hansen, Jørgen Koefoed Hansen. Hans Koefoed Madsen.Hans Koefoed Jensen. Item 
Diderik Wolfsen, Mads Koefoed Poulsen. Underskrefven, og en deel besegled. Hvilken forberørte 
Contract indeholder til meening, at som Capit, og Karen S: David Wolfsen er kommen i ægteskab 
tilsammen, og haver børn paa begge sider, og der udi anførris, at deris midler vel kunde lige reignis, 
og formeedelst en hvers børn i sin tiid kunde vide deris fæderne, og møderne jord. Gaarde, og anden 
igendens fæste Gods, paa landed, og i kiøb sternis frihed, er derom imellem den slutted saaleedis, at 
alt hvis løsøre, boehafve de hafver, og ej er rørrendis, og urørrendis, skal flyttis tilsammen udi it 
boe, og naar en af dem ved døden afgaar, da først en hver af dem at betale af sine egne midler, ald 
den Gield paa entten af siderne kand hafve haft, den tid de kom tilsammen i Egteskab, siden at 
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skiftes deris heele boes løsøre i tvende lige deele, imellem den efter lefvende, og dend dødis 
arfvinger, mens jord, og jorde Gods paa landed, item byes, og kiøbsted Jord, og Gaarde huuse, og 
Mølle, som en hver af dem forhen haver haft, skal være, og blifve til en hvers eene børn, efter deris 
død uskift i allemaader, men de dem nogen ejendom kunde til kiøbe imidlertiid de lefve i Egteskab 
sammen, det at deelis paa ligemaade, som løsøre, og boehave, og saa børnen indburdis foreenis om 
hvis de som før ermelt bekomme, med videre samme Contract indeholder, nu læst, og paaskrefven 
formælder, dernest fremlagde Capit: Hans Koefoeds sønner, og døttremænd, en beskikelse til denne 
S: Matrones arfvinger, dateret dend 15 february 1702, under skrefven af Mads Hansen Koefoed, 
Claus Koefoed Hansen, Poul Hansen Koefoed, Hans Koefoed Madsen, Jørgen 
Hansen Koefoed, Hans Koefoed Jensen.  
Medindhold, at vil have efter retning, om alt hvis denne S: Matrones løsøre har væred, og er 
binder dem at holde formølte Contract med videre som berørte beskikelse til dem  om formælder 
som nu blef læst, og paaskrefven, saa fremlagde Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller en 
Obligation, datered dend 12 July Aa 1686 udgifven af denne S: Matrona Karen S: David Wolfsen, 
med hendis broder Mads Bohne Hermansens underskrift, som indeholder, at Karen S: David 
Wolfsen er skyldig blefven til Welb: Hr: Lands Dommers kiereste Capital 150 Sld., deraf er renten 
efter opskriften betalt til den 12 july Aa. 1700. saa efter forskrefne opretted Contractis indhold 
henvises denne obligations betalning til denne Sal: Matrones arfvinger, at der efter bemælte 
obligations indhold giør betalning, efter som dette Sterfboe i forskrefne maader af de vedkommende 
formeeris for denne S: Matrones Gield at være fri. Sal: Karne Hans Koefoeds børn, og arfvinger 
formeente, at efter som de ere  tilfunden at betale efter forde Contract til Hr: Landsdommer Ancher 
Müller 150 Sld., Capital med der paa resterende rente, af hendis egne efterlatte midler, at om det 
kand befindes, at deris stiffader HR: Capit: Hans Koefoed, og hafver være betalt af deris felleds 
midler, at det da og bør at betalis af hans eged, hvor om de vil forspørge sig, og der om skaffe end 
merenere efter retning, imidlertid vil de herved have deris Prætension saavit dette angaar 
forbeholden. Capitain Koefoeds sønner, og døttremænd herved forholte sig til forberørte opretted 
Contract, saa og til den fra demmen, til denne S: Matrones arfvinger udsente beskikelse, og naar de 
derpaa er langer udførlig, og fornøgelig svar, og forclaring, vilde dem paa denne post med hvis 
videre behøfvis, udførlig Reholvere, at svare, og til betalning Prætenderis af berørte arfvinger, efter 
som imod for bemælte Contractis indhold. Capit:oefoed, og hans kiereste, efter udgifne kiøb, og 
skiødebrefs udvisning, af Capit; Koefoeds eged jordegods udi fellig er solt, til Capit: Hans Koefoed 
boende paa Eskisgaard i Persker sogn, dend 22 gaard beliggende i Østermarie sogn, for 200 Sld., 
hvor af Capit: Koefod tilkom self den halfvepart, og den anden halfvepart tilkom hans børn, og paa 
de 100 Sld., som Capit: Koefoed paa Koefoeds ristens arfvepart i Koefoeds gaard, som er 45 Sld. 1 
mrk. 13 skl., Resten som er 54 Sld. 2 mrk. 3 skl., Prætenderet Capit Koefoeds sønner, og døttre 
mænd at vil hafve restadtning af det Eiendoms gods, som S: Karen David Wolfsens self eiede, efter 
forberørte Contratis indhold, og for mælding,  Karen S: David Wolfs børn, og arfvinger, svarede her 
til at som dette kiøb, paa den 22 gaar, er imod Contraeten, og det ike ersked af nogen nød, burde 
Capit: Hans Koefoed i Sønder Her ike ofvertalt sin hustrunis fader til dette, er ej heller bevist enten 
resten af pengene er kommen her i boet, eller deris stiffader har anvendt dem til sin egen nytte 
andensteds, der for om hans børn har noged her paa at Prætendere, formeente de, at de bør søge det  
hos Capit: Hans Koefoed, som har berat dette kiøb til weje, og er self  som en arfving, og 
formeentis hand ej burde giort noged som hans med arfvinger, som de formeener kunde være til 
skade, efter at saaleedis som forskrefved staar, var indført, og liqvideret, saa og Prætendret. Saa blef 
ved aftale, samptlig dette Sterfboes vedkommende foreened, og Accorderet, at alle de forhen 
indførte Prætensioner, skulle vøre aldeelis død og magtisløs, ved det at samptlig denne Sal: 
Matronis børn og berettiged arfvinger, med Capitain Hans Koefoeds sønner og døttremænd nu 
indgik en venlig foreening saaleedis at denne S: Matrones børn, og berørte arfvinger forud til 
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arfvepart skal nyde, forberørte Karm wogn med aldt sin behøring, himmertøy, og tøm, og det der til 
er taxered, for penge som med efter skrefne nu der til udlæggis, og er taxered for 44 Sld., Item en 
sølf kande med windue knapper og paateigned med Karen S: David Wolfsens Aa. 1690.  som vog 
56 laad á 3 mr. 4 skl., er 45 Sld. 2 mrk. Saa og den søndre sengs klæder paa lofted  som kaldis 
huslofted, hvor udi er, en blaae ranned bolster ofverdynne med don udi sat for 4 Sld., 2 blaae ranned 
underdynne for 8 Sld., en bred blaae ranned bolster hofveddynne for 5 mrk., 2 bolster hofved puder 
á 6 mrk er 3 Sld., endnu en bolster hoveddynne for 6 mrk., som andrager tilsammen penge 107 Sld. 
1 mrk., derved denne S: Matrones arfvinger, saa og samptlig Capit: Hans Koefoeds sønner, og 
døttremænd, nu her paa skifted er fornøyet, og tilfredts, og resten af dette boes middel Capitain 
Hans Koefoed at tilhøre, som efter benefnte Specification videre udviser, og som nu alle 
Prætensioner, som forhen er omrørt, er ophos ved død, og magtisløs at være, og denne S: Matrones 
formælte arfvinger ej videre at vil have at Prætendere, entten af løsøre, eller Jordegods, men det 
øfrige, naar forskrefne Gield, er af dette boes middel udlagt, Capit: Hans Koefods Gaard, og siden 
efter hans død hans egen arfvinger at tilhørre, saa vel Jordegods som og løsøre, saavit Hans Koefoed 
er berettiged, og i allemaader at være, og bliver, efter den forhen herudi ommældende Contract til 
indhold, som i alle sine punter skal ved magt stande, og Capit: Koefoeds egen arfvinger, saa og 
denne S: Matronis egne arfvinger sig der efter vil rette i alle maader, desligeste skal og saa Karen S: 
David Wolfs arfvinger, og være aldelis fri for ald Prætension som Capit: Koefod, eller hans 
arfvinger kand have at paastaa, og skal S: Karen S: David Wolfs arfvinger, saa og beholde ald 
hendis Jordegods huus Jorde og hvis videre den S: Matrona har væred tilhørrende efter derom 
forberørte Contratis formælding, hvilked saaleedis Uryggelig skal holdis, og efter kommis, som 
forskrefved staar og at saa er tilganged, og Passeret, des til bekræftelse, under samtlig vore hender, 
og Signeter. Skiftestæden paa Koefoeds Gaard i den 18 February Aar 1702. H. Schults.  
H: Brugman. M H Kofod.     Poul Hansen Koefod.  J H Koefod. 
Hans Koefod Madsen.  H J Koefod. Diderik Wolfsen. David Wolfsen. 
Mads Koefoed. Herman Koefoed. Anders A:J:S: Jensen. Esper Poulsen. 
 
Videre befindes her i boet en efter retning, af 13 Augusty 1686. Under Hr: Ambtman Johan 
Diderich Von Westberg og Hr: Ambtskrifvereren Augustus Dechners hender, hvor efter befindis 
Capitain Hans Koefod, er tilordnet at værge for Herman Koefod Povelsen paa skifted efter hans 
Sahl: fader Borgmester Poul Koefod, nu var Herman Koefod tilstæde, og self vedstod at have 
bekommed rigtighed af sin Stiffader Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller. Saa dette Sterfboe 
aldelis er fri for Herman Koefods arfvis tilsvar, og vil holde Sterfboet, der for fri, og Qvitered i alle 
maader til witterlighed under Herman Koefoeds egen haand som skeede dend 18 February 1702.  
Herman Koefod.  
  
Lars Lodvigsen fordred tienesteløn penge 4 mrk., udlagt 2 jern killer vog 12 pund á 4 skl er 3 mrk., 
en Koe klokke for 1 mrk., :/: 
Jørgen Koefod fordred for en Gaas 1 mrk., for 1½ pot brendevin 1 mrk. 8 skl., for tobak 1 mrk., er 3 
mrk. 8 skl., udlagt en hakelse kiste, med staal og knif. For 3 mrk. 8 skl., :/: 
Saa blef dend yngste Capit: Hans Koefods søn Jørgen Koefod af sine brødre, og søstermænd 
tilspurdt, om hand vilde imodtage den beholdning, som hans fader her af Sterfboet, efter forskrefne 
Liqvidation tilkommer, efter som hand nu boer her paa gaarden, og haver sin fader her paa gaarden 
hos sig, som er svag, og sengeliggende, hvor til hand svarede, ej at kunde paatage sig samme 
beholdning, saa som den bestaar udi adtskillige boehave, og skrammel vare, hvor saa først blef 
uddragen hvis Capit: Hans Koefod efter formælte foreening, er nu berettiged, som er først som hans 
sønner, og døttremænd vilde først hafve uddraged,  imod 55 Sld., som skal reignis i det Capit: Hans 
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Koefod haver solt den 22 Gaard i Østermarie sogn, hvor om før er mælt som bestaar nemlig hos 
Mads Koefod paa Almegaard til beste af en Sølfkande 8 Sld., 16 støker gl. Faar for 16 Sld., 2 fior 
Lam, og en wæhr for 9 mrk., en benkedynne paa lofted 8 allen lang for 9 Sld., en Tyrehud i bark for 
10 mrk., en hud i kalk for 3 mrk., 2 qvigehuder i bark for 2 Sld. 3 mrk., forskrefne svin som er, en 
sort spetted Soe for 7 mrk., en sort belted Soe for 6 mrk., en hvid galt for 2 Sld., en hvid Orne for 2 
mrk. 8 skl., en liden hvid Orne 2 mrk., 5 unge Soe svin for 3 Sld. 3 mrk., en liden ung galt for 3 
mrk., 2 flamske hiønder for 2 Sld. 2 mrk., en bagstoel med Selskin for 1 mrk. 8 skl., er 55 Sld., Item 
anføris hvis videre er beholden, som og Capit: Hans Koefoed tilkommer efterskrefne som er 
nemlig. En brun hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., 3 spede kalfve á 1mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en 
skov sleede med dret med jern vidier 2 mrk., it gl. ølkar paa 3 tønder stoer for 7 mrk., 3 brød bræder 
á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en sille fiering 6 skl., paa stuelofted, en nye wogn klov for 6 skl., 2 ege 
tønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., it ege fem fiering fad for 1 mrk., en fyre tønde 8 skl., en ege tønde 6 
skl., en half tønde for 6 skl., en lyng rifve for 1 mrk., en gl. lyng rifve 8 skl., en gang jul eger 1 mrk. 
8 skl., en garn vinde 12 skl., en skeppe med jern bon 3 mrk., 4 tønder rug paa lofted overstuen á 2 
Sld er 8 skl., 4 tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., it kande bræ i wæster Cammer for 2 mrk., I Contorit, 
it ege bord med fyre fod, og skoffe for 9 mrk., 2 brendevins half ottinger for 12 skl., i saltere hused 
9 salte half tønder á 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en salte olde for 6 mrk., en half stok øpse for 12 skl., en 
halfslit seek for 2 mrk., it ege bræ for 12 skl., i gaarden en bred aske lang planke 3 mrk., i Boen it 
half rug meel for 2 Sld. 2 mrk., it fad Biug meel 3 Sld., it half fad wik meel 6 mrk., it half fad sigted 
rug meel for 2 Sld., en fiering med laag for 8 skl., it hartøy hamer og støf 10 skl., en laage bøtte paa 
en fiering 6 skl., to sæ løb á 6 skl er 12 skl., 3 wogn reeb for 12 skl., 2 hammel stoke med brake 12 
skl., en jerned hammel med lær seeler for 3 mrk., en jerned hammel med hampe seeler for 1 mrk., 
en stang tøm med lær hoved lov cabel tøm streng for 2 mrk., Paa store lofted en nye bagstoel med 
ryslæder over for 6 mrk., en dito 4 mrk., en gl. dito med sort lær 2 mrk., en lang benk for 1 Sld., paa 
lille lofted en liden stoel med sæfbon 10 skl., en gl. fyre benk 8 skl., it lided fyre laasfast skab med 3 
rum og en dør for 3 Sld., en ege kiste benk norden til i stuen med en laas, og 2 rum udi for 2 Sld. 3 
mrk., en flad skafted Sølfskee med HKF. 1680. vog 3½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., Thin it 
lided dybt Thin fad med HKF. En stempel vog 2 ¼  pund á 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 2 skl., 2 gl. flade 
Thin fade med HKF. KCD. 1674. vog 5½ skaalpund á 1 mrk er 5 mrk. 8 skl., 2 gl. smaa dybe 
Thinfade med HKF. KCD. Aa. 1680. vog 6 skaalpund for 6 mrk., it fladt gl. Thin fad, med 4er  
stempel paa teigned med DWV og 3 pund á 1 mrk er 3 mrk., en Thin skaal med 2 øren med HKF. 
KCD. 1680. vog 3 ¼ pund for 4 mrk. 12 skl., en liden Thin skaal med 2 ørren uden navn vog 2½ 
pund á 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., en Thin smør kande vog 2 pund for 3 mrk., 2 seesirken for 1 mrk. 12 
skl., 3 gl. brøden Thin Tallerken vog 3 ¾ pund á 12 skl er 2 mrk. 13 skl., it par mæssing lysestager 
med støbbe piber for 7 mrk., en gl. støbt lysestage for 1 mrk., it gl. mæssing fyrfad for 1 mrk., en 
liden gl. morter med støder for 1 mrk., en gl. liden mæssing kedel for 9 skl., en bagstoel med sort 
lær paa i stuen for 1 mrk. 8 skl., paa huslofted it blaat dreiels bord klæde for 3 mrk., en flamsk blaae 
agtig benkedynne 3 allen lang for 10 mrk., paa lille lofted i øster seng en seieldugs underdynne for 7 
mrk., en gl. ullen ofverdynne for 5 mrk., en linnen hampe hofdynne for 5 mrk., 2 ullen hofved puder 
for 3 mrk., 3 støker gl. blaae aktig sparlagen for 1 mrk. 4 skl., i det nøre Cammer ved stuen, en gl. 
ranned hofdynne for 2 mrk., 2 blaae ranned bolster hofdynne for 2 Sld., en agedynne rude werk 2 
mrk. 8 skl., it flamsk hiønde for 2 mrk. 8 skl., 3 støker grønne sparlagen, og en kappe for 6 mrk., i 
stuen en flamsk agedynne med sort barked skin under 1 mrk. 8 skl., en syed benkedynne med sort 
bon 4 allen lang for bordenden for 10 mrk., nogle sengeklæder i senge Cammered tilsammen sat for 
5 Sld., i drengehusedi øster seng, en linnen ofverdynne for 7 mrk., en seieldugs hofveddynne 2 
mrk., en sort ranned ullen hofveddynne for 1 mrk. 8 skl., I Væster seng ibdn. En gl. ranned 
wadmeels ofverdynne for 5 mrk., en sort ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 
5 mrk., 2 gl. blaargarns for 12 skl., I Nørre Cammer i pige sengen, en linnen underdynne 3 mrk., en 
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linnen hoveddynne 3 mrk. 8 skl., en ullen hovedpude 8 skl., 2 blaargarns lagen for 1 mrk., Lin 
Klæder, 2 bruegarns lagen med udsydning paa 2½ bred i hver 6 Sld., 2 gl. bruegarns lagen 4 mrk., 2 
gl. brue læris pude vaar med knipling 3 mrk., 2 brue lærrits pude vor 8 mrk., en dreiels borddug 2½ 
alen lang for 5 Sld. 2 mrk., en gl. dreiels borddug 3 allen lang 6 mrk., en dito for 4 mrk., en half slit 
dreiels borddug 4 alen dobbelt lang for 4 Sld. 2 mrk., en dreiels borddug 4 alen dobbelt lang for 2 
Sld., en blaargarns borddug 6 alen lang 4 Sld., en gl. blaargarns borddug for 1 mrk. 8 skl., en dito 3 
mrk. 8 skl., it dreiels handklæde 6 allen lang for 6 mrk., it dreiels handklæde 5 allen lang for 6 mrk., 
it nyt rude dreiels handklæde 5 alen lang 4 mrk., it gl. dito for 2 mrk., it dito 3 mrk., endnu it dito 
for 4 mrk., it blaargarns handklæde for 12 skl., it dito for 12 skl., 2 nye blaargarns lagen 7 mrk., 2 
gl. smaa blaargarns lagen for 4 mrk., it par gl. blaargarns lagen for 2 mrk., it par nye blaargarns 
lagen for 4 mrk. 8 skl., it par dito for 4 mrk. 8 skl., 6 skaalpund raat bruegarns harrer á 1 mrk. 8 skl., 
er 9 mrk., 6 skaalpund lin brue 6 mrk., 6 skaalpund hampr brue 4 mrk. 8 skl., 19 skaalpund 
blaargarns á 10 skl er 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., 12 skaalpund blaar 3 mrk., en Thin kande vog 3 
skaalpund á 1 mrk er 3 mrk., en gl. jern tyve 4 skl., en dito 2 skl., en jern kil vog 2½ skaalpund 10 
skl., it pande jern 1½ pund en grøn hampr hegle med smided tinner 1 mrk. 8 skl., en dito  for 10 
skl., forde bibel for 5 Sld., en øpse som, er bruden o øyet sat for 1 mrk., en fiske oe med linner for 1 
mrk. 8 skl., 4 støker flesk 2 Sld., en løbende warpe 1 mrk. 8 skl., en jern rist 10 skl., en leiel 8 skl., 
en dito 6 skl.,  en gl. brende wins otting 2 skl., 2 ege wanspane 8 skl., hos Hans Persen Knep i 
Aakir sogn at  fordrer 4 Sld. 2 mrk.,  hos Per Andersen i Svaniche 6 skl., hos Per Hansen paa Seite i 
Østerlaursker sogn 1 mrk. 12 skl., hos Mikel Mergel i Svaniche 1 mrk. 14 skl., hos Claus Koefoeds 
udlæg 2 mrk., en laasfast egekiste i Krobhused for 3 Sld. 2 mrk., hos Poul Koefods udlæg 2 skl., 
ved udfarten de 8 skl.,  
Summa andrager hvis saaledis er beholden og Capitain Koefoed tilkommer, nemlig 
imod Jorde penge 55 Sld.   Og dend sidste Summa 167 Sld. 8 skl.,  
Summaruim 222 Sld. 8 skl.,  
Herfra afgaar for en fordring som Poul Koefoed Hansen tilkommer endnu for stempled papir 4 mrk. 
8 skl., hvor forre aftagen, 2 hammel stoke med braker 12 skl., en jern kihl for 10 skl., en liden stoel 
paa lille lofted 10 skl., 2 gl. jern tyfver 6 skl., en half stok øpse for 12 skl., it salsirken 14 Sld., :/: 
Saa at være Passeret Testerer,  Mads  Kofod.    C Koefoed. H: Schults. H: Brugman. 
 Poul Hansen Koefod.   J H Koefod.                Hans Koefod Madsen.  
H J Koefod.   
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Anno 1702. Den 23  February. Er efter  Advarsel til de vedkommende, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Morten Hansens fordum boende i 
Poulsker sogn hans afdøde daatter navnlig, Sidzele Morttensdaatter, som døde hos sin 
wærge Mogens Pedersen der paa den 11 gaard i Danner i Boelsker sogn er boende, hvor dette skifte 
er holden, og det imellem denne Sahl:  piges sødskende, som er 4er brødre, og 2 søster, hvor af. 
 
Dend eldste broder, er Hans Morttensen boende i Nexøe. 
Dend anden broder er Jocob Morttensen boende i Poulsker sogn. 
Dend 3. broder er Peder Morttensen i Poulsker sogn  
Som er alle fuld myndig efter loven, 
Dend yngste broder er Mortten Morttensen som broderen Hans Morttensen i Nexøe forhen er til 
wærge anordned for. 
Dend eldstye søster er Anna Morttensdaatter er Enke boende i Ibsker sogn for hende er nu til 
laug wærge anordnet efter hendis egen begiering, Anders Persen boende i Boelsker sogn. 
Dend yngste søster er Kirstene Morttensdaatter i Ekteskab med bemælte Mogens Pedersen 
paa 11 gaard i Boelsker sogn 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende berørte fuldmegtig Schults og  skifte skrifveren Brugman, 
og til Wurderings mænd opmeldet Jens Hansen og i stæden for Hans Laursen, Esper Poulsen i 
Daure begge i Boelsker sogn, Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Saa tilkommer denne S: Pige først, efter sin S: Moders Dorethea Jacobsdaatter ergangne skiftebref, 
datered den 15 September 1697.  Imod hendis sødskendis hiemgift, for de derudi Specificerede seng 
klæder, som opdrager i alt, efter taxt til penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., Nok arfved efter bemælte sin S: 
Moder, som udi udlæg bestaar 8 mrk. 4 skl., hvor af Jacob Morttensen svarer for it Faar 3 mrk., for 
it tønde stomme 2 skl., for en tiære tønde 4 skl., for en lin wef 2 mrk., er vaar 2 skl., er tilovers 5 
mrk. 4 skl., 2 Gies á 12 skl er bortyefven til bytte paa en kiste.  
Mons Pedersen svarer som hand har annamed for 2 gl. flamsk hiønder 1 mrk. 8 skl., item tilkommer 
hende efter sin S: Faders Skiftebref datered dend 17 juny 1698. arfvepart 2 Sld., Hvor af Mons 
Pedersen har annammed som hand tilsvarer 6 mrk. 8 skl., og broderen Jacob Mortensen svarer for 
en linnen hofved dynne 1 mrk., og en linnen dito 8 skl., af forskrefne svarer Mons Pedersen self 8 
Sld. 3 mrk. 12 skl., og Jacob Morttensen svarer 6 mrk. 12 skl.,  
Videre er wurdered denne S: Piges Ifareklæder, som er wurdered saaleedis, it grønt florets gl. 
ofverlif med 18 Sølf Mallier udi for 9 mrk., en sort fifskaftes kioel for 10 mrk., en ullen og linnen 
graae kioel for 6 mrk., it gl. røt klædis skiørt 6 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 2 mrk., it brunt 
wadmels skiørt for 5 mrk., en gl. røed wadmels trøye for 2 mrk., en lasfast fyre kiste 6 mrk., it gult 
wadmels skiørt 2 mrk., it gl. dito 1 mrk., en nye gul wadmels trøye 1 mrk., en lesned benkedynne 3 
alen lang for 6 mrk., Hvor iblandt er bereigned dend anpart som denne Sal: Pige arfvede udi sin S: 
Moders Ifareklæder? 
Efter Inbyrdis foreening imellem samptlig S: Morten Hansen arf, saa blef nu angifven, at denne S: 
Piges anpart er udi den 11te  hendis S: Faders Morttens Hansens gaard, som broderen Jacob 
Morttensen nu beboer i Poulsker sogn, efter fader og moder penge 6 Sld., it bruegarns hand klæde 
for en derne med fletning sat for 1 mrk. 8 skl., en gl. Thin tallerken for 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne denne S: Piges middel til penge 31 Sld. 6 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, som er følgende,  
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Wærgen Mogens Pedersen som hafver bekaasted denne sin mynling og S: piges begrafvelse med 
opwartning i hendis siugdom, derom blef Accorderet imellem ham, og fælles denne S: Piges 
sødskinde, og wærge, at Mons Pedersen der imod nyder udlæg for penge 22 Sld., og er derfor 
udlagt, af dend 11 gaard i Poulsker sogn S. Jordepenge at have 10 mrk. 4 skl., en sort fifskaftes 
kioel 10 mrk., en ullen og linnen graae kioel 6 mrk., forskrefne sengeklæder for 6 Sld. 3 mrk. 12 
skl., 2 flamske hiønder 1 mrk. 8 skl., de efter faderen arfvede 6 mrk. 8 skl., it røt klædis skiørt 6 
mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk., en røe wadmels trøye 2 mrk., en laasfast fyre kiste 6 mrk., it 
gult wadmels skiørt 2 mrk., en gul wadmels trøye 1 mrk., it gult wadmels skiørt 1 mrk., hos 
søsteren Anna 2 mrk. 12 skl., af forde benkedynne 3 mrk. 6 skl., :/: 
Skifteforwalteren salar 3 mrk., Skifteskrifveren 6 mrk., udlagt it grønt florets snørlif med Mallerne 
sat for 9 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk. udlagt it handklæde 1 mrk. 8 skl., en Thin tallerken 6 
skl., af en benkedynne 18skl., Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt af forde benkedynne at have 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 25 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 5 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Hvilked deelis imellem 4 brødre, og 2 søstre, er der af en broder laad 4 mrk. 9 1/5 skl., og en 
søsterlaad 2 mrk. 4 3/5 skl.,  
Den eldste broder Hans Morttensen i Nexøe er udlagt for sin anpart 4 mrk. 9 skl., af den 11 gaard 
i Poulsker sogn Jordepenge at have 4 mrk. 9 skl., :/: 
Den anden broder Jacob Morttensen i Poulsker sogn for sin anpart 4 mrk. 9 skl., er udlagt  af de 
forberørte 6 mrk. 12 skl., at beholde som nu udlæggis 4 mrk. 9 skl.,  
Den 3 broder Peder Morttensen for sin anpart som er 4 mrk. 9 skl., er udlagt af den 11 gaard i 
Poulsker sogn Jordepenge at have 4 mrk. 9 skl., :/: 
Dend yngste broder Mortten Morttensen som broderen Hans Morttensen er wærge for 
tilkommer i arf efter forde sin søster 4 mrk. 9 skl., udlagt af det løsøre som broderen Jacob 
Morttensen er skyldig at betale som før er mælt her til 2 mrk. 3 skl., og af dend 11 gaard i Poulsker 
sogn Jordepenge at haves 2 mrk. 6 skl., :/: 
Dend eldste søster Anna Morttensdaatter tilkommer 2 mrk. 4 skl., hvor for er udlagt, it brunt 
wadmels skiørt for 5 mrk., til overs 2 mrk. 12 skl., :/: 
Dend yngste søster Kirstene  Mons Pers tilkommer 2 mrk. 4 skl., udlagt af dend 11 gaard i 
Poulsker sogn Jorde penge at have 2 mrk. 4 skl., :/: 
Til det sidste blef forskrefne de vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere til 
denne S: piges middel at angifve der til de svarede nej ej videre at være, hvor ved saa dette skifte 
slutted, hvilked saa at være tilganged, og Passeret, des til vidnesbiurd, under vore hender og 
signeter, Skiftestæden Ut Supra  H: Schults.  H: Brugman. 
Jens Hansen.     Esper E:P:S: Poulsen.  Mons Pedersen. 
Hans Morttensen.  Jacob Mortensen.  Anders Pedersen. 
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Anno 1702. Den 1 Marty.  Efter at var Louglig giort tillysning, om at  Holde Schifte og liqvidation  
efter  Ifver Ollufsen Skomagers S: Hustru MargretaLaursdaatter, som boede døde i it 
Udhuus kaldis Falkestæden, som berettis at lige paa Slottens Hammershuses grund i Olsker sogn 
paa Borringholm. Saa møtte vi underskrefne i dag paa boepælen, og saa vilde registered hvis som 
fanttis, og liqvideret hvis arf som kunde blefven imellem bemælte faderen, og den S: Qvindis efter 
lefvende børn som hun har aufled med bemælte sin mand, som er 3 sønner og en daatter hvor af   
 
Dend eldste søn er Olle Ifversen 11 aar gl. 
Dend anden søn er Niels Ifversen paa 7 aar gl.   
Dend yngste søn er Lars Ifversen paa 2 aar gl.  
Daatteren er Kirstene Ifversdaatter 13 aar gl.  
Som faderen self er wærge for efter loven.  
 
Hvor da ej fanttis noged at registerer og wurderer, som vi samptlige denne paa Sterfboets vare 
tilstæde, med vore henders paaskrift saa at være Attesterer skiftestæden Ut Suppa. H: Schults. 
H: Brugman. Ifver I:O:S: Ollufsen. Lefven L:G:S: Gifversen 
 Anders Carsen. Morten M:D:S: Dideriksen.   
Halfvor H:E: Egelbretsen.  Joen J:P: Persen. Mikel M:S:S: Sørensen. 
 Abraham A:R:S: Rasmusen. 
Vi underschrefne Herved Attesterer, at saa snart Mads Andersen Snedker, og hans Sal: 
Hustru som boede udi Teign i Olsker sogn ved døden var afgangne, møtte paa de afdødis boepæl at 
vilde forfatted en registering ofver deris hafvende middeler, hvor vi da indted haver for os funden 
og beretted deris børn, at lided Snedker reedskab som denne berørte S: Mand sig kand have efterlat, 
var solt til hielp til at ligene nødvendig blef best ved til Jorden for, og hvis endda fattedis der til at 
bekaaste, hans sønner Peder Madsen, og Hans Madsen, af deris egen formue bekaasted, og udlagt, 
hvilked saa at være Passeret, des til vidnisbiurd under vore hender, som skeede den 3 Marty Anno 
1702. H: Schults.  H: Brugman. Anders Larsen.  
 Morten M:D:S: Dideriksen.  Peder P:M: Madsen. 
Hans H:M:S: Madsen.  Olle O:Ø:S: Ødbersen.  
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Anno 1702. Den 2 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter S: Hans Jørgensen, som boede døde paa dend 6  Jord 
eyendoms gaard  beliggende udi Olsker  sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterlatte Hustru 
Anna Hansdaatter, for hende er efter hendis begiering, til laugwærge anordned, hendis 
søstermand Esper Mogensen boende i Rydsker sogn, paa eene side, og paa anden side, denne Sal: 
Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er en søn og 2 døttre,Hvor af.  
 
Sønnen er Christopher Hansen paa 5 aar. gl. for hammen er til wærge anordned fader broderen 
Niels Jørgensen boende i Sandwig. 
Dend eldste daatter er  Karne Hansdaatter  paa 9 aar gl. for hende er til wærge anordned Peder 
Larsen boende i Allinge, saa lenge skifted varer, og saa ret wærge anordnet Jørgen Jensen i 
Knudsker sogn som er nermer slegt. 
Dend yngste daatter Aarsle Hansdaatter paa 7 aar gl. for hende er til wærge anordned Hans 
Nielsen boende i Wæstermarie sogn.   
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders 
Laursen og  Mortten Dideriksen. Begge boende i bemelte Olsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger.  
 
Qveg.  
2 smaa blak hielmede stude begge for 9 Sld., en sort stud og en sort hielmed stud begge for 10 Sld., 
en brun hielmed stud for 4 Sld., disse forde 5 studenød findis at være brendte med Giert Jacobsen 
Von Kempen Farfver boende i Rønne hans Qveg brende, til forsikring paa hvis fordring hand her i 
Sterfboet hafver, og formedelst derom tilforn ej om prisen er Accorderet, er de nu blefven 
forligheds skyld taxered, nok findis en røe hielmed stud er sat for 5 Sld., it sort stierned Tyrnød for 
3 Sld., en blaked Koe 5 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld., en dyr haarred Koe 5 Sld. 2 mrk., en 
røe hielmed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., forskrefne Qveg fanttis paa forstaaende Broegaard. Saa og 
fanttis sammested, en brun stierned Foele for 8 Sld., Item 10 tønder Haure i straaet á 2 mrk er 5 
Sld., noged Høe udi to stolperum liggende er sat for 7 Sld., 2 støker af nye fyre bræder slagen for 
goulen paa synder lenge paa østerende udi Broegaard er sat begge for 1 mrk., it leed er sat for 12 
skl., Nok fanttis her paa denne 6 gaard i Olsker sogn.  
 
Qveg.  
En røe braaged Koe for 6 Sld., en sort hielmed hvid manked Koe for 6 Sld., en brun braaged Koe 
for 6 Sld., en bleg blaked gl. Koe for 4 Sld. 2 mrk., it brunt stierned Qvigenød for 6 mrk., it blak 
stierned Qvigenød 7 mrk., nok er wurderet, en mørk brun Foele for 9 Sld., en mørk brun stierned 
Hoppe 8 Sld., endnu en mørk brun ældre Hoppe for 7 Sld., it røt Horsføll for 3 Sld., it sort stierned 
Horsføll for 2 Sld., en gul stierned gl. Hest Gilling for 3 Sld., en mørk brun Hest gilling for 11 Sld., 
it ungt sort stierned Hors Øg, som denne Sal: Mand Hans Jørgensen haver laant til Jep Jørgens søn 
Jacob Ibsen for ungefehr en maaned siden, at hand skulle Ride her fra boet paa til bemælte sin 
faders hus, som boer i Rydsker sogn, hvilken Hoppe S: Hans Jørgensen har kiøbt af Hans Hansen i 
Blaaeholds gaarden for 10 Sld., og som bemælte Hoppe endnu ike er kommen tilstæden igien, men 
berettis at berørte Jacob Ibsen strax skal have slupped i meening at skulle gaae hiem igie her til 
denne 6te gaard, saa blef herom nu her paa Sterfboet af handled, imellem Enken  med hendis 
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laugwærge, saa og børnens tilstæde værende wærge, saa og bemelte Jacob Ibs fader Jep Jørgensen 
i Rydsker sogn saaleedis, at Jep Jørgensen, og Sterfboet først skal udstaa hver helften af skaden, 
men der som omrørte sort stierned Hoppe kommer tilstæde, at den findes, skal Hoppen tilhørre 
Enken S: Hans Jørgens efterlatte hustru, og Jep Jørgensen der imod saa at være fri for de 5 Sld., 
som hand nu her til Sterfboets middel derfor anføris at være skyldig at skal betale til hvem dem her 
efter vorder udlagt, som Enken naar hun Hoppen bekommer da skal self betale, saaleedis anføris 
Jep Jørgensen her til Sterfboed middel for 5 Sld., nok blef angiven, Gies. 5 gl. Gies, og en Gaase á 
1 mrk. 4 skl er 7 mrk. 8 skl., fanttis her paa stæden ingen Faar. Som Sterfboet er tilhørrende, men er 
nogle tilholnede som Hans Svendsen i Dyngegaarden er tilhørrende. Svin. Fanttis ej heller som 
Sterfboet er tilhørrende, en arbieds wogn foruden stie for 3 Sld. 2 mrk., en 2 træ tinned hamer for 1 
mrk. 12 skl., it aar med bil for 1 mrk., en ploug med forslit jern juhl bøsse løbere, og ringe for 7 
mrk., it par smaa wogn stier 1 mrk., en sleede med træ vidier, og 2 stier for 1 mrk. 4 skl., it øllkar 
paa en tøndestoer 3 mrk., en stand tønde 6 skl., it tønde stomme for 4 skl.,  
I Herberghused. 
It deigne trug 3 mrk. 4 skl., en stand toned 12 skl., it madskab uden laas 4 mrk., it sengested med 
sort træ indlagt for 16 Sld. 
Paa Tilled over stuen. 
2 tønder Rug á 7 mrk er 14 mrk., 3 tønder Biug á 6 mrk er 18 mrk., 4 tønder Haure á 2 mrk er 8 
mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., it gl. deigne trug 8 skl., it drette reeb 4 skl., en seis  med bom, og 
ringe 12 skl., en benk med 4er been udi staaende i lille forstue for 12 skl., en saae med 2 ørren i 
Krobhused 1 mrk. 8 skl., en ballig 8 skl., en laagebøtte 6 skl., en sy bøtte 4 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med lugt foed og laasfast bord skoffe 6 mrk., en liden jern kakkeloven med sin behør 
opsat sat for 8 Sld., en ege bagstoel med bræde sæde for 2 mrk., en fyre bagstoel med bræde sæde 2 
mrk., en fyre kiste staaende for sengen i stuen med laas for 5 mrk., 2 spæde kalfve, menlig, en 
Tyrkalf og en Qvige kalf á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
I Herberghused. 
En gl. linnen sengedynne 4 mrk., en blaae ranned hovedpude 1 mrk. 8 skl., en liden ege kiste med 
laas og hengsler, og jern paa for 4 Sld., en Thin kande 4 mrk., en Thin skaal 2 mrk., en mæssing 
kedel paa1½ span stoer er sat for 2 Sld., en liden kaabber kedel paa en span stoer er vegtig til penge 
5 mrk. 8 skl., en husstie som er til Hans Hans i Blaaehall er sat for 1 mrk., en liden gl. syed 
benkedynne 2½ alen lang for 4 mrk. 8 skl.,  
Jern Warre. 
En ploug knif for 2 mrk. 8 skl., it hartøy hamer, og støf for 1 mrk. 4 skl., en leer harke 10 skl., en 
jern Tyfve 4 skl., en jern tyve 2 skl., en flinte bøsse for 4 Sld., en liden kaarde med it mæssing bøyel 
fæste 3 mrk., en stour øpse 1 mrk., en liden bred øpse 10 skl., en hammel med jern braker seeler af 
Cabel, Item tøm, og halseeler for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre som til dette Sterfboes Middel er angiven, 
Registeret og Wurderet, til penge 214 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Her foruden angaf Enken at efterskrefne til hendis S: Mand er skyldig blefven Christopher Hansen 
Snedker i Sandwig 2 mrk., :/: Christopher Müller i Sandwig er skyldig 1 mrk., :/:  Bertel Johansen 
Skomager iSandwig 1 mrk., :/:  Hans Greiersen i Clemmedsker sogn er skyldig paa en wogn 4 
mrk., :/:  Anders Jørgensen i Olsker sogn er skyldig for it par støfler penge 6 mrk., er 14 mrk.,  
Som efter paatale paa Sterfboet er forbleven imellem Enken, og felleds børnen til deeling. Naar 
deraf noged indkommer. 
Saa blef denne Salig Mands Ifareklæder wurdered som er efterskrefne nemlig. En brun wadmels 
kioel med sorte knapper udi for 3 Sld., en graae wadmels kioel med graae haar hnapper udi for 10 
mrk., en sort biørneskinds hoved huve med brun pull udi er sat for 2 Sld., it par felberred gl. skin 
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bopser for 1 mrk., er 7 Sld. 3 mrk., som deelis imellem forskrefne denne S: Mands børn en søn og 
2de døttre, er der af broderens laad 15 mrk. 8 skl., og en søster laad er 7 mrk. 12 skl.,  
For sønnens anpart 15 mrk. 8 skl., er udlagt, en brun wadmels kioel med sorte knapper udi for 3 
Sld., it par gl. felberred skin bopser 1 mrk., hos sin eldste søsters laad at have 2 mrk. 4 skl., Saa og 
hos sin yngste søsters laad at have 4 skl., :/: 
Den eldste søster for sin anpart 7 mrk. 12 skl., er udlagt, en graae wadmels kioel med graae haar 
knapper udi er taxered for 10 mrk., der af til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Dend yngste søster for sin anpart 7 mrk. 12 skl., er udlagt, en sort biørne fiered hufve med brun pull 
for 2 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
Nok angaf arfvingerne til dette Sterfboes bæste at være fire tønder Rug, som er saaed i afvigt fisked 
paa Broegaards grunden, hvor af strøe Rugen nu til dette Sterfboes middel anføris for tønden 2 Sld., 
er 8 sld., og som denne S: Mand hafver og bekaasted til bemælte Rug sæd fornødene arbeidet, for 
meenre Enken, og wærgerne des bekaastning at komme dette Sterfboe til bæste, som Estineris paa 6 
Sld., hvor med kand skee Liqvidation, naar paa Broegaards aufling, er fuldkommen auflings mand 
udi dette aar 1702. sig Positerer,  
Saaleedis  blifver nu Sterfboeds middel penge 222 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Saa blef angifven efterskrefne Sterfboeds Gield, og Prætensioner, og er der til giort 
udlæg som følger, nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefoged S: Hans Henrik Skor, fordred efter sin fortegnelse, som 
mælder at der rester til ambtstuen af denne 6 gaard, til 1. may. 1701. 4 Rd. 3 mrk. 9 skl.,  
Item Oktober Qvartel skatt for 1701 4 mrk., nok rester for Aa. 1701. 3 lispund 2 pund ½ fiering 
smør 3 Rd. 2 mrk. 3 skl., en tønde 3 skep 1. firing 2 potter haure 5 mrk. 14 skl., en gaas 2 høns 1 
mrk. 12 skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., 2 les Høe 2 Rd., jordebogs penge 5 mrk., 7 skl., Ekte og 
Knegtepenge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., 2 smør træ penge 10½ skl., er 10 Rd. 5 mrk. 4 skl., tilsammen 16 
Rd. 13 skl., giør 24 Sld. 13 skl., der for er udlagt en røe braaged Koe for 6 Sld., en sort hielmed 
hvid manked Koe for 6 Sld., en brun stierned Foele for 8 Sld., it blak stierned Qvigenød 7 mrk., 5 
gl. Gies og en Gaase for 7 mrk. 8 skl., en ploug knif 2 mrk. 8 skl., til ofvers 3 skl., ;/; 
Gierdt Jacobsen Von Kempen Farfver boende i Rønne fordred efter sin forteignelse som rester i alt 
penge 33 Sld. 13 skl., her for er udlagt først de 5 forde studnød som er 2 smaa blak hielmeds 
studenød 9 Sld., en sort stud, og en sort hielmed stud for 10 Sld., en brun hielmed stud 4 Sld., nok 
en røe hielmed stud for 5 skl., en blaked Koe 5 Sld., en husstie 1 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter sin sedel, og regenskab som er Passeretbimellem ham, og 
denne S: Mand den 16 Marty 1701 penge 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt it sort stierned Tyrnød 3 Sld., 
til ofvers 6 skl., :/: 
Hans Jespersen i Allinge fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt it fyre 
bord i stuen med lugt foed, og laasfast bordskoffe 6 mrk., en Thin kande 4 mrk., it madskab uden 
laas 4 mrk., :/: 
Mortten Bohne i Hasle fordred ved Esper Mogenseb penge 4 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt en blak 
hielmed  Koe for 5 Sld., til overs 9 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordered efter sin sedel for it par sti bøyle, og laante penge 4 mrk. 8 skl., 
udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 mrk., ved Mortten Bohnes udlæg 8 skl.,:/: 
Jens Hansen i Olsker sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk. 10 skl., tillagt, en Thin skaal til 
Johan Knuds sat for 2 mrk.,  en staur øpse for 1 mrk., en leer harke 10 skl., :/: 
Mogens Jensen i Habedam fordred som rester penge 4 mrk., udlagt en syed benkedynne 2½ allen 
lang for 4 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Esper Mogensen i Rydsker sogn fordred som vedgikes 10 Sld., udlagt it sengested indlagt med sort 
træ er taxered for 16 Sld., til overs 6 Sld., :/: 
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Mikel Monsen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikes penge 4 mrk., tillagt it øll kar paa en 
tønde stoer for 3 mrk., en stand tønde 6 skl., it tønde stomme 4 skl., en laage bøtte 6 skl., :/: 
Niels Jørgensen i Sandwig fordred som vedgiked 2 mrk. 12 skl., tillagt af en røe hielmed Qvige 
med Johan Knudsen 2 mrk. 12 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordred som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk.,  tillagt it 
røt Horsføll for 3 Sld., en fyre bagstol med bræde sæde for 2 mrk., :/: 
Niels Nielsen i Olsker sogn fordred som vedgikes penge 1 mrk. 6 skl., tillagt med Mons Poulsen af 
en kaabber kedel paa en span stoer er sat for 5 mrk. 8 skl., af disse 1 mrk. 6 skl., :/: 
Johan Knudsen i Sandwig fordred som vedgikes penge 3 Sld. 6 skl., tillagt, en røe hielmed Qvige 
for 4 Sld. 2 mrk., til overs 5 mrk. 10 skl., :/: 
Sogne Præsten Mag: Søfren Skade fordred som vedgikes penge 5 Sld., nok fordred for 3 aars 
Paaskerettigheder 3 mrk. 12 skl., for 2 skep Biug 3 mrk., er saa tilsammen 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
udlagt en jern karkeloven opsat i stuen taxered for 8 Sld. Deraf disse 6 Sld. 12 skl., og en tønde 
Haure for 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Christen Lin tilkommer efter Enkens beretning penge 6 mrk., nok for it barns 
begrafvelse 1 mrk. 4 skl., udlagt af en jern karkeloven at have disse 7 mrk. 4 skl., :/: 
Mons Poulsen lod fordre for ligkisten arbiedsløn penge 4 mrk., udlagt en liden Kaabber kedel paa 
en span stoer sat for 5 mrk. 8 skl., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Albert Henriksen og hans med arbieder fordred for at grafve, og ringe for denne S: Mands lig penge 
2 mrk., udlagt en ege bagstoel med træsæde 2 mrk., :/: 
Abraham Rasmusen i Clemmedsker sogn fordred som reiser sig af denne 6te gaard i Olsker sogn, 
hvoraf en nogen rente stædis, og for Summen udlagt en bleg blaked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en linnen 
sengedynne for 4 mrk., en saae med 2 øren 1 mrk. 8 skl., en ballig 8 skl., :/: 
Peder Hillebran i Allinge fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt en benk med 4er ben udi for 12 skl., 
Hos Diderik Haagensen 4 skl., :/: 
Olle Pedersen Møller i Olsker sogn fordred 3 mrk. 12 skl., udlagt hos Johan Knudsen 2 mrk. 14 
skl., en jern tyve 4 skl., en liden breed øpse 10 skl., :/: 
Diderik Haagensen fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt it hattøy med hamer  og stif for 1 mrk. 4 
skl., til overs 4 skl., :/: 
Anders Nielsen i Allinge fordred som vedgikes 10 skl., tillagt it gl. deigne trug for 8 skl., ved 
skattens udlæg 2 skl., :/: 
Poul Hartwig i Allinge fordred som vedgikes 1 mrk. 11 skl., udlagt en blaae ranned hoved dynne 1 
mrk. 8 skl., ved Giert Farfvers udlæg 3 skl., :/: 
Hans Rasmusen i Allinge fordred arbiedsløn 1 mrk. 5 skl., udlagt en seis med bom, og ringe 12 skl., 
2 sybøtter 8 skl., ved skatten 1 skl., :/: 
Jep Jørgensen i Rydsker sogn fordred arbiedsløn 1 mrk., udlagt 2 støker fyre bræder paa gaulen udi 
Broegaard 1 mrk., :/: 
Morten Dideriksen paa Mons Jensens weigne af Olsker sogn fordred gaardepenge af denne 6 gaard 
4 mrk., som Enken ike vil vedstaae, men sagde at Mons Jensen sin andeel har bekommed, og saa 
var fornøyet, des aarsage denne fordring er henvist til lov og ret. 
Jørgen Jørgensen i Røe sogn fordred som vedgikes 10 mrk., udlagt en dyr haaret Koe for 5 Sld. 2 
mrk., til overs 3 Sld.,:/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre 1 mrk., udlagt, it par smaawogn stier for 1 mrk., :/: 
Anders Laursen Kirke wærge i Olsker sogn fordred for 1701. smør tiende 2 mrk., og for en ege 
stolpe 1 mrk., er 3 mrk., udlagt paa lofted, en tønde Haufre for 2 mrk., en spæk alf 1 mrk. 4 skl., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Lars Larsen Farfver i Rønne lod fordre efter Enkens angifvende penge 2 mrk., tillagt en spæ 
Tyrkalf 1 mrk. 4 skl., en stand tønde 12 skl., :/: 
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Karen Monsdaatter fordred tienesteløn 6 mrk., udlagt en tønde Byg for 6 mrk., :/: 
Forskrefne taxeredde befindes at være gadeleed der for anføris taxen 12 skl., udlagt forde breed for 
12 skl., :/:  
Efter it skiftebref ganged efter S: Jens Andersens søn Hans Jensen datered den 8 February 1700. 
befindes denne S: Mand at være tilordned at værge, saa vel som og hans broder Niels Jørgensen i 
Sandwig for dend S: Drengs half sødskende som er Jørgen Jørgensen nu boende i Røe sogn, hans 
børn 4 sønner og en daatter hvor af, 
Dend eene søn Poul Jørgensen er siden ved døden afgangen, og haver faderen Jørgen Jørgensen 
opbaared hans afdøde boe laad helften af denne Sal: Mand, og den anden halfve part af med 
wærgen Niels Jørgensen, og svarer saa Niels Jørgensen af de 24 Sld. 3 mrk., som berørte børn efter 
er mælte skiftebref tilkommer naar berørte broderlaad er fratagen 9 Sld. 5 skl., og af dette Sterfboe 
svaris som nu rester 10 Sld. 11 skl., og som faderen Jørgen Jørgensen nu er tilstæde her paa landed. 
Saa er hand til bemelte sinne børn wærge efter loven, og self annammer her af boet udlæg for de 
resterende, og anmelte 10 Sld. 11 skl., og er der for udlagt ved Jørgen Jørgensens forhen giorde 
udlæg 3 Sld., dend eldste mørk brun Hoppe for 7 Sld., 2 sy bøtter 8 skl., ved Mortten Bonis udlæg 1 
skl., ved Mons Poulsen udlæg 2 skl., :/: 
Efter det skifte bref ganged efter S: Anders Jørgensen som boede, og døde paa 40 gaard i Rydsker 
sogn, som var denne Sal: 1Mands forman datered den 1 September 1692. befindes at Peder Monsen 
boende udi Risbye udi Clemmedsker sogn, er tilordned at værge for denne S: Mands søn Jørgen 
Andersen og tilkommer hans penge sin arfvepart som bemælte hans wærge nu fordred først som 
denne S: Mans har opbaared af en gaard i Hasle efter skiftebrefved indhold 9 Sld. 2 skl., Nok for it 
bevilged Hestføll 2 Sld., og for en kalf som ham efter hans fadermoder er blefven bevilged penge 6 
mrk., Item fordris rente af forde 9 Sld., udi 9 aar 4 Sld., er saa hvis denne myndling tilkommer her 
af boet, naar de fordrende rente penge imod den opforstring Enken og denne S: Mand paa denne 
myndling i sine umyndige aar har bekaasted og anvendt fra dragis penge 12 Sld. 2 mrk. 2 skl., der 
for udlagt, en flintebøsse for 4 Sld., en liden kaarde med mæssing bøyel fæste 3 mrk., 2 tønder Rug 
for 14 mrk., en fyre kiste i stuen med laas for 5 mrk., it deigne trug for 3 mrk. 4 skl., en tønde Biug 
for 6 mrk., en sleede med træ vidier, og 2 smaa stier 1 mrk. 4 skl., it aar med bihl 1 mrk., it drette 
reeb 4 skl., Ved Anders Lars udlæg 4 skl., en jern tyfve 2 skl., :/: 
Ilige maade befindis efter forde skiftebref at Jacob Hansen nu boende i Rydsker sogn er tilordned at 
wærge for den S: Mand Anders Jørgensens daatter Ellene Andersdaatter og fordred nu forde wærge 
som berørte hans myndling tilkommer af en gaard i Hasle som denne S: Mand og til sig annammed 
haver efter der om skiftebrefved videre forclaring penge 5 Sld. 1 mrk., Item for en tønde rester 4 
skl., renten opgaar som før ermælt imod den bekaastning som Enken, og denne S: Mand paa 
mynlingens opforstring har anvendt for de 5 Sld. 5 skl., er udlagt, hos Esper Mogens udlæg af it 
sengested at have 5 Sld.,  ved Peder Rosmans udlæg 5 skl., :/: 
Nok tilkommer berørte S: Mands daatter Annike, efter sin forde S: faders ergangne skiftebref som 
denne S: Mand Hans Jørgensen sidst paa skifted efter hendis fader broder Hans Jørgensen i Ryds 
kirke Præstegaard den 16 may 1699. er tilordned at wærge og hendis fulde arfvends i alt sig haver 
annammed først efter berørte hendis S: Fader 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., nok arfved efter hendis S: Fader 
Moder penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., Nok som hende tilkom hos Capit Philop Rask 4 mrk. 1 skl., 
renten opgaar som før ermælt, er saa hvis fenne mynling her af boet tilkommer i alt penge 10 Sld. 2 
mrk. 4 skl., her paa har denne S: Mand til hende lefvered da hun reiste her fra landed 2 Sld., til reise 
penge som nu afkorttis, blifver saa igien hvor for her af boet giøris udlæg penge 7 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
og er der for nu udlagt, udi Broegaard liggende en deel haure i straaet sat for 10 tønder á 2 mrk er 5 
Sld., it sort stierned Horsføll for 2 Sld., 2 træ tinned harrer 1 mrk. 12 skl., hos Mons Jensen i 
Habedams udlæg 8 skl., :/: 
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Og som berørte mynling Annike Andersdaatter endnu er udenlands, saa er ved denne S: Mands 
dødelig afgang for hende igien til wærge anordned, hendis fader broder Olle Jørgensen nu boende i 
Kaasbye i Rydsker sogn, som her ved anbefalis berørte wærgemaal efter loven at forestaae som ret 
er,  
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og efter som denne S: Mands børn 
er saa ringe af alder, saa blef der om nu paa Sterfboet imellem parterne afhandled, at Enken der for 
nyder udlæg her af Sterfboeds midler for penge 40 Sld., hvor for er udlagt, Høe i 2 stolperum i 
Broegaard for 7 Sld., en brun braaged Koe for 6 Sld., 4 tønder Rug som er saaed paa Broegaards 
grunden for 8 Sld., en mørk brun Hest gilling for 11 Sld., hos Jep Jørgensen udi Rydsker sogn som 
før ermælt penge 5 Sld., en wogn foruden stier 14 mrk., til overs 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 4 Sld., skifteskrifveren for sin umage med denne 
forretning med ustempled papir i alt 6 Sld., udlagt en mørk brun stierned Hoppe 8 Sld., en gul røe 
stierned gl. Hest gilling 3 Sld., til overs 4 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af forde 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it brun stierned Qvigenød for 6 
mrk., :/: 
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne fordrede efter sin sedel 4 mrk. 4 skl., Enken vedgik ej meere 
til Barbra at være skyldig end 1 mrk., som betalis af forde 4 mrk., og ej vilde være gestendig videre, 
der for henvist til lov og ret. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 202 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 20 Sld., der af moderen tilkommer den halfvepart 
som er 10 Sld., den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands med bemelte sin 
hustru auflede børn som er en søn og 2 døttre, er der af broderens laad penge 5 Sld., og hver 
søsterlaad er 10 mrk.,  
For moderens anpart 10 Sld., er udlagt, en ploug behør for 7 mrk., en kiste med jern beslag 4 Sld., 
en mæssing kedel 2 Sld., en hammel med tøm og halseeler 1 mrk., en tønde Biug 6 mrk., ved 
udfarten 2 mrk., :/: 
Sønnen Christopher Hansen tilkommer 5 Sld., der for er udlagt, en mørk brun Foele for 9 Sld., 
leger fra sig til sine sødskende 4 Sld., der for uden blef ham bevilged sin S: Faders Sadel med 
Rysleders kaaber, og grøn klæde i sæded,af verdie 10 mrk., :/: 
Dend eldste søster Karen Hansdaatter tilkommer 10 mrk., udlagt hos broderen af forde Foele 2 
Sld., og hos Esper Monsen af sengesteden de 2 mrk., :/: 
Ligesaa tilkommer dend yngste daatter Aarsle Hansdaatter 10 mrk., udlagt hos forde broderen 
af Foelen at have 2 Sld., og hos Esper Monsen af sengesteden 2 mrk., :/: 
Enken loved at vil beholde sine børn hos sig og forsørge dem saavit som hendis æfne kand formaa, 
og lovligt, og ret er, indtil de lonwopt vorder, og saa blef samptlig de vedkommende saa mange som 
nu er her paa Sterfboet tilstæde, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette Sterfboes 
middel at angive, hvor til de svarede at de ej viste meere at angive, end foran findes indført, ej heller 
angaf sig fleere med videre Gield end her for anfindis indført, der ved saa dette skifte er slutted, 
dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer. H: Schults. H: Brugman. 
Anders Larsen. Mortten M:D:S: Dideriksen. Esper Monsen. 
Niels Jørgensen.  Peder P:L:S: Larsen. 
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Anno 1702. Den 3 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter S: Lars Nielsen som boede døde udi Trign i Olsker sogn. 
Og det imellem denne S: Mands efterlatte Hustru Margreta Ødbersdaatter for hende blef efter 
hendis begiering til laug wærge anordned Peder Ibsen boende i Olsker sogn, de paa eene side, og 
paa den side denne S: Mands med bemælte sin hustru auuuuflede børn, som nu lever, og er 2 sønner 
og 2 døttre, hvor af. 
Dend eldste søn er Niels Larsen 13 aar gl. for ham er til wærge  anordned, faderens søster mand 
Jacob Pedersen boende i Olsker sogn.  
Dend yngste søn er Jens Larsen paa 4 aar gl. for hammen er til wærge anordnet faderens 
søstermand Peder Madsen boende i Olsker sogn. 
Dend eldste daatter er  Karne Larsdaatter  paa 15tende aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Morbroderen Lars Ødbersen i Teign i Olsker sogn.  
Dend yngste daatter Anna Larsdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet Olluf 
Madsen boende i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders 
Laursen og Jens Nielsen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
En hvid Hoppe er sat for 7 Sld., en røed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Mands Huus og waaning beliggende udi teign som er stuen der i sig self er 3 stolperum gl. 
huus. Med straatag paa, med 4 winduer udi en list for bordenden, er gl. teiel kakkelofvn, og en stue 
dør udi til Sreerhused er sat hver stolperum som det nu fore findis for 4 Sld., er 12 Sld., 3 stolperum 
forstue, og 2 stolperum vesten for stuen, hvor af spenned er needfalden, det tilsammen med jord 
maalled er sat for 2 Sld., nok it stolperum vesten for med jordsmaal hvor paa inted hus nu paa findis 
sat for 1 mrk. 8 skl., 3 stolperum tver Steerjuus udbygt i sønder fra stue lengen med en bageofven 
udi optil, hvor af spenden er need falden, er sat med Jordmaal for penge 1 Sld., dend væster 
ladelænge som er 6 stolperum gl. huus med brøstfældig tag sat for 3 Sld., 2 stolperum i dend væster 
ende paa den nørre lade lenge á 2 Sld. Er 4 Sld., nok 4 stolperum paa dend øster ende af dend nørre 
ladelenge som er ladehuus, der af de 2 væsterste stolperum sat for hver stolperum 4 mrk er 2 Sld., 
en liden lyke væsten for berørte huuse kaldis gaards lyken, som er 2 tønder 3 skepper sand Biug 
Jord og reker indtil bekfalded, og derpaa staar 3 aske, er sat tilsammen for 40 Sld., en sand lyke 
norden for husene og bemælte lyke, er sat for penge 6 Sld., en lyke som ligger sønden beken kaldis 
den søndre skouf lyke skal være 3 tønder land Biug jord som berettis, og noged eng bund der hos er 
sat tilsammen for 60 Sld., 5 tønder land hafre jord sønden for skoven, á tønde land 6 Sld. Er 30 Sld., 
en liden lyke østen for bemælte hafre jord kaldis skæder lyken er sat for 14 Sld., Skoven i sig self 
med skoufsbund, træer, og græs gang, er sat for 24 Sld., It bord norden til i stuen af asketræ, med 3 
pale under, og skoffe for 1 mrk. 4 skl., en haand Qvern med huus, og jern seiel for 6 mrk., it egetræ 
omfeld liggende i skoven med toppen paa sat for 2 mrk., it omfelt elletræ i beken liggende for 1 
mrk., it sparretræ væsten ved gaarden for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 215 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder beretted Enken, at som de vare af wadmel og skin erre de hengifven til 
en deel arbiedere, som saa vedgikes, Enken med sin laug wærge, og samptlig de vedkommende blef 
af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere til dette boes middel at angive, der til de svarede ej 
videre at være end forskrefved staar, hvornest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som her efter følger, nemlig 
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Efter it skiftebref ganged efter denne S: Mands Moder S: Karne Niels Nielsens, datered den 
1. juny 1683, befindis denne S: Mand, at være tilordnet at wærge for sin søster Kirstene 
Nielsdaatter, og videre befindis deraf at berørte myndling tilkommer først efter sin S: Fader 17 
Sld. 3 mrk. 4 skl., og da til tienesteløn bevilged 3 Sld., nok tilregned med rente 8 Sld., blef da 
Summen i alt 30 Sld. 3 mrk. 4 skl., derpaa haver myndlingen, self bekommed 2 Faar for 6 mrk., nok 
som vedgikes at være betalt af Capital og rente penge 12 Sld., blifver saa til rest 17 Sld. 1 mrk. 4 
skl., Nok efter samme skiftebref tilkom hende i arf efter sin S: Moder penge 16 Sld. 3 mrk. 3 skl., er 
saa Capitalen tilsammen 34 Sld. 7 skl., der af rente siden berørte skiftebref dato 1683. til nu skifte 
holdis udi 18½ aar, andrager naar wærgepenge er fradragen 20 Sld. 3 mrk., er saa Capit. Og rente til 
sammen penge 54 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Saa blef ved denne S: Mands dødelig afgang nu til wærge for berørte Kirstene Nielsdaatter 
anordnet, hendis søstermand Mortten Dideriksen boende i Olsker sogn, som hende med wærgemaal 
efter loven haver at forestaa for de 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., er udlagt, og giort indførsel udi en lyke 
som ligger sønden for beken, kaldis den søndre Skouf lyke skal være 3 tønderland Biugjord, og 
nogen eng bonder hos er taxered for 60 Sld., der af at havis disse 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., blifver saa 
der af tilofvers 5 Sld. 9 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganged efter Jens Isaksens S: Hustru denne S: Mands søster Mætte Nielsdaatter  
Datered dend 22 july 1690. befindis denne S: Mands Lars Nielsen at være tilordned at wærge for 
berørte S: Qvindis daatter Anna Poulsdaatter, og videre befindis efter samme skiftebref at berørte 
mynling efter forde sin S: Moder tilkommer arf som denne S: Mand haver opbaared, og til sig 
annammed Capital 12 Sld. 2 mrk. 4 skl., deraf reignis rente siden skiftebrefveds dato til nu skifted 
holdis udi 11½ aar, er naar wærge penge er fra dragen 4 Sld. 2 mrk. 10 skl., er saa Capital og rente 
penge 17 Sld. 14 skl., Saa ved denne S: Mands dødelig afgang  paatog sig at wærge Jens Hansen 
boende i Wæstermarie sogn. som er hendis faders søstermand som anbefalis samme wærgemaal 
efter loven at forestaa som forsvarligr er, saa er for Summen udlagt ved Mortten Dideriksens 
mynlings udlæg af den søndre Skouflyke 5 Sld. 9 skl., en sandlyke norden for hused for 6 Sld., de 
4er stolperum huus paa den øster ende paa nørre ladelenge som er tilsammen sat for penge 5 Sld., 
hos Hans Svends udlæg af skoven 4 mrk. 5 skl., :/: 
Hans Svendsen wæster i Rydsker sogn fremlagde it pandtebref udgifved af denne S: Mand Lars 
Nielsen datered dend 14 January 1687, lydende at hand af berørte Hans Svendsen hafver opbaared 
Capital 37 Sld., og der for forsikred udi hans Eiendom, efter der om samme pandtebrefs videre 
indhold som nu blef læst, og paaskrefven, der paa findis opskrift, at det er læst, og vedstaaet inden 
Nørre Herredting dend 28 January berørte aar 1687, og rester deraf rente til nu dato 7 Sld. 3 mrk., er 
Capital og rente 44 Sld. 3 mrk., der for udlagt 5 tønder land haure jord sønden for skoven á 6 Sld er 
30 Sld., Skoufven i sig self med skoufs bontræer, og græsgang er sat for 24 Sld., til overs 9 Sld. 1 
mrk., :/: 
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin sedel penge 9 mrk. 10 skl., udlagt 2 
stolperum hus i dend wæster ende paa den nørre ladelænge er sat for 4 Sld., til overs 6 mrk. 6 skl., 
:/: 
Hans Thideman i Rønne fordred efter sin sedel penge 6 mrk. 8 skl., udlagt af forde 2 stolperum Hus 
at havis 6 mrk. 6 skl., hos Enken 2 skl., :/: 
Jacob Pedersen i Olsker sogn for 3 Sld., udlagt dend Wæster ladelenge som er 6 stolperum gl. huus 
er sat for 3 Sld., :/: 
Peder Madsen i Olsker sogn fordred 1 Sld., udlagt it Egetræ omfeld til skoven med toppe 2 mrk., it 
onfelt elletræ 1 mrk., it spar træ wæsten ved gaarden 1 mrk., :/: 
Jacob Madsen i Allinge fordred 6 mrk., udlagt 2 stolperum forstue  
 
Og 2 stolperum wæsten for, hvor af spended er med falden sat for 8 mrk., der af disse 6 mrk., :/: 
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Peder Ibsen i Olsker sogn fordred 6 mrk., udlagt af skræderlyken at have 6 mrk., :/: 
Hartwig Willumsen i Allinge fordrer som Enken afgaf, og vedgik 3 mrk., udlagt af en hvid Meehr at 
have 3 mrk., Jens Jørgensen i Olsker sogn fordred 10 skl., udlagt af Steerhuused 10 skl., :/: 
Efter aftale imellem de vedkommende S: Jørgen Hansen i Sandwig Hans Børn Enke, og arfvinger, 
som gans søn Jørgen Hansen nu fordrede, og blef sted penge 3 nmrk., som er for overværelse paa 
en foreening imellem denne S: Mand og Jens Isaksen, angaaende nogen forde og er for de 3 mrk., 
udlagt at betalis af en hvid Meehr at have disse 3 mrk., :/: 
Jens Hansen i Olsker sogn fordred som vedgikes 4 mrk. 4 skl., som betalis af forde hvide Meehr 
disse 4 mrk. 4 skl., :/: 
Peder Aristsen i Olsker sogn fordred 4 mrk., udlagt af en hvid Meehr at have 4 mrk., :/: 
Jens Nielsen i Allinge fordred med 8 skl., paa Hans Smids weigne tilsammen 2 mrk., udlagt af forde 
hvide Meehr at have disse 2 mrk., :/: 
Lars Pedersen i Olsker sogn fordred for ligkisten, og videre arbiedsløn 5 mrk. 2 skl., udlagt hos 
Hans Svendsen af skoven at have 5 mrk. 2 skl., :/: 
Diderik Haagensen i Olsker sogn fordred penge 5 mrk., udlagt af en Hvid Meehr at have disse 5 
mrk.., :/: 
Henrik Dideriksen i Olsker sogn fordred 2 mrk. 10 skl., udlagt, af en hvid Meehr at have disse 2 
mrk. 10 skl., :/: 
Lars Hansen Smid paa muure i Clemmedsker sogn til ham beretted Enken at være skyldig 1 mrk., 
udlagt af en hvis Meehr at have 1 mrk., :/: 
Anders Larsen Smid kirkewærge i Olsker sogn fordred paa kirkens weigne for 1701 8 skl., udlagt af 
Steerhuused at have disse 8 skl., :/: 
Mortten Bohne i Hasle fordred efter sin sedel penge 2 mrk. 15 skl., udlagt af en Hvid Meehr 2 mrk. 
15 skl., :/: 
Efter Sogne Præsten Hr: Mag: Søfren Skadis fremsente regning, skulle dette  Sterfboe til ham, som 
hand fordrede, blifve skyldig for afgift af Jorden efter bereigning aarlig 7 mrk. 8 skl., og af 9 aar 
skal staa til rest penge 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., Enken vilde her til hafve Seqvestrerlig udlæg indtil 
renebskab, og endelig afreigning imellem dem giort vorder som saaleedis henstaar, saa er her for 
udlagt af Skoven med Skovs bon, træer, og græs gang, ved Hans Svends udlæg at haves disse 5 Sld. 
1 mrk. 8 skl., :/: 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ride fouged fordred efter sin forteignenelse, som mælte saaleedis 
Laurs Nielsen udi Teign er skyldig til hans Kongl: May: for 1698, 1699. 1700, og 1701.á aarlig 7 
Dagsværk 1 Rd. 2 mrk. 12 skl., er 5 Rd. 5 mrk., omkaastninger for de 3 første aar á 8 skler 1 mrk. 8 
skl., Summa 6 Rd. 8 skl., Rønne den 3 Marty Aa 1702. H: Skor. Saa er for de 9 Sld. 8 skl., der forre 
udlagt, en røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., af skræderlyken 7 mrk., it bord af ask i stuen 1 mrk. 4 skl., af 
stuen at have 10 mrk. 4 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilged af Sterfboets 
middel udlæg for penge 30 Sld., og som børnen en deel er saa ringe af alder, saa blef Enken til 
børnens opforstring bevilged udlæg for penge 10 Sld., for disse 40 Sld., er udlagt en lyke væsten 
forstue hused, som kaldis gaards lyken, som er 2 tønder 3 skep: land Biug Jord og reker indtil bek 
folded, og derpaa staa 3 asker, er taxered for 40 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 14 mrk., Skifteskrifveren for sin umage 5 Sld., Stempled papir til 
skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af skrederlyken at havis forskrefne gebuhr :/: 
Wurderings mændene hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt hos Hans Svendsens udlæg af skoven at havis 6 
mrk., :/ 
For en gienpart af det skiftebref ganged efter Karen S: Niels Nielsens bevilged 6 mrk., udlagt af 
skræderlyken disse 6 mrk., :/: 
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Olluf Larsen Wefver i Olsker sogn fordred 2 mrk., udlagt af en handqvern med Peder Ibsen disse 2 
mrk., :/: 
Herrits Fougden Eskild Nielsen tilkommer 1 mrk. 4 skl., udlagt af det sidst taxered stue lengdens 
hus sat for 1 mrk. 8 skl., der af disse 1 mrk. 4 skl., :/: 
Johan Dideriksen fordred 4 skl., udlagt af forde huse disse 4 skl., :/: 
Peder Ibsen for sin umage og reiser bevilged 4 mrk., udlagt en hand qvern med hus, og Jern seil for 
6 mrk., til overs 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 205 Sld. 2 skl.,  
Ligned bliver i behold, og til deeling penge 10 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Deraf moderen tilkommer den halfvepart som er 5 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem Samptlig forskrefne denne S: Mands børn, som er 2 sønner 
og 2 døttre, er deraf en broder laad penge 7 mrk. 1 2/3 skl., og en søster laad er 3 mrk. 8 skl. 10 d.,  
For Moderens og børnens anparter er udlagt udi de 3 stolperum stue huus som før ermælt sat for 12 
Sld., deraf Hr; Amtskrifver betalis som før ermælt de 10 mrk. 4 skl., Item af forstuen 2 mrk., og af 
Steerhused 2 mrk. 14 skl., hvor udi en hver for sin anpart, efter forskrefne udreigning er laad tagen, 
Ellers til slutning paastod Enken og de som hende, og denne S: Mand er beslegted, og vilde have 
sig forbeholden, at indløse, hvis jord, og skoufs part, samt huuse, som nu til Creditorerne er blefven 
udlagt, og som Enken lofved at vil beholde sine benefnte børn hos sig, og børnen er ringe deele arf 
er tilfalden, saa blefven her paa Sterfboet slutted, at saa lenge Enken haver børnen hos sig skal 
Enken være fri, for at gifve rente af børnens andeel, endnu paaraabbte skifteforwalteren, om der var 
noged meere at anføre, som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til Enkens laug wærge svarende, 
at Enken formente, at naar børnen behøfver deris andeel arf, saa vil Enken betale dem deris part 
afforde huus, med reede penge, og videre hafde ike at angifve som dette Sterfboe vedkomme kunde, 
men forblef ved forhen de ris indførte meening, hvilked saa at være Passeret Testerer. 
H Schults.               H: Brubman. Jens Nielsen. Anders Laursen. 
Peder PIS Ibsen. Peder Madsen. Jacob J:P:S: Persen. 
Mortten M:D:S: Dideriksen. Lars L:Ø:S: Ødbersen. 
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Anno 1702. Den 16 January. Er efter Advarsel til de vedkommende Holden Registrering og 
Wurdering, og Paafølgende Sampt Schifte og Liqvidation, efter Erlig og Welate, nu Salige Mand 
Jørgen Joensen Kolw, fordum hans Kongl: May: bestalter Lieutnant ved det 3 
National Compagnie, som boede døde paa dend 62  Jord eyendoms gaard  beliggende udi 
Clemmedsker  sogn, paa Borringholm, imellem denne Sal: Qvindes efterlatte Hustru Else Claus 
Hartwigsdaatter, for hende paa tog sig efter hendis begiering, at laugwærge Sr Albert Hartwig 
boende paa Wellingsgaard i Nykier sogn, og denne S: Mands børn 6 sønner og 3 døttre, hvilke ved 
endelig Skifte, og deeling Amoteris, og de for en hver især wærger skal vorde anordned, som her 
efter videre formældis, møtte nu paa samptlig børnens weigne holdt forsteren Hans Christensen 
boende i Clemmedsker sogn, som udi det forige skifte holden efter denne S: Mands for ham afdøde 
hustru Walborig Mogensdaatter dens 14 November 1694. var ofverværende, og er de første 
børns nermeste slegt, Saa og møtte Jørgen Hermansen  boende paa Baggegaarden her i 
Clemmedsker sogn, som er denne efter lefvende Enkens hendis søstermand, 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Hans Morttensen og Lars 
Hansen, som boer paa Biørnegaarde, begge i Clemmedsker sogn, Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En soed blised ugilled Hest sat for 6 Sld., en hvid Hest for 2 Sld. 2 mrk., en sort brun snopped Hest 
for 4 Sld., en lys brun gilling for 3 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., en brun stierned ung hoppe for 7 
Sld.,  
Qveg.   
En røe bleg hielmed Koe sat for 4 Sld., en hvid bleg hielmed Koe for 5 Sld., en sort braaged Koe for 
5 Sld,, en røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe braaged Koe for 5 Sld., en røe grimmed Qvige 
for 4 Sld, 2 mrk., en sort Tyr for 3 Sld., en røe røgged studkalf for 9 mrk., 2 andre røe røggede 
studekalfve á 2 Sld er 4 Sld., en blak braaged studkalf for 6 mrk., en sort hielmed Qvigekalf 2 Sld., 
en sort stierned Qvige kalf for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 
6 gl. Faar á 3mrk 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior lam, og en fior gl. Wehr, á 2 mrk er 6 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk.,  
Svin. En graae belted galt 4 mrk., en hvid galt 4 mrk., en sort Soe 4 mrk., en graae belted ung Soe 3 
mrk., 2 graae beltede grise á 2 mrk er 4 mrk.,  
Kaabber.Ware. 
En Kaabber kedel paa 4er potter, en gl. Kaabber er vegtig til penge 2 mrk., en mæssing kedel som 
er lapped paa en span stoer sat for 2 mrk.,  
Mæssing.  2 mæssing støpte lysestager á 4 mrk er 2 Sld.,   
Thin. 3 nye Thin fadde mangut, er vegtig til penge 3 Sld., 8 nye Thin tallerken, og it sarsirken er 
vegtig til penge 3 Sld.,  
Sæden i Ladersen. Biug i 4 stolperum i Søndre lade, hvor af de 2 stolperum er til bielkerne, og 2 
stolperum er under bielkerne er sat paa 12 tønder Biug tilsammen, deraf fragaar tiende som er 
resterende til kirken, 4 tønder Biug, som er til 1. may 1702, Item rester til Præste tiende for 1701, en 
tønde Biug, saa og til Herrits fougden, og deignen hver en skep Biug, blifver igien 6½ tønde Biug á 
6 mrk er 9 Sld. 3 mrk.,  
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Haure i Væster lade, i 2 stiolperum under bielken er sat for 6 tønder á 2 mrk er 3 Sld.,  
Høet som nu findis her i boet kand ej taxeris formedelst Sterfboeds bæsters, og Qvegs fremføede, 
saa og til gaardens Conservation, og var forder, om noged saa videre der af kand blifve til overs.  
Boe Hawe i Stuen. 
It wraaeskab i stuen med en laasfast dør, og en dør foruden laas, og it drag rum udi er af Eeg sat for 
10 mrk., it steen bord med lugt foed, og dreied stolper sat for 10 Sld., it Eege bord med en laasfast 
bord skoffe under er sat for 10 mrk., en kiste benk norden til i stuen røe maalled med 2 rum udi 
hvor af it er laasfast sat for 3 Sld.,  
Benche Klæder i stuen. 
En røe ranned nye wefved benkedynne 8 alen lang med spoel skaded gult, og fortunder fore for 9 
mrk., en gl. dito benkedynne 8 alen lang, med gul ranned under foer er sat for 6 mrk., en gl. syed 
benkedynne med skin under 3 allen lang for 4 mrk., endnu en nye wefved benkedynne med helften 
spoelskaded, og helften nye wefved under foer,og er 8 allen lang for 9 mrk., en gl. vefved 
benkedynne 3 allen lang med ranned under foer er sat for 3 mrk., it grønt udlagt syed hiønde med 
skin under for 2 mrk., en bafstoel med lær paa 1 mrk., endnu en bagstoel med skin paa for 12 skl., 
en flamsk agedynne med sort lørt kalfskin under 4 mrk., endnu it flamsk hiønde som er røt, og nye 
wefved underfoer der paa for 3 mrk.,  
I Herberghuused.  
It askebord med en lugt foed, uden skuffe for 10 mrk., en røe og hvid malled Ørk med laas og 
hengsler er sat for 5 Sld.,  
Sengeklæder i Wæster seng. 
En blaae ranned olmerdugs hiem spinden overdynne for 5 Sld. 2 mrk., en blaae ranned bolster under 
dynne for 2 Sld., en blaae ranned bolster hofved dynne for 6 mrk., en gl. tysk olmerdugs pude med 
lin vor paa som er gl. for 1 Sld., en gl.bolster ranned pude med gl. lin vor for 3 mrk.,  
I Mellemste seng. En half sliden olmerdugs ofverdynne for 10 mrk., en hampr vors linnen 
underdynne for 10 mrk., en smaa blaae ranned hofved dynne for 5 mrk., en stoer ranned blaae 
hofdynne for 4 mrk.,  
I Øster seng. 
En blaa ranned olmerdugs hofveddynne for 6 mrk., en blaae ranned bolster hofdynne 2 mrk., 2 gl. 
Puder uden lin vor á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 3 Sld., it gl. bruegarns lagen for 1 
Sld., it gl. smaa blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it nytt blaargarns lagen for 3 mrk.,  
I Drengehuused. 
En graae ranned ullen ofverdynne for 5 mrk., en gl. linnen  underdynne 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en gl. seieldugs hofveddynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I Pige sengen i Krobhuused. En linnen ofverdynne 6 mrk., en gl. linnen underdynne 1 mrk. 8 skl., 
en linnen hofdynne 12 skl., en ullen hofdynne 12 skl., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I Gaarden. En arbiedswogn med smaa stier for 2 Sld., en gl. wogn med 3 juhl uden stier for 3 mrk., 
en gl. opskod skoufsleede med jern vidier, og dret for 1 mrk. 8 skl., en gl. ploug med jern juhl bøsse 
og ringe for 7 mrk., it nytt aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en gl. harre med træ tinner 6 skl., en adskildt 
arbieds wogn staaende i søndre lade er sat for 4 Sld.,  
I Steerhused. It øllkar paa en tønde stoer 3 mrk. 8 skl., it mindre øllkar for 1 mrk. 8 skl., 2 jern 
gryde kraage á 3 mrk er 6 mrk., it bradspær 12 skl.,  
I lille stuen. En salte halftønde for 6 Sld., 3 Ege siybøtte á 4 skl er 12 skl., en finne sybøtte 2 skl.,  
I Krobhused. En øl tønde 1 mrk. 4 skl., en straabondstønde 8 skl.,it medskab med en laas 3 Sld., en 
salte tønde 1 mrk., 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., en gl. tønde 4 skl., en kierne med stov og 
laag for 1 mrk., 2 fieringer at salte udi á 6 skl er 12 skl., en øll fiering 1 mrk. 4 skl., en salte half 
tønde 6 skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., en gl. otting 2 skl., it halft sengested paa stuelofted for 1 
Sld., en gl. kiste uden laag 6 skl., 3 straaebonds tønder á 4 skl er 12 skl., en øll leiel 6 skl., 2 sieser 
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med bom og ringe 2 mrk., en jerned hammel med jern nagle Cabelseeler, og hammel reeb, kabel 
tøm og halfseeler for 2 mrk., endnu en jerned hammel, og gl. cabelseeler, og hammel reeb for 1 
mrk., it tver sauf for 2 mrk., en egespan for 2 skl., it gl. sengklæde for 2 mrk., it gl. indvor til en 
benkedynne paa stue lofted 12 skl., en jern tyfve 6 skl., en lyng rifve 12 skl., en borddug som 
henger ofver borded som er dreiel for 7 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 200 Sld. 2 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne denne S: Mands gangklæder som af forde Wurderings 
mændenes blef taxered i følgende maader nemlig. En brun klædis kioel som er vendt under forred 
med brun rasker sat for 3 Sld., en graae nye fifskaftes kioel under forred med brunt ulled og linned 
for 5 Sld., it par gl. felbereed skin bopser med lærit under foer for 1 mrk., en graae fifskaftes west 
med brun ulledog linned under foer 3 Sld., it par felbereed skin bopser med blaar lerred under foer 
for 6 mrk., en Allumits skin trøye med Thin knapper udi for 1 mrk., hvis lerreid denne S: Mand har 
haft at klæde sig med. Haver Enken efter angifven de til børnen omgiort Summa andrager denne S: 
Mands Ifareklæder til penge 13 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurde Enken med sin laugwærge og tilstæde værende om de hafde meere 
løsøre til boeds beste at angive hvor til de svarede ej videre dem nu witterligt at være, end 
forskrefved staar, undtagen rugen som i fisked er saaet hvor om her efter skal formældes, og som 
herved Sterfboet adtskeellige vidtløftigheder med Gield og Prætensioner formennis at være, saa 
efter som Sterfboet er berettiged, dend 62, 54, og 55 jord Eiendoms gaarder i Clemmedsker sogn, af 
hvilken en deel skal være af denne S: Mand udpandted, saa paa det Sterfboet med alt hvis ved 
pandt, og her efter mældende Creditorers Prætensioner kand bekommis riktighed for, som ved 
endelig tillysning, og skifte vil forclaris, Saa blef nu ved denne Registering slutted, og til desto 
beder rigtighed at erlange ofver weiel, at af retten til videre skifteds fuld kommenhed opmældis 8te 
willige Dannemænd, som bemælte 3de gaarden kand fuldkommen taxerer og paa penge sætte, med 
videre deris opkræfvelse vil formælde og saa hvis pandt som Debitoren her fra Sterfboet af denne 
Salig Mand er haand faaet ved tillysningen her til Sterfboet at forclaris, om der af noged til 
Sterfboeds middel, og bæste kand være hvor for denne forretning indtil som fremdernis taxering 
indlefveris til skiftebetienterne, saa lenge beroer, og der efter op sættis, hvilked at som forskrefved 
staar, er tilganged og Passeret Testerer H: Schults.   H: Brugman.
 Albert Hartwig. Lars L:H:S: Hansen.  Hans Morttensen. 
Ofverværende vi efter skrefne Hans Christensen. 
 
End widere befindis dette Sterfboe at være tilbæste efter det skiftebref ganged efter Niels Eriksen 
paa 25 gaard i Aakier sogn hans Sal: Hustru den 9 juny Aa. 1701. som denne S: Mamd paa bemælte 
sin nu efterlefvende hustruis weigne efter hendis søster Giertrud Claus Hartwigsdaatter arfvede ved 
Contract penge 16 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl.,  
Rugen som i afvigte efter høst er saaed ved bemelte 62 gaard i Clemmedsker sogn som er 5 tønder, 
deraf sættis strøe ruggen for tønden 2 Sld. Er 10 Sld., nok taxered en flintebøsse for 2 Sld., 2 gl. 
Fyrpistoler med mæssing lapper mest for rusted der for sat for 2 mrk., en gl. ride sadel med sadel 
jord, og stie bøyle er sat for 6 mrk., it gl. ride bidsel med gl. dtenger, og sort læder er sat for 2 mrk., 
en brøger kedel som er gl. Anders Castensen i Clemmedsker sogn her fra boet har i pandt for 16 
Sld., nu weiet, og weier 5 lispund ansat for 20 Sld. 3 mrk. 8 skl., og efter som renten til dato er 
betalt kommer da Sterfboet til beste som anførris af berørte brøgerkedel 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., blifver 
saa Sterfboeds løsøre middels Summa foruden denne S: Mands Ifareklæder som andrager 13 Sld., 
som før er mælt penge 236 Sld. 4 skl.,  
Saa blef Endnu samptlig arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere løsøre eller 
tilstaaende Gield til dette boes middel at angifve hvor til de svarede ej videre at være, end angifved 
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er og forskrefved staar hvor ved dette Sterfboes registering paa løsøre godsed er slutted. Som 
skeede paa Sterfboet dend 31 January 1702.  
Dernest anføris dend forretning som de 8te mand, der forhen inden Nørre Herred ting er opmælte til 
at taxere, denne S: Mands, og Sterfboeds tilhørrende Eiendoms gaard er som er den 54,55, og forde 
62 gaarder i Clemmedsker sogn, hvilken forretning til os skifte betienterne er indlefvered, og er af 
følgende indhold, nemlig Anno 1702 Dend 23 January hafver wi underskrefne 8te mænd 
nemlig forman Anders Castensen. Rasmus Eriksen.af Clemmedsker sogn.  
Lars Thorsen. Og Hans Svendsen af Rydsker sogn. Lars Jensen. Og Henning Køllere 
af Olsker sogn.Peder Andersen og Hans Jensen af Røe sogn.   
Mødte i dag paa den 54. og 55 afgangene linit: Jørgen Joensens Eiendoms gaard er udi Risbye i 
Clemmedsker sogn. efter vores opkræfvelses anleedning, og samme gaard huse, og biugning, med 
tilliggende grun, og eiendom taxsered, og paa penge sat, saaleedis som følger, dend 54. som Erik 
Andersen paaboer haver wi først taxered, stufvelenge som er 8te stolperum udi den væster ende 2 
stolperum som er Steerhuus, temmelig got hoved tømmer, og got tag samt flogetille ofver bemelte 2 
stolperum med en bagerofn, ingen dør i samme stolperum, sat begge stolperum meere for 4 Sld., 
Nest op til it stolperum som er en liden forstue med en heel dør som henger i Jern sat for 1 Sld. 2 
mrk., Stufven som er 2 stolperum med temmelig got tømmer, og tag, og flagetille, en stue dør, og 
en krobhus dør som henger i jern, en gl. teiel karkelofn, og 4 winduer 3 paa den søndre, og it paa 
dend nørre side sat for 6 Sld., endnu it stolperum som er krobhus, got tømmer, og tag it gl. delle 
tille, og it lided windue paa dend søndre side, mens ingen dør, saa fanttis udi samme stolperum en 
bielke indstueken under tilled samme stolperum sat for 2 Sld. 2 mrk., 2 stolperum ladehus udi dend 
øster ende paa bemelte stue lenge, med got hofved tømmer, og tag tvende døre, den eene henger i 
jern, og den anden dito, i træ, sat hver stolperum for 5 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., dend søndre lade lenge 
som er 12 stolperum de 9 stolperum fanttis hoved tømmerret temmelig got, saa og got tag, item 3 
døre udi jern, a stolperum sat foe 1 Sld er 9 Sld., udi dend wester ende i samme lenge tre stolperum 
som er nytt hofved tømmer, got tag, og en dør paa den søndre side i bemelte stolperum i jern, og en 
dito paa den nørre side udi bemelte stolperum ved den wæster ende som og henger udi jern, a 
stolperum sat for 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk.,  
Sædis jord til Rug, og Biug dend wæster wang 6 tønder land á tønde land 1 Sld., er 6 Sld., en wang 
østen gaarden 4 tønder land er 4 Sld., Haure jord øster barke 10 tønder land 10 Sld., myre ager v. 
gaarden 5 tønder land er 5 Sæld., Westen aaen 4 tønder land er 4 Sld., ved heste wolds høy 4 tønder 
land er 4 Sld., Enges bond som befanttes at være 14 les er 14 Sld., samme gaards tilliggende skouf, 
og skoufs reerer, dam, og damsted, sampt brødsfellighed i bereuígned bedrager til penge in Sllis. 
136 Sld. 1 mrk.,  Dend 55 gaards sættning er saaleedis som følger, stuelenge som er 13 stolperum i 
den væster ende it stolperum stalde got hofved tømmer, og got tag paa den søndre side, og gl. tag 
paa den nørre side en dør henger udi træ sat for 1 Sld. 2 mrk., nest op til 2 stolperum krubhuus med 
got hofved tømmer, og tag en dør i jern, med it lided windue, dend halfve deel af tilled er bræder, 
og den anden halfvedeel er af flager tvende sengesteder i samme Krobhus sat hver stolperum for 10 
mrk., er 5 Sld., Stufven 3 stolperum med 5 winduer etgl. Pannel, og en benk for bordenden, saa og 
it gl. dito norden til i stuen, en nye teigl karkelofven tvende gode døre udi jern, tilled ofver stufven, 
er billig ved magt sat hver stolperum for 4 Sld er 12 Sld., forstuen som er med flage tille over den 
halfve part, og dend anden halfvepart med flage, 2 nye half dørre i jern sat for 2 Sld., Stegersted 2 
Stolperum temmelig got hofved tømmer, og tag, med flagetille, en baggerofvn, og kølne sat for 4 
Sld., nok 2 Stolperum nest op til, gl. tømmer og tag, hver stolperum sat for 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., 
Endnu 2 stolperum nest ved som have væred it gl. herber huus, hofved tømmered ved magt med gl. 
tag foruden tille, en gl. dør foruden hengsell a stolperum sat for 5 mrk er 10 mrk., den øster lade 
lenge som er 7 stolperum ladehuus, gl. hofved tømmer, og tag. Item en gl. dør udi jern a Stolperum 
3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl., Dend Søndre lade lenge, først udi dend øster ende 5 stolperum som er 
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got hofved tømmer, og gl. lyng tag á stolperum sat for 5 mrk., er 6 Sld. 1 mrk., Paa samme 5 
stolperum findis en dør henger udi jern, nest optel 2 stolperum gl. tømmer som staar paa støtter, 
med temmelig got tag á stolperum 2½ mrk er 5 mrk., nok 2 stolperum med gaat tømmer og tag, en 
dør sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Sædes Jord til Rug, og Biug, som er 15 tønder land, Haufver jord 38 tønder land engrs bon 35 les, 
sat hver tønde land for 1 Sld., og hver les Enges for 1 Sld., Beløbber saa samme Jord og Enges 
sætning tilsammen til penge 88 Sld., 
Samme gaards tilliggende Skouf med Skouf reener, Dam , og Damsted brønd, frugt hafver, og ald 
des leilighed sat for penge 60 Sld.,  
Summa ald gaardens setning med herlighed i beregned beløber til penge 192 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Anno 1702 dend 24 january er vi aatte mænd igien mædt paa dend 62 self eeiergaard i bemelte 
Clemmedsker sogn, og dend taxered som følger, stuelengen som er 16 Stolperum deraf 2 stolperum 
i den wæster ende som er ladehuus, temmelig got tømmer, en deele gaul, og en dør hengen i jern, 
got tag paa den nørre side. Dend søndre side er lyng tag begge stolperum sat for 4 Sld, nest op til 3 
stolperum Herberghuus, got hoved tømmer, got tag paa begge sider, temmelig got tille udi samme 
huus findis, og nagelfast 3 gode sengesteder 4 winduer en dør for samme huus som hengen i jern 
med laas it pannel og en benk, nagelfast udi samme huus sat til sammen for penge 10 Sld., der op til 
2 stolperum kaldis lillstuegot hofved tømmer, got tag, tilled er gammelt, 4 winduer billig goede, en 
teil karkelofvn, it pannel og benk, en gl. dær henger i jern uden laas, sat hver stolperum for 10 mrk., 
er 5 Sld.,  Atter op til igien 2 stolperum forstue got hofved tømmer, got tag paa begge sider, tilled 
temmelig got af bræder 2 half dørrer henger i jern, paa samme forstue en meeldør henger og i jern , 
saa og it lided windue paa samme forstue, hver stolperum sat for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., Stuen op 
til som er 3 stolperum med got hofved tømmer, got tag paa den søndre side, gammelt paa den nørre 
side 4 støker pannel i stuen, en god karkelofvn af potter leiel, en benk for bordenden, og for den 
søndre side 9 gode winduer sønden til i stuen, og 2 norden til i stuen 2 døre henger i jern, sat hver 
stolperum for 4 Sld. 2 mrk., er saa stuen i alt 13 Sld. 2 mrk., op til igien 2 stolperum krobhus med 
got hofved tømmer, og tag, gl. deehler tille i samme 2 stolperum en liden spise Cammer hvor udi er 
2 smaa winduer, en dør henger i jern, i samme krubhus, er og 2 winduer en uddør henge i Jern, hver 
stolperum sat for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., Nest op til 2 stolperum Meelhuus som er den øster ende 
paa stue lengen got hofved tømmer, got tag paa begge sider, gl. tille, og en gl. deelegaul udi samme 
huus er en gl. trappe, og 2 winduer, en dør henger i jern med laas, hver stolperum sat for 9 mrk., er 
penge 4 Sld. 2 mrk., Nok findis norden op til samme stue lenge et tver Steerhuus 3 stolperum 
temmelig got hofved tømmer, taged half gl. med flage tille risgaul hvor udi er og bageofven kiølne 
og fyrsted, og en gl. dør henger i jern sat hver stolperum for 9 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., Dend øster 
ladelenge 6 stolperum got hofved tømmer 3 dørre henger i jern, taged af lyng, hver stolperum sat 
for 6 mrk., er 9 Sld., Dend søndre lade lenge som er 17 stolperum, først 6 stolperum i dend øster 
ende nyt tømmer, nyt tag, som er hafre gull 2 stolperum, 2 stolperum loe, med en heel dør henger i 
jern, 2 stolperum fæ huus, hver stolperum 2 Sld., tilsammens 12 Sld., Nest optil it korn gulf 4 
stolperum, en loe 2 stolperum med en loe dør, og port sønden til, Porten henger i jern, fæ huus, 3 
stolperum med en dør henger i jern, Nest optil 2 stolperum Høe gulf i den væster ende, med en gl. 
deele gaul og en gl. dør henger i jern, hof tømmered er temmelig got, med tag sat hver stolperum for 
5 mrk., tilsammen obenskrefne 11 stolperum i alt penge 13 Sld. 3 mrk., Dend wester lenge som er 
11 stolperum i dend søndre ende, it portrom med gl. deelleport, henger i jern, Nest optil 3 stolperum 
korn gulf, og op til it stolperum som er Loe, og en dør paa samme stolperum henger i jern. Nest op 
til 3 stolperum hestestalle med 2 dørre, en heel væsten til henger i jern, og en half dør østen til 
henger og i jern, hofved tømmered billigt gogt, paa den væster side got tag, dend anden side er gl. 
lyng tag, hver stolperum af oben skrefne 8te er sat for 5 mrk er 10 Sld., Nest op til 2 stolperum 
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drengehuus billig got tømmer, got tag paa begge sider, gl. tille ofver, og it gl. pannel, og en gl. dør 
henger i jern, sættis hver stolperum for 6 mrk er 3 Sld., Nok it stolperum i den nørre ende med en 
gaul ris gaul hofved tømmered billig got, temmelig got tag, paa begge sider, it gl. deele tille, og en 
gl. dør henger i jern, og op til en laage henger i jern sættis tilsammen for 1 Sld. 3 mrk.,  
Summa er saa ald husens setning 102 Sld. 1 mrk.,  
Sædis jorden til Rug og Biug, oberne lyken 5 tønder land, høy lyken 2 tønder land nu forbedred ved 
ophaken 1 tønde land, er saa dette støke jord i alt 3 tønder land, østre lyken 6 tønder land væstre 
lyken 4½ tønde 1 skep. Mens nu befindis samme lyke at være forbedred ved opharkning saa den nu 
er 6 tønder land, neere udi Skofven en tønde 3 skep. Land er tuilsammen til rug, og Biug 21 tønder 
land og 4 skep. Land Haure jord, gres myr agere 10 tønder land lilemyr ager 10 tønder land, lang 
ager 10 tønderager 9 tønder land udi engene it tønde land udi øber lyke 2 tønder haufre ager i 
Skofven 5 tønder land, Heeager, 3½ tønde land, udi engene ½ tønde land, alvej ½ tønde land, Nok 
er forbedret til haure jord af valle mark paa samme 62 gaards fortoug 5 tønder land er saa i alt haure 
46½ tønde land, Engen Wolle Eng 6 les Engis, gres myrre 14 les, kille Eng 5 les, galte buske 2 les, 
nok 2 halmede enge her af til gaarden aar lig 1 les, en halmede Eng westen neden hos lands 
dommers bondehaard, her til gaarden aarlig 1 les, kaars Engen 3 les, af Røe biere Eng ½ les, 
handklæded 1½ les, huus Engen 2 les steen Engen it les, sund Engen ½ les, en halmede Eng i 
Nykier sogn hos Mørkelun, der af her til gaarden ½ les, tilsammen 39 les Enges, er saa hver tønde 
land jord sat for 1 Sld., og it hvert les Enges iligemaader 1 Sld., er saa i alt 106 Sld. 2 mrk., 
Skoufven, og gaardens lejlighed, med frugte have, gaards træer, Brønd kaal have, og des herlighed, 
samt kløvegang, og den til reignede jord af Wallemark, som ike endnu har væred i brug sat 
tilsammen for 100 Sld., er saa denne forberørte 62 gaards sætning, med huus Ager, Eng, Skouf, og 
ald anden tilliggende herlighed, sadt tilsammen paa penge 308 Sld. 3 mrk.,  
Anders A:K:S: Castensen.  Rasmus R:E:S: Eriksen.  Hans Svendsen. 
Laurs Thorsen. Laurids L:J:S: Jensen.  Henning H:K: Køllere. 
Peder Andersen. Hans H:J:S: Jensen. 
Summa andragerforskrefne 3de Jord Eiendoms gaarder efter denne forhen indførte 
taxt og Sætning til penge 637 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Summarum andrager saaleedis dette Sterfboeds fuld middel med løsøre og 
Jordegods, eftersom forhen findis indført til penge 873 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
 
Anno 1702 dend 31 January er efter lovlig giorde tillysning, ofver alt landed, og advarsel til de 
vedkommende, holden skifte, og liqvidation efter forhen dend 16 January, nest forleeden ofver 
løsøre godsed, forfattede Registering og wurdering, saa og efter de forhen indførte 8te opmolte 
Dannemænds paa Jordegodsed den 23 January, nest afvigt giorde taxering, efter afgangne Lieutnant 
Jørgen Joensen Klov som boede, og døde paa dend 62 Jord Eiendomsgaards gaard i 
Clemmedsker sogn, og det imellem denne S: Mands efterlefvende hustru, Else Clausdaatter, for 
hende møtte som for er rørt hendis laugwærge Sr: Albert Hartwig boende paa Wellingsgaard i 
Nykier sogn paa eene side, og paa anden side, samtlige denne S: Mands nu lefvende børn, som til 
sammen er 6 sønner, og 3 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er under Constabel Joen Jørgensen nu boende i Sandwig fuldmyndig efter 
loven. 
Dend anden søn Mons Jørgensen nu i Kiøbenhavn, for ham paatog sig at wærge i hans 
fraværelse Holds Forsteren Hans Christensen. 
Dend 3 søn Bendt Jørgensen nu her i boet, og er sin egen wærge. 
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Dend 4. søn er Herman Jørgensen 17 aar gl. for ham paatog sig at wærge Morten Bohne Stads 
Capitain boende i Hasle. 
Dend 5. søn Hans Jørgensen 14 aar gl. for ham er til wærge anordned broderen Bendt Jørgensen. 
Dend 6 og yngste søn er Olluf Jørgensen paa 12 aar gl. for ham er til wærge anordnede Arist 
Ibsen boende paa Klint i Wæstermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Walborig Jørgensdaatter 27 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans 
Ibsen i Meybye i Nykier sogn. 
Dend anden daatter er Karne Jørgensdaatter 20 aar gl. for hende wærger Fenrich Mortten 
Mogensen boende i Nykier sogn. 
Dend yngste denne S: Mands daatter som hand har aufled med denne nu efter lefvende hustru, er 
Marta Jørgensdaatter 4 aar gl. for hende er til wærge anordnet Moderens søstermand Jørgen 
Hermansen boende paa Baggegaard i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende forskrefne rettens betiente, tilligemed forde 2 
wurderings mænd Hans Morttensen, og Lars Hansen paa Biørnegaarden i bemelte Clemmedsker 
sogn. Hvor da videre ved dette Sterfboe blef angifven, og Passerede efterskrefne nemlig,  
Først  blef angiven, og Extra hævet efter skrefne Gield og Prætensioner, som er følgende. 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Hans Henrik Skor fordred efter sin reigning som rester, 
først af berørte 62 gaard i Clemmedsker sogn, Knehtepenge for Aa. 1700 og 1701 aarlig 1 mrk. 11 
skl., er i de 2 aar 3 mrk. 6 skl., Nok efter S: Jørgen Joensens Revera, af 22 April 1700, der paa 
rester 5 Sld. Er tilsammen 5 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Sr: Hans Hiort velbemelte Hr: Ambtskrifvers fuldmægtig, fordred efter S: Jørgen Joensen til 
hammen gifne Assignation, Datered dend 3 Dec: 1701, med indhold at hand til Hans Hiort haver 
ofver draged, dend 47 gaard i ØsterMarie sogn Anders Wiedeman beboen som til bemælte denne S: 
Mand for sin Lientnant Gage efter Reglementet er alle naad: tillagt, og Hans Hiort for Aa. 1702. 
skulle have opborged. Imod den betalning, som S: Jørgen Joensen af Hans Hiort berørte 3 Dec: 
opbaarred haver, hau hos Hans Hiort fremsente regning paa bemælte 47 gaards afgift, som med 
egte penge, og den fulde Contribution, opdrager til penge, efter land Kiøbbereigned 17 Sld. 2 mrk. 
14 skl., og som denne S: Mand saa strax i aared ved døden afgik, fordrer nu Hans Hiort heraf boet 
sin fulde betalning, som anføris penge 17 Sld. 2 mrk. 14 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands nest for ham afdøde Hustru S: Wallborig 
Monsdaatter Datered dend 14 November 1694. befindis denne S: Mands med forberørte sin S: 
hustru auflede 6 sønner og 2 døttre, arfvelig at tilkomme baade af løsøre, og Jordegods som bestaar 
af den 54.55. og 62. Jord Eiendoms gaarder beliggende i Clemmedsker sogn tilsammen 289 Sld. 2 
mrk. 5 skl., er til hver barn nemlig en broder 41 Sld. 1 mrk. 7 4/7 skl., og en søsterlaad er penge 20 
Sld. 2 mrk. 11 11/14 skl., som tilsammen andrager og rester 289 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Efter en obligation udgifved af denne S: Mand Jørgen Joensen Klouw til sin broder S: Olluf Klouw 
kiereste i Kiøbenhavn Madam Pernela S: Olluf Klouws, ved Stads Capit: Morten Bohn i Hasle paa 
hendis weigne giorde befordring, efter fuldmagt af hende dateret Christianshavn den 10 November 
1700. og af hammen til hende samme obligation ofversent, efter der om til bemælte Mortten Bohne, 
af hende med hendis laugwærge Peder Riegelsen underskrefne Qviterings indhold, at Mad: Pernela 
S: Olluf Klouws, anmelte Obligation bekommed haver, og en qviteringen datered den 6 December 
1701. Obligationen mælder om Capital 82 Rd., deraf angaar renten om St: Hansdag 1701. er til 
January Maaned udgang 1702. rente 14 mrk. 5 skl., er saa Capital og rente penge 126 Sld. 2 mrk. 5 
skl.,  Capit: Mortten Bohn i Hasle møtte her paa Sterfboet, og indlefvered sin Speciale Reigning 
med indhold, at Sterfboet er ham skyldig, efter afreigning, naar førster afkortted 100 Sld., penge, 
som S: Jørgen Joensen dend 26 juny til Mortten Bohne aar 1699, betalt haure, hvilke 100 Sld., 
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Jørgen Hermansen boende paa Baggegaarden nu var her tilstede, og angaf at have til S: Jørgen 
Joensen lefvered, og betalt, og var S: Jørgen Joensens anpart arfve paa sin nu efter lefvende 
hustruis Else Clausdaatters weigne til arf efter hendis Sal: forældre, af bemælte Baggegaarden, og 
tilliggende 2de Worneder og Eiendommer med videre som efter oprettede Documenter, og kiøbebref 
imellem S: Jørgen Joensen, og Jørgen Hermansen udviser, og forclarer, saa rester Sterfboet der for 
uden at betale til bemælte Mortten Bohne, hvor af S: Jørgen Joensen har belofved forsikring at 
gifve Mortten Bohn udi den forhen anrørte 62 gaard i Clemmedsker sogn for 130 Sld., er saa 
tilsammen som nu Sterfboet til Mortten Bohne med de ommælte 130 Sld., skyldig er penge 182 Sld. 
1 mrk. 1 skl., :/: 
Hans Rasmusen boende paa 55 Jord Eiendoms gaard i Clemmedsker sogn, fremlagde it pandtebref 
til ham af denne S: Mand Jørgen Joensen udgifven paa forberørte 55 gaard, datered dend 25 marty 
1697 og det fra Midfaste 1697. indtil 10 aar er forløben, og bekommed pandt penge der paa 120 
Sld., hvilked pandte bref nu blef læst og paaskrefven, og findis der paa opskrift, at der er læst inden 
Nørre Herrits ting dend 26 Marty 1697. med videre des indhold, og formælding :/: 
Erik Andersen som boer paa dend 54 gaard i Clemmedsker sogn fremlagde it pandtebref til ham af 
denne S: Mand Jørgen Joensen udgifved paa berørte 54 gaard udi 10 aar, bereigning fra midfaste 
1698, og saafrem deelis indtil de 10 aar er forløben, og er dette pantebref datered dend 3 juny 1698, 
hvor paa denne S: Mand har opbaarred pandtepenge 50 Sld., og er samme pandtebref læst inden 
Nørre Herrits ting den 3 juny berørte aar 1698. nu læst og paaskrefven. :/:  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter afreigning imellem ham og Sterfboed vedkommende at reste 
penge 24 Sld. 2 mrk., der for uden tilkommer Willum Jacobsen it Egetræ som staar væster neer for 
denne 62 gaard i Clemmedsker sogn og østen for Høyen én sammen for sig self som forhen er 
afregned og afclarred imellem S: Jørgen Joensen, og Willum Jacobsen :/: 
Barbro S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter denne S: Mands Jørgen Joensen egen haand af 
dato. 17 Marty 1697. 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Kieldsen i Hasle fordred som vedgikes penge 1 Sld. 3 mrk. 7 skl., :/: 
Hans Køller i Clemmedsker sogn fordred for en tønde Rug meehl. Og en fyredeelle til samme 
bereigned for 4 Sld., :/: 
Sr. Albert Hartwig fordred efter regenskab, og afreigning penge 13 Sld., :/: 
Thor Detlofsen Smid i Rønne fordred arbiedsløn tilsammen penge 2 mrk. 4 skl.,  
Claus Ibsen i Clemmedsker sogn fordred som endnu rester, og er  anført i det forhen Citeret 
skiftebref ganged efter Jørgen Joensens S: Hustru, og har væred børne gods Capital og rente, hvor 
med Claus Ibsen nu nøtedis penge 10 Sld. 2 mrk., :/: 
Laurs Laursen i Rønne fordred efter sin sedel som Sterfboet er skyldig 4 Sld. 7 skl., :/: 
Jørgen Gødrik i Nylarsker sogn fordred efter S: Jørgen Joensens egen haand laante penge 6 Sld. 1 
mrk., Og der paa i haand lefvered til pandt 2de Sølfskeer, og for resten giort forsikring udi en 
brøger kedel, nu er de 2de Sølfskeer vejet, og vejer 6 – anreigned for 4 Sld. 2 mrk., og naar Jørgen 
Gødich beholder de 2de Sølfskeer tilkommer ham enda her af boet 7 mrk., :/: 
Hans Morttensen i Clemmedsker sogn fordred for 3 skep: Rug Meehl á 3 mrk er 9 mrk., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred klokeringens penge for denne Sahl: 
Mands liig, arfvingerrne vilde her for ej stæde udlæg Niels Albertsen i Rydsker sogn fordred for 
fiskeri som vedgikes penge 4 Sld., :/: 
Peder Nielsen i Gudhiem fordrer som vedgikis og er for fiskeri penge 5 mrk., :/: 
Olluf Hansen i Gudhiem fordrer som rester paa en half tønde sild 2 mrk., :/: 
Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn fordrer som rester paa en afkiøbt Hoppe 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Jensen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikis penge 10 mrk., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn lod fordre som vedgikis penge 2 Sld., :/: 
Lars Larsen nu i Wæstermarie sogn fordred tienesteløn penge 9 mrk., :/: 
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Mons Madsen i Olsker sogn fordrer som vedgikes penge 5 mrk., :/: 
Gierdt Farfver boende i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikis 2Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
Mads Pedersen Høy boende i Rønne fordred efter sin sedel 7½ mrk.,  her imod beretted Enken, og 
arfvingerne, at Mads Høy hafde en Hest her fra boet i Høst i brug, en maaned, og Accorderet for 
hver dag 4 skl., og formeente Enken, og arfvingerne at ded regneskab der inod var betalt. :/: 
Jørgen Hermansen paa Baggegaarden fordred for adtskillige var som opdrager til penge 2 Sld. 6 
skl., Videre fremlagde bemælte Jørgen Hermansen it Kiøb, og skiødebrefved gifved af denne S: 
Mand Jørgen Joensen, Eskild Hartwig, og Albert Hartwig datered den 4 April Aa. 1698, med 
indhold, at de til Jørgen Hermansen haver solt skiøt, og afhendt, ald den laad, og part som dem paa 
husrtu, og deris mynlingers weigne var berettiged udi Baggegaarden, og de 2de der til hørrende 
Worneder, og eiendomme, og der for af Jørgen Hermansen opbaared fuld betalning efter der om 
berørte skiødebref videre indhold, og formælding, som nu blef læst, og paaskrefven, og Jørgen 
Hermansen igien lefvered. :/: 
Petter Harding i Rønne fordred 2 mrk. 4 skl., her paa angaf arfvingerne at en tønde Biug som i 
Regenskab af Petter Harding opskrifves for 2 Sld., bekommed A: 1698. kaasted ded aar 3 Sld., saa 
at arfvingerne formeenes at skulle hafve noged til gode hos Petter Harding efter hans egen opskrifts 
anleedning, som de dog vilde saaleedis at skal gaae lige op.:/: 
Berrel Clausen i Sandwig fordred for en skep: Erter penge 3 mrk., :/: 
Enken og arfvingerne beretted at være skyldig til Peder Jensen i Clemmedsker sogn for Koe leie 
penge 3 Sld., :/: 
Item rester Koe leie til Laurs Hansen i Nyker sogn penge 2 Sld., :/: 
Lars Espersen i Rønne lod fordre for faune stangen til begrafvelsen penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Enken og arfvingerne angaf at Sterfboet er skyldig til Sønnen Mogens Jørgensen i Kiøbenhavn for 
1½ tønde groft salt, á 6 Sld er 9 Sld., :/: 
Hans Hansen Smed i Hasle fordred 2 mrk., :/: 
Anders Castensen i Clemmedsker sogn fordred for en Skep: Biug malt 3 mrk. 8 skl., Enken og 
Børnen angaf at S: Jørgen Joensen hafver opbaared hvis leje af Thoer Detlofsen i Rønne, som hand 
var skyldig af Lars Joensens Gaard i bemelte Rønne penge 5 Sld.,  
Sønnen Bendt Jørgensen fordred for forstrekning som ved gikes penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Gammel Andersen for at grave til denne S: Mands lig fordred 2 mrk., :/: 
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordred for 6 tønder Haure hvorfor Hans Rasmusen af denne 
S: Mand til pandt var lefvered en Sølfskee, som hand siden til denne S: Mand igien lefvered, og der 
for nu fordred 3 Sld., :/: 
Sogne Deignen Peder Wejer fordrer efter foreening for sin umage ved denne S: Mands lig 
begengelse it Faar, og 1. Sld., ansat paa penge 7 mrk. 8 skl., :/: 
Nok anføris daatteren Walborig Jørgensdaatter anpart af sin S: Moders Ifareklæder som efter 
forberørte Skiftebref ganged efter hendis S: Moder opdrager 7 Sld., :/: 
Den anden daatter Karne Jørgensdaatter vedstoed nu self at have bekommed sin anpart af sin S: 
Moders Ifareklæder. :/: 
Sønnen Joen Jørgensens arfvepart efter forde skiftebref forhen fuld anført, og hvis Joen Jørgensen 
af sin S: Fader, eller faderen af ham bekommed haver er ved Liqvidation lige imod hinanden 
opgaard, og bereigned. 
 Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til Penge 921 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver saa den anførte Gield Høyere end Sterfboeds middel 47 Sld. 3 mrk.,  
Der foruden haver Sterfboed laded bekaaste en faufne som i St. Clemmeds Kirke er ophengt, hvor 
paa Sterfboet endnu er skyldig bekostning 6 Sld., foruden dette skulle af Sterfboeds middel betalis 
de forhen af Nørre Herreds tings ret opmælte 8te mænd for deris umage med Gaarderens sætning, 
item skrifver penge for taxteris beskrifvelse, og stempled papir der til, saa vel som og skifte 
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forwalteren og skifte skrifveren for deris umage med dette skifte, saa og der til behørig papir, og de 
mænd som dette Sterfboes løsøre middel haver taxered for deris umage, hvor til ingen middel at 
betale resten af dette Sterfboes Gield, og forskrefne gebuhr med, nu i Sterfboet findis? 
Enkens laugwærge Sr: Albert Hartwig end og formeente, at saa som befindis af de forde 8te mænds 
forretning, nemlig Anders Castensen og hans medfølgere, som hafver sat og taxered dette Sterfboes 
vedkommende 3de  Gaarder, at bemelte Gaarder, og Sterfboeds registerede, og wurderede løsøre, ike 
nær kand opnaa til denne S: Mands efterlatte Gield, og der foruden befindis af ded her paa skifte 
stæded af Jørgen Hermansen frem lagte kiøbe bref og Qviteringer, at S: Jørgen Joensen haver imod 
loven solt, og afhendt sin efterlatte hustruis Jordegods, som beløber Capital og rente 148 Sld., for 
hvilked Jordegods hun ingen andeel efter den taxt som bemelte 8te mænd paa forde Gaarder giort 
haver, efter loven igien kand bekomme udi denne S: Mands Jordegods, des aarsage Albert Hartwig 
paa Enkens Weigne formeener ingen endelighed paa skifted nu skee kand, Saa som hand paa 
Enkens weigne de forde 8te mænds forretning og vedkommende til landstinged derved for aarsages 
at indstefne, hvor ved hand formeener at faa de omrørte 3de gaarder paa Aution, saa Creditorerne for 
deris retmæssige Prætensioner kand skee fyldelst, og Enken for sine Jorde penge wederlaug, Efter 
saadan forskrefne om stendigheder og giorende Prætensioner, understaar formælte skiftebetienter os 
ej meere med denne forretning at fort fare, og til ende bringe, førind der paa inden lands tings retten 
før erre kiendt, hvorleedis med forskrefne videre skal forholdis vi ydmygeste Remitterer, og efter 
nermere efter retning skifted nu opsætter, hvilked at som forskrefved staar er tilganged, og Passeret, 
des til vidnisbiurd under samptlige vore hender, og seigneter, Skiftestæden efter S: Lieutnant 
Jørgen Joensen paa 62 gaard i Clemmedsker sogn den 31 January Aa. 1702,  
H: Shults.  H: Brugman. Albert Hartwig. Jørgen Bohn Hermansen. 
 Hans Morttensen.  Lars L:H:S: Hansen.  
 
At Saaleedis befindis med forskrefne løsøre Gods, saa og med forde 3de gaarders taxering, saa vel 
som og med dend indførte Gield som rigtig befindis, og dermed ere benøyede, men hvad 
Prætension angaar, som Albert Hartwig her for fra har laded indføre, at laded dette skifte forretning, 
og de St: Mænds taxt indstefne til landsting for at faa Jordegodsed Autionerit, formeene vi ej at 
være lovmæssig, og ej heller os dermed vil befatte, mens formeene at Albert Hartwig bør at giøre 
det paa sin egen bekostning, og ansvar, Joen Jørgensen,  Hans Christensen.  
Bendt Jørgensen. Mortten Mogensen,  Arist Ibsen.   Hans Ibsen.   
 
Anno 1702 den 7 Marty efter at forhen den 22 February nest afvigt, af Welb: Lands 
dommer Ancher Müller, paa denne forskrefne udstæde forretning opretted efter berørte S: Mand 
afgangne Lieutnant Jørgen Joensen Klov som boede, og døde paa den 62 Jord Eiendoms gaard 
i Clemmedsker sogn inden Borringholms Landsting dom afsagdes, at denne S: Mands 3de Jord 
Eiendoms Gaarder som er de 54, 55 og 62de Gaarder i Clemmedsker sogn formedelst dette 
Sterfboes Gields fordringer, og Prætensioner ike efter den taxt som paa løsøre Godsed, saa og den 
taxt, som paa Jordegodsed bemælte 3de Gaarder er sat kunde blifve betalt, at Jordegodsed der for til 
den mest biudende skulle sælgis dog arfvingerne mente at være, entten de fordrende Prætensioner 
self at besvare, eller ved foreening i mindelighed Gaarderne self i høyere Pris at opsætte til Gieldens 
betaling saaleedis at Creditorerne ike der ved lider skade, efter der om Welb: Hr: Lands Dommers 
doms med sin akt, og meening videre indhold, og formelding, som er lydende som her efterfølger, 
Ancher Müller til Wallands Gaard 20 May til Danmark, og Norge etc, Lands Dommer paa 
Borringholm, Giør witterligt, at aar 1702.Onsdagen den 22 February inden Borringholms Lands 
tingsret fremkom Seig: Albert Hartwig paa Wellingsgaard udi nyekier sogn, som udi Retten lod 
oplæse, en min udstæde landstings stefning, datered Svaniche dend 8 February var i A: 1702, som 
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med dens paaskrift ord til anded saaleedis mælde, Ancher Müller Kongl: May betroede 
Landsdommer er Borringholm, Giør witterligt at for mig haver anfraged Albert Hartwig paa 
Wellingsgaard i Nykier sogn, laugwærge for Else S: Jørgen Joens i Clemmedsker sogn, hvorleedis 
hand høylig skal være foraarsaged paa ermælte Enkes weigne for mig til Landstinged at lade 
indstefne en 8te mænds forretning, som i Anders Castensen boendis i Clemmedsker sogn og 
edersmed følger, efter den eder tilskikede opkrævelsis formælding hafver giort paa trende, afgangne 
S: Jørgen Joensens og hans arfvingers tilhørrende den 54, 55, og 62 Jord Eiendoms gaarder i 
Clemmedsker sogn hvilken forretning i og eders med følger skal have giort uden Albret Hartwig 
paa Enkens weigne og andre vedkommende af arfvingerne, og wærgerne deris hos værelse Sr: 
Albert Hartwig samme dag /: Da i haver  begived eder til bemælte gaarder, og demmen taxered :/ 
haver efter høyedle, og welbaarne Hr: Oberstens, ordre, væred udi hans K: M: Forretninger, og ike 
faaet en gang at vide at i den dag vare befalede at begive eder til de forom rørte Gaarder, og 
demmen taxere, og paa penge sætte, og er Albret Hartwigs meening, at i ike hafde burdt at 
fuldbyrded eders forretning, naar ike de vedkommende som det angik vare samtligen tilstæde, og 
saa at alting gik riktig, og ret til efter loven, og som Albert Hartwig nu af eders forretning 
formenner at i haver sat, og taxered bemelte Gaarder for penge 636 Sld., og der efter hans beretning 
skal være en stoer Gield, og witløftighed efter Jørgen Joensen, saa at ike baade løsøre, og bemelte 
Gaarder, om de ved taxt skulle forblifve som i haver sat dennem fore, nær kand opnaa til den S: 
Mands Gield, langt mindre Enken at kand faa nogen erstadning for hvis der er bekaasted paa den 
Sal: Mands Udfart, der foruden skal Jørgen Joensen imod loven have solt bemælte sin hustruis 
arfvepart udi Baggegaard og tilliggende tvende fri Worneder som skal have bedrager sig Capital og 
Rente hand hafver optaged 148 Sld., fra imod den bedrøfvede fattig Enke i saamaader heller ingen 
vederlaug af hans Jordegods  igien efter lovens tilhold skal kunde bekomme, og som Albert 
Hartwigs tanke er at efte benefnte Gaarder, om de til den nest biudende maatte ofverladis, skulle 
komme, eller opløbe saa høyt udi penge at baade Creditorerne skulle kunde skeefylselst for deris 
retmæssige fordringer, saa at Enken, og hendis med arfvingerne for Creditorernis videre 
Prætensioner skulle i sin tiid uden videre ansvar, og den arme bedrøvede Enke forberørte sine 
Jordepenge, Saa vel som for den salig Mands Udfart, og saa kunde nogen underlaug, dis aarsage 
Albret Hartwig vil formeene at faa af mig under kiendt bemælte aatte Mands forretning, og Taxt, og 
vil af mig have paa kiendt, om ike forde trende  gaarder bør selgis til den mest biudende, Enken af 
Creditorerne, arfvingerne, eller nogen anden som der forre mest vil gifve, med mindre arfvingerne 
imellem demmen self herom kand foreenis, saa at Creditorerne, og den fattige Enken kand være 
uden skade, med videre Albert Hartwig paa ermælte Enkis weigne skriftlig. Eller mundtlig udi 
Landstings retten agter at Demenstrere, og i den henseende, og forbemælte aarsager skyld, haver 
hand ogsaapaa Enkens weigne /: da skifted var beslutted at skulle holdis, og til endelighed bringes 
Salig Jørgen Joensen giort Prætensioner for skifteforwalteren, og formeent at samme skifte ike 
burde sluttis, eller til endelighed bringis, førend endelig dom, om oven bemelte poster, af mig skeed 
er, hvor da skifte betienterne imod saadan Albert Hartwig forneenende tet, og laugmæssige giorde 
Prætensioner, ike har understaaet dem at giort udlæg, eller regned Proqvota imellem Creditorne, og 
der fore opsat skifted til videre udi samme posternis paa kiwndelse, Thi paa min allernaadigste 
arfvekonge, og herris wegne biudes, og be fales eder Anders Castensen Forman for de 8te Mænd. 
Som forde trende gaarder haver taxered, at i og eders medfølger, herom møder for mig udi rette, 
inden Borringholms landsting, som neste guds hielp er berammed at skal holdis udi Aakirkebye 
Onsdagen den 22 February med Eder tagende eders opkræfvelse, hvor efter i samme gaarder taxeret 
haver, da til samme eders forretning at svare, saa og at giøre forclaring, om ike bemælte gaarder, 
med des tilliggende herlighed, høyere udi penge kan opgaae, end som i dennem haver taxered fore, 
saa stefnis og eder Joen Jørgensen, og Bendt Jørgensen paa Eders egene wegne, item K: M: 
Holdforster S: Hans Christensen, Fenrich Morten Mogensen, Arist Ibsen,af 
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Wæstermarie sogn. Hans Ibsen af Nyker sogn. og Capit: MortenBohn i Hasle som ere 
tilsat at være formynder for  Sahl: Jørgen Joensens børn, alle tilsamme tiid og sted at møde 
paa eders myndlingers weigne, og uden nogen opholdes opgive eders Prætensioner tilkiende om i 
siunis at haver noget imod ermælte Albert Hartwig paastand at foregive, eller Prætendere end og saa 
stefnis eder Seigs Jørgen Hermansen paa Baggegaard i Clemmedsker sogn, samme tiid at møde i 
rette med eders kiøbebref, og Qviteringer i kand have af Jørgen Joensen udgifven hvor af kand 
seeis om hand sin hustruis Jordegods, efter Albret Hartwigs beretning haver solt, og afhendt, og 
hvor mange penge hand af eder der for haver bekommed, efter hvilken beskaffenhed, og for mig 
giorde Prætensioner, og i rette lagde   Documenter strax skal skee Dom, paa det skifte ike ved 
nogens unødvendige udflugter, eller fortvending er lenger skal opholdis, der efter en hver skal veder 
faris hvis ret er Datum Svaniche den 8 Fefruary A: 1702.  
Denne Welædle og Welb: Hr: Lands Stefning, er louligen forkynded for mig underskrefne Hans 
Ibsen, denne Sterfningen er loulig for mig forkyndt Jørgen Bohn Hermansen, denne Welædle og 
Welb: Hr: Lands dommer Stefning haver vi underskrefne for de vedkommende louligen forkyndt 
Povel Rasmusen, Jens Pedersen, denne Welædle og Welb: Hr: Lands Dommers Stefning er louligen 
forkyndt for mig underskrefne Morten Mogensen, læst inden Borringholms Landsting, Onsdagen 
den 22 February 1702. formanden Anders Castensen var efter indstefning her for retten tilstæde, og 
vedstoed paa egne, og hans med følgeris wegne at have taxered S: Lieutnant Jørgen Joensens 
efterlatte trende Jordeiendoms gaarder den 54. 55 og 62 i Jordebogs taled i Clemmedsker sogn, paa 
ded høyeste, som hand siuntis de kunde væred værde, nemlig alle 3 for penge 637 Sld. 8 skl., Og 
ellers udi retten lefverede deris opkræfvelse udstæd af Nørre Herritsting den 20 January 1702. som 
blef læst og paaskrefven, ogliuder som følger Eskild Nielsen Kongl: May: Byefouged udi Hastle, og 
Herreds fouged udi Nørre Herred, giør witterligt at aar efter Guds Biu Aa. 1702 dend 20 January, er 
hammen tilsendt udi retten er skiftlig Missive fra skifteforwalterene udi afgangne Lieutnant Jørgen 
Joensens boe nemlig Skatten Skuld, og Henrik Brugman, Sampt og fra Enkens Laugwærge S: 
Albert Hartwig, Joen Jørgensen, og Bendt Jørgensen, hvor udi de samptlig er begierende at 
demmen 8te Uvillige Dannemænd maatte  opmældis som kunde taxere den 54, 55. og 62, Eiendoms 
gaarder i Clemmedsker sogn, og at bemælte mænd det svareste mueligt er, deris taxt til 
skiftebetienterne levere, Saa paa Kongl. Ma: og Rettens weigne opmældis efterskrefne Dannemænd 
nemlig, Formand Anders Castensen, og Rasmus Eriksen af Clemmedsker sogn, Hans Svendsen i 
Dyngegaarden, og Laurids Thorsen af Rydsker sogn, Lars Jensen, og Henning Køller af Olsker 
sogn. Peder Andersen og Hans Jensen af Røe sogn, som haver at møde paa den 54, 55, og 62, 
gaarder i Bemelte Clemmedsker sogn. Den 23 January først kommende kloken 10 slet, og da 
benefnte gaarder med dessen tilliggelse taxere, og paa penge sætte, og det forderligste kand, deris 
taxt, og forretning til skifte betienterne over afgangne Lieutnant Jørgen Joensens boe, Hans Enke, 
og arfvinger, og naar skifted saa er kommen i rigtighed, da forde mænd at tage forretning for 
demmen igien med videre, og kiende paa hven af forde Jørgen Joensens arfvinger sæded udi hver 
gaard især kand være efter loven berettiged, og pandt haverne af de berørte 54. og 55. gaarder kand 
tilkomme at udløse tillige, og at udløse hvis Creditorer udi gaarderne bliver anvist at have, hvilked 
de alt hafver at forrette saaleedis som lovligt kand være, og de vil til svare, og forelæggis Hans 
Rasmusen, og Erik Andersen, som haver dend 54, og 55 gaard udi pandt at blive tilstæde ermelte 
dag og tid, og imidlertiid de aatte mænd giør deris taxt, og forretning fyldelst dets til vidnisbiurd 
under mit segneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Hvorimod og til denne sag at svare for 
retten Comparerede Salig Jørgen Joensen 2de sønner navnlig Joen, og Bendt Jørgensen er 
tilligemed tvende af de umyndige børns wærger, som var K:M: Hold forster S: Hans Christensen 
og Fenrich Mortten  Mogensen, hvilke udi retten indgaav deris med egen hender underskrefne 
indlæg i denne form. Welædle, og welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller, efter som S: Albert 
Hartwig til Wellingsgaard, haver Stent os underskrefne S: Jørgen Joensen i Clemmedsker sogn 
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hans efterlatte børn, og formyndere til landsting anl: dend S: Mands Sterfboes afhandling, da er 
voris paa stand imod hans tagne landstings stefning i følgende maader for det første at Albert 
Hartwig foregifver at hand ike haver væred vidende om dend dag som de 8te mænd vare udmælt til 
at tazere S: Jørgen Joensens efterlatte trende gaarder, da mælder hand det imod sig self Thi hand 
skal ej kunde negte at hammen for blef tilskiked bud, dagen tilfore med Sal: Jørgen Joensen søn 
Bendt Jørgensen, at de 8te mænd vil derrefter deris opkræfvelse møde, at giøre deris tag og 
forretning om mandagen, wilde eller kunde Albert Hartwig ike møde den dag, saa kunde hand mødt 
dagen efter, thi de 8te mænd taxered paa i 2 dage, og hvad heller Albert Hartwig møtte eller ike 
maatte dog i de 8te mænd giøre deris taxt, og forretning saaleedis som de agtede paa sine steder at 
ville ansvare for det 2det foregik Albert Hartwig i sintagne landstings stefning at S: Jørgen Joensen 
imod loven skal have slot sin Hustruis Else Clausdaatters Jordegods som hun hafde bestaaende udi  
Baggegaard, og tilliggende tvende fri Worned er beløbende til 148 Sld., der til svaris at Albert 
Hartwig maatte i det fold vist bedre, da hand skref skiøded, eller Qviteringen imellem begge svoger 
Jørgen Joensen og Jørgen Hermansen Bohn paa Baggegaard, er der noged derved forseet, da 
formeene vi at forseelsen er hos Albert Hartwig som haver skreved Sagerne imellem, ellers 
formeenis det joe være lovmæssigt at en mand maa oppebæge sin hustruis Jordepenge, hvor hun ike 
self er Jorddrot, til med saa haver Jørgen Joensen ike oppebaared sin hustruis Else Clausdaatters 
Jordepenge af nogen fremmed, men af sin hustruis Søstermand Jørgen Hermansen Bohn der fore 
formeenis at denne Albert Hartwigs paastand ej kand giøre nogen hinder, og dette uagted, saa haver 
dog denne nu S: Jørgen Joensens efter lefverske været med at bortpante tvende gaarde som Jørgen 
Joensen var tilfalden med sin første Qvinde nu Salig Walborig  Jørgen Joensens for 170 Sld., saa 
det opgaar til 223 meere at hun har væred med at komme Sterfboet i høyere Gield, end hendis 
Jordepenge kand tilsige, til med er Else Sal: Jørgen Joens Jordepenge fortæred i fællig, saa vel som 
de 170 Sld., som de tvende gaarde ere hen pandtede fore i hendis tiid, saa vi meene at denne Albert 
Hartwigs paastand ike kand tiene hammen eller Enken til nogen hielp, for det 3die at Albert Hartwig 
paastaar, at de 8te mænd ike skulle have taxeret de 3de gaarde som Salig Jørgen Joensen haver 
efterlat sig høyt nok, saa at Sal: Jørgen Joensens Gield, derover ej skal kunde betalis, og der forre 
vil at bemelte trende gaarder skulle opbiudis til den mest biudende, paa det den S: Mands Gield 
kunde i saa maader blive betalt, og Enken i saa maader at kunde komme til sinne Jordepenge igien, 
og faa vederlaug for sin Sal: Mands Udfartis bekostning, da er voris meening der imod at saadant 
ike kand have nogen gienge, Thi det kand ike være lovmæssigt at bemælte 3de gaarder skulle 
opbiudis til nogen fremmed, Thi det var ej Sal Jørgen Joensens eged tilhørrende Jordegods, mens 
hans Qvinde Walborig  Jørgen Joensens hafde arved alle tre gaarder, efter sine forældre, og vi 
kunde ingenlunde tilstæde at bemælte trende gaarder skulle opbydis til nogen fremmed, Thi Rykted 
gaar nok som i landed, at nogle ere flittig spørgende efter gaard thi landed, om nogen kunde giøris 
fall, men at de skulle saa leedis komme til gaarde kunde vi ike tilstæde, langt mindre nogen sinde 
give voris minde der til, men paa det at Jordegodsed, nemlig de trende Sal: Walborig Jørgen 
Joensen gaarder ej skal komme i fremmede folkis vold, og wærge, erbiude vi os at ville svare Salig 
Jørgen Joensens Gield, saa vi som ike løsøred, og det taxerede  Jordegods kand tilstræke, saa at den 
Salig Mands Creditorer skal i allemaader blive tilfreds stilled, Thi forlade vi od, og til Welb: Hr: 
Lands Dommer at Albert Hartwig ike by faldis i denne sin paastand, at gaarderne skulle gaae i bud 
til fremmede folk, Thi da giugede til paa saa maade til fremmede, og fra de rette arfve baarne, og 
slegten, og paa det at S: Jørgen Joensens Gield, saavit som ret og rigtig befindis, kand blive svared, 
og betalt, tilbiude vi underskrefne, som ere voris egne wærger, saa og os underskrefne paa voris 
myndlingers weigne, at ville tilstæde, at de 8te mænd maate blive befaled, at anreigne arfvingerne 
Jordegodsed saa høyt, at voris Sal: Faders Gield, som  allerede er angived rigtig kunde vorde betalt, 
hvad dend Salig Mand Jørgen Joensens udfarttis bekostning er angaaende, som Albret Hartwig 
paastaar, at vil have erstatning fore, da forclarer joe lowen tydelig, og clarlig, at naar Sterfboet ej 
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kand tilstreke, til dend afdødis Gield da mindre ike dend efterlefvende noged til vederlaug imod den 
afdødis udfartis bekaastning, for det 4de. Saa finder vel Hr: Lands Dommer, af den befattede 
registering, saa vel som af de 8te mænds taxering, hvorleedis Sterfboeds tilstand sig hafde saa vi 
meener at Albret Hartwig ike hafde haft nødigt at anfange denne Procehs, Thi ingen af os vilde at 
Albret Hartwig skille begynde denne unøttige Prosehs, og vi ike heller hafver gived vort minde, 
eller samtyke dertil, der fore meener vi at Albret Hartwig bør have denne bekaastning til hiemgield. 
Idet øfrige saa ere vi tieniste begierende at Welb: Hr: Lands Dommer vilde behage /: om mueligt 
kand være :/ at dømme for før forbedre paa sagen, paa det at akifted kunde komme til endelighed, 
og forwenter saa Welb: Hr: Lands Dommers retmæssige Dom. Clemmedsker sogn den 22 February 
Aa. 1702. Joen Jørgensen, Bendt Jørgensen, Hans Christensen, Morten Mogensen, 
Albret Hartwig lod Protocolere at hand Refererer sig til sin tagne Lands Tings stefning, og 
formeente at rette di Benefnte 3de gaarder ikun ere taxerede for penge 637 Sld. 8 skl.,  
Og den S: Mands efterlatte Gield, foruden den Salig Mands Udfartis bekaastning, og andre 
nødvendige bekaastninger opløber til penge 921 Sld., saa baade løsøre, og Jordegods ike kand  
opnaae til Gielden, naar udfart, og omkostning med i Reignis paa100 Sld., nær, Thi formeente 
Albret Hartwig at faa Welb: Hr: Lands Dommers Kiendelse at benefnte trende gaarder til den mest 
biudende, entten af Enken eller arfvingerne, maa selgis, og der paa var dom begierende, med fleere 
ord, og tale parterne imellem holt og der hos samptlige vare dom begierende, da efter tiltale gien 
svare, og denne sags forberørte beskaffenhed blef herom form: den 22 February anno 1702.  
Saaleedis forret kiændt, og afsagt. Som fornemmis at afgangne Jørgen Joensen Klow hafver efterlat 
sig saa stoer Gield, at baade hans løsøre, og Jordegods efter dend taxt Anders Castensen i 
Clemmedsker sogn, og her med følgere paa Jordegodsed sat haver, ike nært vedsterkwtil Gielden, 
og Enkens Laugwærge S: Albret Hartwig formeener at der som benefnte Jorde gods som skal 
bestaae udi trende self eiergaarder maatte selgis til den mest biudende skulle de vel kunde bringes 
saa høyt udi, at en hver Creditor kunde bekomme sin betalning, og end da blive noged til overs da 
som ingen kand arve eller bemæktige sig den afdødis gods, førend ald witter Gield er betalt, og 
alting baade løsøre, og Jordegods bør deelis udi 2 lige parter imellem den efter lefvende og fælleds 
børn, kand jeg ike anderleedis kiende herudi end det forreret at forde trende gaarder en hver især 
bliver udbødes, og hvem da mest der for vil give bør dem efter lovlig medfart at beholde, dog saa 
leedis at om nogen af arfvingerne kand, og vil give saa meged der fore som en anden bør de være 
dem nermest at indfri, saa skal det og staa demmen frit fore om de indbiurrdis herom kand foreenis 
self at sætte taxt paa forde gaarder, naar Creditorerne ike derved lider nogen skade de omkostninger 
som allerede er giort, eller her efter giøris paa denne rettergang, og dom at tage beskrefven, med 
videre, bør betalis af forde gaarders verdi om noget blifver til overs naar Gielden er betalt, andre 
poster hvor paa endnu ike er gaaen Dom for nogen underret her visis til behørige stæder, des til 
vidnisbiurd under mit Signeter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Udferdiged til Seig: Albert Hartwig, den 28 Frbruary Aa. 1702.  Jens Leslerp hvor efter da til 
welbemælte Welb: Hr: Lands Dommers Doms fyldst giørelse, og dette anfangende skiftes fuld 
kommenhed og til ende bringelse sligt ved offentlig tillysning for kynded over alt landet paa alle 
sogne stefner, Advarseler til i dag forskrefne skiftes endelighed igien er berammed at foretagis, 
møtte paa Sterfboet forskrefne vedkommende arfvinger, og wærger med de forhen brugende 
taxerings mænd hvor saa end videre af rettens betienter som for ermælt er fore tages, og udi 
vedkommedis nerværelse Passeret som her efter følger nemlig, Og som Fenrich Mortten Mogensen 
der forhen udi forretningen er beordret at wærge for daatteres Karen Jørgensdaatter, besværger sig 
at være med andre witløftige wærgemaaler besværged des aarsage hand nu fra dette wærgemaal er 
forløst og i den stæd igien for mynlingen Karen Jørgensdaatter til wærge anordned Mogens 
Pedersen hendis nær slegt boende i Rydsker sogn, som er befaled sammesat wærgemaal efter loven 

bornholmerting.dk 546



 15

at forestaae. Saa blef da først det løsøre, og rørrende Gods som forhen hendis indført, og taxeret til 
berørte anførte Gield udlagt saaleedis som følger nemlig.  
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne der fordrer som før ermælt penge 4 Sld. 2 mrk., Udlagt en 
røe grimmed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Kielsen i Hasle der fordrer som før ermælt 7 mrk. 7 skl., udlagt en slet braaged studkalf for 6 
mrk., En bagstoel med lær paa 1 mrk., én salte half tønde 7 skl., :/: 
Hans Køller i Clemmedsker sogn, der fordrer som før ermælt penge 4 Sld., udlagt en kistebenk 
norden til i stuen røe malled med it rum udi, hvor af it er laasfast sat for 3 Sld., it halft sengested paa 
stue lofted for 4 mrk., :/: 
Thor Ditlefsen Smid i Rønne der fordre som før ermelt penge 2 mrk. 4 skl., udlagt i Krobhused i 
pigens seng it blaargarns lagen for 2 mrk., 2 Søbøtter for 4 skl., :/: 
Claus Ibsen i Clemmedsker sogn der fordre som før ermelt og har væred børne  penge i alt penge 10 
Sld. 2 mrk., udlagt, en sort Tyr for 3 Sld., it Egebord med en laasfast bord under for 2 Sld. 2 mrk., 
en nye wefved benkedynne med helften spoelskaded, og helften nye wefved under foer, og er 8 
allen lang for 2 Sld. 1 mrk., imellemste seng i Herberghused, en halfsliden olmerdugs ofverdynne 
for 10 mrk., en salte tønde for 1 mrk., :/: 
Laurs Laursen i Rønne fordred som før ermælt penge 4 Sld. 7 skl., udlagt, en røe bleg hielmed Koe 
4 Sld., en øll leiel for 7 skl., :/: 
Jørgen Gødik i Nyelaursker sogn der fordrer og tilkommer som før ermælt penge 7 mrk., udlagt i 
pigens seng en linnen overdynne 6 mrk., en kierne med stau, og laag for 1 mrk., :/: 
Hans Mortensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt penge 9 mrk., udlagt i mellemste 
seng i Herberghused, en smaa blaae ranned hofved dynne for 5 mrk., en stoer ranned blaae hofved 
dynne for 1 Sld., :/: 
Niels Albertsen i Rydsker sogn fordrer og som før ermælt penge 4 Sld., udlagt i øster seng i 
Herberghused, en linnen underdynne for 3 Sld., en blaae ranned bolster hoveddynne for 2 mrk., 4 
straabonds tønder 2 mrk., :/: 
Peder Nielsen i Gudhiem der fordrer som før ermælt penge 5 mrk., udlagt i Drenge sengen en graa 
ranned ullen overdynne for 5 mrk., :/: 
Olluf Hansen i Gudhiem der fordrer som før ermælt 2 mrk., udlagt it grønt udlagt syed hynde med 
skin under 2 mrk., :/: 
Peder Bendtsen i Clemedsker sogn der fordrer som før ermælt i alt penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt en 
hvid gilled Hest er sat for 2 Sld. 2 mrk., en flamsk agedynne med sort løit skin under for 4 mrk., :/: 
Hans Jensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt it 
wraaeskab i stuen med en laasfast dør, og en dør foruden laas, og it dragrum udi er af Eeg er sat for 
2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn der fordrer som før ermælt 2 Sld., udlagt der for, en røe 
røged stud kalf for 2 Sld., :/: 
Lars Larsen i Wæstermarie sogn der fordrer som før ermælt penge 9 mrk., udlagt i wæsterseng i 
Herberghused en blaae ranned bolster underdynne 2 Sld., en jerned hammel, og gl. cabelseeler, og 
hammel reeb for 1 mrk., :/: 
Mons Madsen i Olsker sogn der fordrer som før er mælt 5 mrk., udlagt her for it Ølkar paa en tønde 
stoer 3 mrk. 8 skl., en gl. linnen underdynne i pigesengen for 1 mrk. 8 skl.,  
Gierdt Farfver boende i Rønne der fordrer som før er mælt penge 9 mrk. 5 skl., der for udlagt en 
røe røgged stud kalf for 2 Sld., en ølltønde i Krobhused for 1 mrk. 5 skl., :/: 
Jørgen Hermansen paa Baggegaarden der fordrer som før ermælt 2 Sld. 6 skl., udlagt en sort 
stierned Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., Enken foræred, it tver sauf for 2 mrk., en jern tyfve for 6 skl., : 
Berrel Clausen i Sandvig der fordrer som før ermælt penge 3 mrk., udlagt der for it røt flamsk 
hiønde med nye wefved under fore for 3 mrk., og Berrel saa foræred Enken. :/: 
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Peder Jensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt  Koe leien 3 Sld., udlagt der for, en 
hampe vors linnen underdynne i mellemste seng i Herberghused sat for 2 Sld. 2 mrk., it Ride bidzel 
med sort læder og stenger for 2 mrk., :/: 
Laurs Hansen i Nyker sogn der fordrer som før ermælt penge 2 Sld., udlagt en graae belted ung Soe 
for 3 mrk., en graae belted galt 4 mrk., en seiel dugs hofved dynne i drengesengen 1 mrk., :/: 
Lars Espersen i Rønne der fordrer som før ermælt penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it ungt svin er taxered 
for 2 mrk., en straaebonds tønde i Krobhused for 8 skl., :/: 
Sønnen Mogens Jørgensen i Kiøbenhavn der tilkommer som før ermælt penge 9 Sld., udlagt it 
steen bord med lugt foed, og dreied stolper for 10 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Hans Hansen Smid udi Hasle fordrer som før er mælt 2 mrk., udlagt it blaargarns lagen i drenge 
hused for 2 mrk., :/: 
Anders Castensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før er mælt penge 3 mrk. 8 skl., udlagt af 
den rest hand er her til boet skyldig af en brøger kedel at korttis 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Leje som Laurs Joensen i Kiøbenhavn tilkommer, og denne S: Mand har opbaarred af hans 
gaar i Rønne som før ermælt penge 5 Sld., udlagt af it steen bord hos Mons Jørgens udlæg 4 mrk., 
en borddug som henger ofver bordet sat for 7 mrk., 2 mæssing lysestager for 8 mrk., en bagstoel 
med skin paa for 12 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., :/: 
Sønnen Bendt Jørgensen der fordrer som før ermælt penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  udlagt som Anders 
Castensen af forde Brøger keder er skyldig penge 4 Sld., en røe røgged stud kalf for 9 mrk., 2 
straaebonds tønder 8 skl., :/: 
Gammel Andersen for at grafve til liged fordrer 2 mrk., udlagt it ungt graae belted svin for 2 mrk., :/ 
Hans Rasmusen i Risbye i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt penge 3 Sld., udlagt en 
lys brun gilled Hest for 3 Sld., :/: 
Sogne Deignen Peder Wejer fordre som er mælt penge 7 mrk. 8 skl., udlagt 2 faar 7 mrk., en salte 
fiering 6 skl., en Eege span 2 skl., :/: 
Daatteren Walborig Jørgensdaatter tilkommer som før ermælt imod den anpart hende 
tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder penge 7 Sld., der for udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld., 
en sort hielmed Qvigekalf for 2 Sld., :/: 
Enken er af Samptlig dette Sterfboes vedkommende imod denne sin Sal: Mands Udfart, eller 
begrafvelsis bekaastning bevilged af stefboeds løsøre, til sin egen begrafvelsis bekaastning udlæg 
for penge 50 Sld., hvor for er udlagt en soed blised ugilled Hest for 6 Sld., en brun snopped Hest for 
4 Sld., en brun stierned ung Hoppe for 7 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en hvid bleg 
hielmed Koe for 5 Sld., en gl. fiering stoer kaabber kedel er vegtig til penge 1 Sld. 2 mrk.,  4 Faar á 
3 mrk, 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk., 2 fior lam og en wehr 6 mrk., 6½ tønde Biug á 6 mrk er 9 Sld. 3 
mrk., 6 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld., en røe ranned benkedynne nye wefved 8 allen lang med 
spoel skodet gult og sort under foer for 9 mrk., 3 gl. gies og en gaasse for 5 mrk., :/: 
Siden sidste registering er her af boet bortstaallen som her nu til omdrag føris, en kaabber kedel paa 
4er potter sat for 2 mrk., en linnen underdynne i drenge sengen er taxered for 1 mrk. 8 skl., er 3 
mrk. 8 skl., og saaleedis afgaar berørte kaabber kedel for 2 mrk., og en linnen underdynne for 1 
mrk. 8 skl., :/: 
Daatteren Karen Jørgensdaatter blef af samptlige dette Sterfboes vedkommende saa som til 
tieneste løn for sin opvartning her i Sterfboet udi 6 aar bereigned udlæg at nyde for 10 Sld. 1 mrk., 
udlagt i Wæster seng i Herberghused, en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 5 Sld. 2 mrk., en 
blaae ranned bolster hofveddynne 6 mrk., en tysk olmerdugs pude med gl. lin waar paa for 1 Sld., 
en gl. bolster ranned pude med lin vor som er gl. for 3 mrk., en blaae olmerdugs ranned hofved 
dynne i øster seng i Herberghused for 6 mrk., :/: 
Daatteren Marte Jørgensdaatter som er ganske ringe af alder, der for er hende af samptlige 
vedkommende arfvinger wærger, og vedkommende bevilged saa som til fosterløn bevilged her af 
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boet udlæg for penge 5 Sld. 2 skl., der for er udlagt it askebord med lugt foed i Herberghused for 10 
mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere, og ringe for 7 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., en 
gl. harer for 6 skl., it ølkar for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Albert Hartwig for sin fordring som før ermælt som er 13 Sld., er udlagt en sort braaged Koe for 5 
Sld., en hvid galt for 1 Sld., en sort Soe for 4 mrk., en ocdskildt arbieds wogn i søndre lade for 4 
Sld., 2 jern gryde kraage 6 mrk., it brad sped 12 skl., I lillestuen, en salte fiering for 6 skl., 3 Eege 
sybøtter 12 skl., en finne sybøtte for 2 skl., som og Enken blef foræred :/: 
Willum Jacobsen i Rønne der fordrer som er mælt penge 24 Sld. 2 mrk., udlagt der for hos Niels 
Eriksen paa 25 gaard i Aakier sogn som hand paa S: Jørgen Joensens hustruis weigne til arfvepart 
efter hendis S: søster Niels Eriksen hustru efter skiftebrefved hold er skyldig blefven og her 
udlæggis penge 16 Sld. 2 mrk. 10 skl., en brun Hoppe for 8 Sld., til ofvers 10 skl., 
Imod denne S: Leiutnand Hest, og mundering, som ved andre Officerers afgang her paa landed 
sædvanlig til Commendanten plejer at offereres, blef nu her af Sterfboeds vedkommende 
Concenterit udlæg for penge 15 Sld., udlagt en røe, og hvid manked Ørk med laas og hengsler for 5 
Sld., 3 tin fade mangut for 3 Sld., 8 Thin tallerken og it Sarsirken for 3 Sld., en arbieds wogn med 
stier for 2 Sld., it brue garns lagen 4 mrk., it nyt blaargarns lagen 3 mrk., it smaa blaargarns lagen 
for 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Faufnen som ved denne S: Mands død, og begrafvelse er bekosted som Enken haver hos andre er 
langed forstrekning til og hun her af boet tager udlæg fore og svarer, opdragende først 6 Sld., Item 
til nødtørstig fortæring ved husholdning i Sterfboet Accorderet paa 4 Sld., er tilsammen 10 Sld., der 
for udlagt 5 tønder Rug som er saaed her ved gaarden i afvigte fisked er taxered for penge 10 Sld., :/ 
Sønnen Bendt Jørgensen i Clemmedsker sogn fordred som hand endnu videre hafver forstrakt til 
berørte sin S: Faders begrafvelse 2 Sld., udlagt en flinte bøsse for 2 Sld., :/: 
Hans Mortensen, og Lars Hansen i Biørnegaarden som har wurdered løsøre godsed, for deris 
umage hver bevilged 6 mrk., er 3 Sld., udlagt en røe ranned benkedynne 8 allen lang med gul 
ranned under fore for 6 mrk., en syed benkedynne med skin under 3 allen lang for 4 mrk., it 
sengklæde for 2 mrk.,  
Herrits skrifveren Hans Poulsen Buk er af dette Sterfboes middel af vedkommende bevilged for sin 
umage at skrifve mændenis forretning som hafver taxered for berørte 3de dette Sterfboes 
vedkommende Jord Eiendoms gaarder, og den efter skiftes slutning af den giørende slutnings 
beskrifvelse der for i alt penge 6 Sld., Item til it ark stemplet papir til Slutningen 1 mrk. 8 skl., her 
for er udlagt en lapped span stoer mæssing kedel 2 mrk.,  en gl. wefved benkedynne 3 alen lang 
med ranned underfoer 3 mrk., 2 puder i øster seng i Herberghused uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., i 
drengesengen en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., i pige sengen en linnen hofved dynne 12 skl., en 
ullen hofved dynne 12 skl., en en gl. wogn med 3 juhl for 3 mrk., en opskod skov sleede med jern 
videre, og dret for 1 mrk. 8 skl., it madskab med en laas foe 3 Sld., til overs 8 skl., :/: 
De 8te mænd som hafver taxered forberørte 3de gaarder, og deris taxter her til skifted hafver laded 
indlefverer som forhen findis indført Anders Carstensen og hans med følgere, og for videre deris 
umage at kiende hvor her efter sæde rettigheden udi hver gaard især af Sal: Jørgen Joensens børn 
kand tilkomme naar denne Sal: Mands efterlefvende Enke efter den indbyrdis foreening, 
arfvingerne, og wærgerne nu imellem er slutted sine 12 aar haver udsided paa den 62 gaard i 
Clemmedsker sogn, der for er berørte 8te mænd at Sterfboeds vedkommende bevilged i alt penge 12 
Sld., Hvorfor er udlagt en gl. tønde 4 skl., en salte halftønde i lillestuen 6 skl., en ølfiering for 1 
mrk. 4 skl., en gl. otting 2 skl., en gl. kiste uden laas 6 skl., 2 korn seiser med bom, og ringe 2 mrk., 
en jerned hammel med jern nagle cabelseeler, og hammel reeb, cabeltøm, og halseeler 2 mrk., it 
indvortel en benkedynne paa lofted ofver stuen 12 skl., en lyng rifve 12 skl., it par gl. pistoler med 
mæssing knapper, og fyrlaasse 2 mrk., hos Herrits skrifverens udlæg 8 skl., rester saa 9 Sld. 1 mrk. 
10 skl., som her efter igien anmældis, og skeer indførsel for udi Jordegodsed. :/: 
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Sønnen Joen Jørgensen for videre sin fordring 6 mrk., er udlagt en gl. Ride sadel med sadeljord og 
stier bøyele for 6 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged af de vedkommende til Salarium 10 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for 2de gange tillysnings sedeler ofver alt landed at udskrifve, forretning som 
Passeret i Sterfboet ved registeringen, og Exctract paa Gielden med videre til den 31 January 1702, 
at beskrefve som til lands tinged blef indstefnt, og nu denne forretning med slet papir til alt skifteds 
fornødenhed, og sine reiser det i alt Accorderet at ntde der fore 24 Sld., stempled papir til denne 
sidste forretning 4 mrk. 8 skl., nok fordred Seigs Albert Hartwig for bekaastning paa forde Procehs 
til lands tinged opdrager med det stempled papir tilligt og stempled papir til berørte skifteforretning 
i alt 15 Sld.,  
Summa Andrager saaleedis ald dette Sterfboeds forskrefne Gield, og Prætensioner til 
penge 1087 Sld., Hvor af med løsøre godsed er betalt penge 236 Sld. 4 skl.,  
Efter  derom forhen indførte Speciale forclaring, resten af Sterfboeds Gield, og Prætensioner som 
er 851 Sld. 2 mrk. 1 skl., skulle betalis med de forskrefne 3de Jord Eiendoms Gaarder som er dend 
54 og 55. som velsom og dend 62 Gaarder i Clemmedsker sogn, beliggende, men som samme 
Gaarder ved de forberørte 8te mænds sætning, ike opdrager høyere alle tre, efter derom førhen 
indførte taxters formælding end penge 637 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Saa efter forskrefne welermelte welb: Hr: Lands Dommers Doms anledning. Fraktede de myndige, 
og de umyndiges wærger til denneSalig mands samptlige arfvingers fremtarf deris eged nytte, og 
gahn i fremtiden i at slutte, og nu foreenet sig indbyrdis om Gieldens betaling saaleedis, at 
Moderere de øfrige Prætensioner paa forde gaarder hver især, paa det Jordegodsed de føede 
arfvinger Salig Jørgen Joensens børn ike skal frakomme, og for dend skyld, er Jordegodsed 
forskerfne denne Sal: Mands 3de Eiendoms gaarder ike til nogen fremmed opbud og som Gielden 
som af Jorde godsed skal betalis, efter formælte udreigning beløber 214 Sld. 9 skl., Høyere end den 
taxt som paa gaarderne afskrefne 8te mænd er sat, saa er berørte Summa paa de trænde gaarder 
modererit saaleedis nemlig, den 54. gaard i Clemmedsker sogn, som nu af Erik Andersen beboes, 
hvilken af de 8te mænd som før er rørt er taxered for 136 Sld. 1 mrk., der paa er i forskrefne maade 
tilsat af den ofver skydende Gield penge 30 Sld. 1 skl., Saa at berørte 54 gaard er i pris for penge 
166 Sld. 1 mrk. 1 skl., : 
Dend 55 gaard i Clemmedsker sogn, som Hans Rasmusen nu beboer, hvilken af forde mænd, er sat 
for penge 192 Sld. 1 mrk. 8 skl., der paa er i forskrefne maade, af den ofverskydende Gields 
fordringer tilsat 70 Sld. 8 skl., blifver saa bemelte 55 gaard nu pris penge 262 Sld. 2 mrk., : 
Iligemaade er og den 62 gaard af de 8te mænd blefven taxered for penge 308 Sld. 3 mrk., der paa 
Modereris udi forskrefne maade, og til sattis af den ofver skydende Gield penge 114 Sld., blifver 
saa forskrefne 62 Gaard i pris penge 422 Sld. 3 mrk., : 
Summa forskrefne 3de Gaarders pris andrager i alt penge 851 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Efter hvilken beskaffenhed, og paa ded berørte 3de Gaarder efter arfvingerne, wærgernis, og de 
vedkommendis nu indbyrdis giorde foreening, og giorde ligning, til Gieldens betalning og Welb: 
Hr: Lands Dommers forhen indførte Doms fyldest giørelse, saa er herved for Gielden giort 
efterskrefne indførelseler, først dend 62 Gaard i Clemmedsker sogn, som denne Sal: Mand Jørgen 
Joensen paaboede og fradøde, og hans efterlatte Enke nu beboer, hvilken som før ermælt nu anført i 
pris for penge 422 Sld. 3 mrk., der udi er giort indførsel nemlig for Kongl: May: Ambtskrifver og 
Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, hans førhen indførte fordring penge 5 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Stads Capitain Mortten Bohne i Hasle for sin forhen indførte fordring som af arfvingerne er 
vedgaaed opdragende til penge 182 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  Madam Sernela S: Olluf Claus boende i 
Kiøbenhavn for hendis forhen indførte fordring efter obligation med Capital og rente som før 
ermælt som tilsammen er penge 126 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
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Sønnen Bendt Jørgensen for sin møderne arfvepart som for errørte, opdragende til penge 41 Sld. 1 
mrk. 7 skl.,  
Hans Hiort for sin forhen indførtye fordring som tilsammen er 17 Sld. 2 mrk. 14 skl., deraf er udi 
denne 62 Gaard giort indførsel efter som vi videre tilstreke naar efterskrefne Bebude der til med 
reignis nemlig for 16 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Skifteforwalteren for sin hafte nøyye, og besvær, ved denne skifteforretning for sin Salarium giort 
indførsel for penge 10 Sld., Item er og giort indførsel for forskrefne indførte lands ting Procehsis 
bekaastning som S: Albert Hartwig  med penge til stempled papir har udlagt og betalt, saa og til 
stempled papir til den første udstæde skifte forretning, og hvis der videre er udlagt til lands ting 
Dommens beskrifvelse, og forsigling som foran findis indført, opdragende til penge 15 Sld.,  
Iligemaade er og giort indførsel i forbrrørte 62 Gaard for skifteskrifveren for sin umage som før 
ermælt i alt penge 24 Sld., Stempled papir til dette skifteforretning for 4 mrk. 8 skl., Som saaleedis 
andrager til penge 422 Sld. 3 mrk., Hvilken Summa og indførsel denne S: Mands Enke eller hvem 
efter hende Gaarden beboer fra dato og aarlig for renter, ind til Capitalen skadisløs betalt vorder 
som loven tilholder?   
Dend 55 Gaard i Clemmedsker sogn som iligemaade af forskrefne vedkommende nu er sat pris som 
før ermælt ror penge 262 Sld.m2 mrk., der udi er nu giort indførsel først efter forberørte 
pandtebrefsom Hans Rasmusen som nu boer paa Gaarden tilkommer som er penge 120 Sld., dernest 
og giort indførsel for  
Sønnen Joen Jørgensens møderne arfvepart som er penge 41 Sld. 1 mrk. 7 skl, Item er giort 
indførsel i forde 55 Gaard for 
 Sønnen Mons Jørgensens Møderne arfvepart som er 41 Sld. 1 mrk. 7 skl., Iligemaade er giort 
indførsel for  
Sønnen Herman Jørgensens Møderne arfvepart som er penge 41 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Daatteren Walborig Jørgensdaatter for sin Møderne arfvepart som er 20 Sld. 2 mrk. 11 skl., 
der paa kand hun af forde 55 Gaard bekomme, hvor for hende nu giøris indførsel for penge 18 Sld 
1mrk. 11 skl., Summa 262 Sld. 2 mrk., Hvilken Summa dend srfving som sæde rettigheden vorder 
tilkiendt, eller den Gaarden beboer fra dato og her efter aarlig forrenter, indtil Capitalen skadisløs 
efter lovens tilhold vorder afbetalt; 
Dend 54 Gaard i Clemmedsker sogn som nu af de vedkommende er sat i pris for penge 166 Sld. 1 
mrk. 1 skl., der udi er giort indførsel nemlig først pandt haveren Erik Andersen som nu Gaarden 
beboer for sin anpart efter for berørte pandtebref som er penge 50 Sld., Item er giort indførsel for  
Sønnen Hans Jørgensens Møderne arfvepart, som er penge 41 Sld. 1 mrk. 7 skl., Saa og giort 
indførsel for  
Sønnen Olluf Jørgensens Møderne arfvepart 41 Sld. 1 mrk. 7 skl., Item er giort indførsel udi 
forde 54 Gaard for  
Daatteren Karen Jørgensdaatter Møderne arfvepart som er penge 20 Sld.2 mrk. 11 skl.,  
Daatteren Walborig Jørgensdaatter for resten af sin Møderne arf som ike i forde 55 Gaard er 
hende skeed fyldest indførsel for som er 2 Sld. 1 mrk., 
Item Hans Hiort for sin rest som hand ike udi forde 62 Gaard er skeed fyldest fore som er 1 Sld. 9 
skl., De 8te Mænd som forhen ermælt der ike kand bekomme fylsest udlæg for deris umage af løsøre 
Godsed, er nu skeed Indførsel for resten som er 9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Summa 166 Sld. 1 mrk., Hvilken Summa arfvingen som sæded i Gaarden vorder tilkiendt, eller og 
den Gaarden beboer fra dato, og her efter aarlig for renter, indtil Capitalen til vedkommende efter 
loven skadesløs vorder, og som Samptlig denne Sal: Mands arfvinger wærger, og vedkommende 
Saaleedis tilligmed skifte betienterne formeente paa bæste maader at have handled, og indbiurdis 
foreened sig til de umyndiges, og fælleds gahn, og bæste, paa det Jordegodsed arfvingerne kunde 
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Conserveris, og i sin tid beholdis, og ike komme i fremmedis vold, saa foreened sig end videre dette 
Sterfboes vedkommende, at Enken denne Salig Mands efterlefvende hustru Ellse Clausdaatter 
skal nyde, og beholde at beboe denne 62 Gaard i Clemmedsker sogn udi 12 Samfelde aar fra 
midfaste 1702 at reigne og saa fremdeelis indtil aarrene ere forløben, men der som saa hender sig, at 
berørte Enke vorder i Egteskab forsuifned, og kunde sindis vorder ej lenge at vil beboe samme 
bemelte Gaard, eller og at Enken ved døden afgaar, førend berørte 12 aar er forløben da er ald 
Prætension der ved ophæfved, og den som sæded vorder tilkiendt, da Gaarden at tilstræde, idet 
øfrige ere de samptlige med forskrefne Passerende veltilfreds, og fornøyede i alle maader, til 
slutning er aktis for videre Procehs at fore komme nødvendig de forskrefne 8te mænd Anders 
Castensen og hans med følger som haver taxered forberørt 3de Jordeiendoms Gaarder sig saa at 
forholde at de denne skifte forretning efter deris opkræfvelsis tilhold for dem tager, og alene paa 
kiender hvor af Salig Jørgen Joensens børn hver i sær kand tilkomme, og være berettiged adgang 
eller sæded udi hver af disse forskrefne 3de Gaarder, og ej videre taxt at lade beskrive som her for 
udi findis paa behørig stempled papir anførte formoder at de rettelig lovens tilhold observeret at ej 
videre Procehs arfvingerne Imellem her efter skulle foraarsagis, og for samptlig de vedkommende 
efter skifteforwalterens anfordring ike hafde meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
end angigved er og forskrefved staar, Saa sluttis dette skifte derved, hvilked at saa er tilganged, og 
videre efter begiering er de forskrefne denne S: Mands Ifareklæder som opdrager til penge 13 Sld., 
nu deelt imellem samptlig denne S: Mands Sønner efter som de 2de døttere efter deris S: Moder 
hafver beholdt hendis Ifareklæder, og som  
Sønnen Bendt Jørgensen forhen hafver bekommed en sort fifskaftes kioel af sin S: faders 
Ifareklæder, at hand og der med er fornøyet Saa deelis disse forde Ifareklæder imellem de 5 denne 
Salig Mands sønner, blifver deraf til hver broders part 10 mrk. 6 2/5 skl., og er  
Den  eldste søn Joen Jørgensen for sin anpart udlagt en graae nye fifskaftes kioel under forred 
med brunt ulled og linned sat for 5 Sld., til ofvers 9 mrk. 10 skl.,  
Dend anden søn Mons Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for udlagt, hos broderen Joen 
Jørgensen 9 mrk. 10 skl., it par felbrerred skin bopser for 1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Dede 4. søn Herman Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for er udlagt en brun klædis kioel 
under førend med brun rask for 3 Sld., til ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Dend 5. søn Hans Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for er udlagt, en graae fifskaftes nest 
medbrun ulled, og linnennnnnnnd under foer for 3 Sld., tilofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Dend yngste søn Olle Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for er udlagt, it par felberred skin 
bopser for 6 mrk., en alluned skin trøye 1 mrk., hos broderen Hans Jørgens laad 1 mrk. 10 skl., hos 
Mons Jørgens laad 4 skl., hos Herman Jørgens udlæg at have de 1 mrk. 8 skl., her imod beholte 
Enken sinne Egne Ifareklæder hvor med hun nøyedes  
Dend yngste daatter Marta Jørgensdaatter tilhørrer it brunt skinled gilled Hestføll i anded aar 
gl. som hendis Salig fader af hende før sin død, og nu samptlig arfvingerne samtøked, at hende det 
skal være til eiendom nu af verdie 4 Sld., som Moderen hende tilsvarer, dette saa at være Passeret 
Testerer, S: Hulths .  H: Brugman.  Albert Hartwig.       Hans Christensen. 
Morten Bohne. Jørgen Bohn Hermansen. Hans Ibsen. 
Bendt Jørgensen. Arist Ibsen.  Mons M:P: Persen.      
Hans Mortensen. Lars L:H:S: Hansen.  
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Anno 1702. Den 10 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation , efter Salige Jens Svendsen som boede døde paa dend 51 Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Clemmedskersker  sogn,og det imellem denne Sal: Mands  
efterlefvende Hustru Ida Clausdaatter for hende er efter hendis begiering til laug wærge anordned 
Niels Mortensen boende i Meybye i Nyeker sogn, er paa eene side, og paa anden side,denne S: 
Mand med bemælte sin hustru auflede børn, som er 5 sønner og 2 døttre, 
Hvor af.  
Dend eldste søn er Svend Jensen endnu hiemme hos moderen og er fuld myndig efter lowen. 
Dend anden søn er Peder Jensen nu i Kiøbenhavn 28 aar gl. for ham i hans Absens ril wærge 
anordned hans sødskende barn Esper Hansen Tømmermand boende i Rønne. 
Dend 3de søn er Claus Jensen nu i Kiøbenhavn 27 aar gl. for ham i hans fraværetse er til wærge 
anordned Mortten Hansen boende i Aarkirkebye hans sødskendebarn. 
Dend 4 søn Christopher Jensen og hiemme hos Moderen, og er fuldmyndig efter lowen. 
Dend 5 og yngste søn er Niels Jensen og hiemme hos Moderen od er sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er  Ide Jensdaatter  nu i Lybek og 21 aar gl. for hende wærger broderen 
Svend Jensen. 
Dend yngste daatter Kirstene Jensdaatter her paa landed hiemme hos Moderen 16 aar gl. for 
hende er til wærge anordnet broderen Christopher Jensen. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Hans Mrottensen og Laurs 
Hansen begge boende i Clemmedsker sogn Hvor da er forefunden og fremvist, og Passeret som her 
efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper.  En sort snopped, og stierned Hest 9 Sld., en hvid Mæhr for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg.   En brun hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en brun Koe for 5 Sld.,  
En  gl. Arbieds wogn med 2 gl. stier for 1 Sld.,  
I Stuen. 
It madskab med 2 døre og en laas fore med nøgel til for 2 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab med 2 gl. 
laase og it drag rum for 7 mrk., it fyre bord med oben foed for 6 mrk., en fyre kiste med laas fore 
for 1 Sld. 1 mrk., endnu en fyre kiste med haspe paa og en liden hengelaas for 1 Sld., en haand 
qvern med huus og jern seiel for 2 Sld. 2 mrk., en gl. Øll half tønde 6 skl., en liden kierne 4 skl., it 
par plou juhl med bøsse løbere og ringe 1 mrk.,  
Sæden i Laderne i Nørrelade er en deel Biug, noged tersked og noged utersked, er tilsammen sat 3 
tønder á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., I Søndre lade en deel Haure tersken, og utersked er sat for 6 tønder 
á 2 mrk er 3 Sld., Høe i Wæsterlenge paa stenged er tilsammen sat for 3 les á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 
nogle bræder sammen slagen med 2 skepper Biug udi staaende paa stuelofted for 3 mrk., it lided 
laasfast skrin i Krobhused for 1 mrk., en gl.spoelskaded benkedynne for bord enden for 1 mrk.,  
Holdt Fosteren Hans Christensen boende i Clemmedsker sogn var her til stæde, og efter afreigning, 
imellem ham, og arfvingerne, vedstoed her til boet at være skyldig paa en Hest penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne angifvende dette Sterfboes løsøre middel til penge 50 
Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa blef angifved efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger,  
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Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse under 
dato 6 marty 1702. hvor udi mældis at denne S: Mand er skyldig blefven af denne 51 Gaard i 
Clemmedsker sogn restands 52 Rd. 5 mrk. 4 skl., hvor paa er betalt 7 Rd. 2 mrk., rester saa igien 45 
Rd. 3 mrk. 4 skl., og for Aa. 1701. rester 1 mrk. 11 skl., er tilsammen 68 Sld. 2 mrk. 15 skl., der hos 
lod Producere en Dom udstæd af Nørre Herred ting, sidst datered dend 7de Oktober Aa. 1701. 
hvilken Dom indeholder at berørte 51 Gaard af mænd er taxered for 82 Sld., og til slutning at forde 
51 Gaard for den første Summa restands 52 Rd. 5 mrk. 4 skl.,   
Hans Kongl: May: forsaavet den af fire mænd er anseeit og wurdered nemlig 82 Sld., skal tilhøre, 
dog at Gaarden for samme Summa skal blifve Jens Svendsen til løsen aar og dag efter lowen imod 
at hand stiller Kongl: May: Ambt skrifver nøyaktig forsikring saa leedis at høyst bemælte hans 
Kongl: May: ike udi sin interesse lider nogen skade, saa efter di til dato ej er giort nogen forsikring 
af Jens Svendsen entten i en eller anden maade, men for resten af restandsen bemælte 51 Gaard, 
saaleedis endnu staar hans Kongl: May: til forsikring, efter berørte Doms tilhold, saa til desto yder 
meere forsikring, nu her paa skifted for maatte Enken hos sin laug wærge Niels Morttensen i 
Nyekier sogn, saa vel som og Keye Ancher boende i Hasle at begge nu indgik og lowed at holde Hr: 
Ambtskrifveren uden skade, og skadesløs, hver for den halfvepart af forberørte resterende 
restandse, og det efter lowens tilhold at svare, en for alle, og alle for en, med saa skild, de begge 
igien der imod at have regres paa lig maade som Hr: Ambtskrifveren udi forom rørte 51 Gaard i 
Clemmedsker sogn, til hvilken ende og stadfæstelse de begge dette herved under deris hænders paa 
skrift dette saa at efter komme bekræfter som skeede paa Sterfboet efter S: Jens Svendsen den 
10 Marty 1702. Key Pofvelsen Ancher.  Niels N:M: Morttensen. 
 Til witterlighed underskrefne vi rettens betiente, H: Brugman. Hans Morttensen. 
 Lars L:H:S: Hansen.  
Mads Pedersen Høy. Boende i Rønne fordred efter denne Sal: Mands Jens Svendsen egen hendig 
underskrefne Obligation datered Kiøbenhavn den 26 Marty 1698. lydende at Jens Svendsen er 
skyldig til Mads Høy 31 Sld., videre er Sterfboet skyldig til Mads Høy for opvaarne vare, naar 3 
mrk for it geheng som Sønnen Svend Jensen har bekommed, og self til Mads Høy betaler, der paa er 
kortted, opdrager til penge 9 mrk. 2 skl., er tilsammen 33 Sld. 1 mrk. 2 skl., Renter af Obligation, 
der om blef Mads Høy med Enken, og arfvingerne foreened saa leedis at Enken, og arfvingerne 
lodved Mads Høy it les Høe at lefvere i nest kommende høst i Mads Høys hus self at udage, hvor 
med Mads Høy lod sig nøye, naar  det efter kommis, paa forskrefne Summa vedgik Mads Høy, og 
efter regenskab, imellem ham, og arfvingerne at skal afkorttis 8 Sld. 3 mrk. 8 skl., blifver saa igien 
som Mads Høy her af boet er til bæste penge 24 Sld. 2 mrk. 10 skl., her for er udlagt en sort 
snopped og stierned Hest for 9 Sld., en brun Koe for 5 Sld., it Madskab med 2 dørre og en laas 10 
mrk., hos Hold forsteren Hans Christensen 2 Sld. 2 mrk., en hand qvern med huus og seiel 10 mrk., 
2 tønder Biug 3 Sld., til ofvers 5 skl.,  
Jørgen Persen i Nyeker sogn fordred stefnings penge 2 mrk. 8 skl., udlagt sammen slagne bræder 
med 2 skepper Biug udi paa stuelofted for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Poul Haldsmid boende i Rønne fordred 12 skl., benektis og der for henvist til lov og ret:/: 
Jens Mikelsen i Rønne fordred penge 8 skl., udlagt ved Jørgen Espers udlæg at have de 8 skl., :/: 
Palle Peders i Rønne fordred skrifver penge i alt 3 mrk., udlagt af it wraaeskab med wurderings 
mændene at have 3 mrk., :/: 
Peder Hansen Kirkewærge i Clemmedsker sogn fordrer for 1699 3 skep tiende Haure, der af 
befindis efter Hans Jensens sedel af 28 Oktober 1701. at de 2 skep er ydt i Welb: Hr: Oberstens 
Huus og efter kirkebogens indhold kaasted en tønde Haure det aar 3 mrk. 12 skl., er saa udreigned 
for hver skeppe 12 skl., skeer saa her af boet udlæg for de 12 skl., og tillag it laasfast skrin i 
krobhused for 1 mrk., til overs 4 skl., videre efter som forde 2 skep Haure for 1699. er ikun ydt 
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samme aar 1700 da de gebukende 3 skep Haure for det aar blef ytt for skiøller i taxten 12 skl., og 
der for udlagt forde benkedynne for 1 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Hans Rasmusen i Hasle fordred laante penge 10 skl., benegtis og henvist til lov og ret.:/: 
Skifteforwalterensal: 7 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 7 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med tillysning sedler og alt hvis her ved Sterfboet falder at skrifve 
med 21 stempled papir 3 Sld. Udlagt af en brun hielmed Koe disse 3 Sld., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe 2 mrk., plouh juhl bøse 
løbere og ringe for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it gl. wraaeskab at have disse 4 
mrk., og legger fra sig til Palle Pedersen som før ermælt 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 32 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 17 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Men som Enken med sin laugwærge Prætenderer imod sin Sal: Mands begrafvelsis bekaastning, er 
stadtning til sin egen begrafvelse saa bevilged med arfvingerne Enken, den ofver blefne rest der til, 
at hun her af boeds middel nyder udlæg for resten som er 17 Sld. 3 mrk. 4 skl., og der for udlagt en 
hvid Mæhr for 14 mrk., en arbieds wogn med 2 gl. stier for 4 mrk., it fyre bord i stuen med 
aabenfoed 6 mrk., en fyre kiste med laas 5 mrk., en fyre kiste med en haspe, og en liden hengelaas 
for 4 mrk., en gl. Øll halftønde 6 skl., en liden kierne for 4 skl., en tønde Biug for 6 mrk., 6 tønder 
Haure 3 Sld., det taxerede Høe som er sat for 3 les, og for penge 4 Sld. 2 mrk., hos Peder Hans 
udkæg 8 skl., Mads Høy udlæg 6 skl., :/: 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ej videre at angive som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, end forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at være 
Passeret Testerer H: Brugman.   Niels N:M:S: Mortensen.         Svend S:J:S: Jensen.  
Christopher C:J:S: Jensen.    Niels Jensen.   Hans Morttensen.   Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 13 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling, efter Salig Morten Jacobsen Stangis, som boede døde paa dend 
29de  Jord eyendoms gaard  beliggende i Clemmedsker  sogn, paa borringholm, imellem denne Sal: 
Mands efterlefvende hustru  Sidzele Hansdaatter, for hende er efter hendis begiering til 
laugwærge anordned hendis broder Qvartermesteren Hans Rømmer boende i Wæstermarie sogn. de 
paa eene side, og paa anden side, denne Salig Mands med bemelte sin efterlefvende hustru auflede 
børn, som først er at reigne som lefvede da faderen ved døden afgik, 2 sønner og 5 døttre, 
Hvor af.  
 
Denne eldste søn er Hans Morttensen sin egen wærge, og hiemme hos moderen. 
Dend anden søn er Jens Morttensen paa 14 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Fenrich 
Hans Gødik boende i Nyeker sogn  
Dend eldste daatter er  Karne Morttensdaatter  paa 20 aar gl. for hende er til wærge anordned 
Samsing Samsingsen Buk boende i Aakier sogn. 
Dend anden daatter var Kirstine Morttensdaatter som kort efter faderens død, og ved døden 
afgik og om hendis arf videre her efter formældis. 
Dend 3 daatter er Sidzele Mortttensdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordned 
Jørgen Hansen Gødik boende i Nyelaursker sogn. 
Dend 4 daatter Walborig Mortensdaatter paa 7 aar gl. for hende er til wærge anordned Hans 
Monsen boende i Skenebye i Clemmedsker sogn  
Dend yngste daatter Maria Morttensdaatter paa 2 aar gl. for hende er til wærge anordned Hans 
Rømmer hendis Morbroder boende i Wæstermarie sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Hans 
Mortensen og Lars Hansen. Boende paa Biørne gaarden i Clemmedsker sogn  Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest for 8 Sld., en røe skimled Hoppe 6 Sld., en gul stierned Hoppe for 8 Sld., en brun 
skimled Hoppe for 5 Sld., en gul brun stierned Hoppe for 4 Sld., it brun  blised gilled Hestføll for 3 
Sld., en soeded stierned Hoppe for 5 Sld., en guhl blised Hoppe 6 Sld., en gl. gul blised Hoppe for 3 
Sld., it røe blised ugilled Hestføll for 2 Sld., it gult ugilled Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., nok fanttis her 
i boet en gul stierned gilled Foele af verdie 8 mrk., som faderen denne Sal: Mand har foræred sin 
søn Jens Mortensen, og nu samptlig de vedkommende saaleedis som tøked at bemælte sønnen skal 
beholde og nyde foruden skifte. 
Qvæg. 
En røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5  Sld. 2 mrk., en røe hielmed en horned Koe 5 Sld. 2 
mrk., en sort skiolded Koe 5 Sld., en liden røe braaged Koe 4 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en 
sort stub horned Koe for 5 Sld., en bleg brun Koe 4 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en sort stierned 
Koe 6 Sld., en sort Koe med hvide føffer for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Tyr for 6 Sld., 2 brunne 
studde begge sat for 15 Sld., en røe braaged stud for 6 Sld. 2 mrk., en liden røe hielmed Tyr for 3 
Sld. 2 mrk., en brun Qvige for 3 Sld. 2 mrk., en røe Qvige 3 Sld., en sort blised Qvige 2 Sld. 3 mrk., 
en brun braaged Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en sort studkalf for 9 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 9 
mrk., en røe stierned studkalf for 7 mrk., en sort hielmed studkalf for 6 mrk., en sort braaged Qvige 
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kalf for 8 mrk., en brun kraag røgged Qvigekalf for 5 mrk., spæde kalfve, en røe hielmed hvid 
manked qvigekalf for 4 mrk., en sort hielmed tyrkalf for 4 mrk., 3 sort stierned tyr kalfve á 3 mrk er 
9 mrk.,  
Faar. 20 støker gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. 2 hvide Soesvin á 3 mrk. 4 skl er 6 mrk. 8 skl., 2 hvide galt svin á 3 mrk er 6 mrk., 2 fior gl. 
grise á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Kaabber warre. 
En brendevins pande ungefehr paa en half tønde stoer med hat, og piber, er vigtig til penge 16 Sld., 
en brøgerkedel paa en tønde stoer er vigtig og sat for penge 14 Sld., en kaabber kedel paa en fiering 
stoer, med it ørre er vigtig til penge 10 mrk.,  
Sengeklæder i Herberghuused i Øster seng, En hiemme giort olmerdugs blaae ranned olmerdugs 
ofverdynne 2 Sld., en nye linnen underdynne 4 Sld., en ny linnen hoveddynne 6 mrk., en blaae 
ranned linnen hofved dynne 6 mrk., en hvid ullen og linnen hofved pude foruden lin vor 5 mrk., en 
blaa ranned hoved pude uden lin vor for 5 mrk., 2 bruegarns lagen á 5 mrk er 10 mrk., 
I Wæster Seng i bemælte Huus. En hiemme giort olmerdugs blaae ranned ofver sengedynne for 2 
Sld., en hiem wefved linnen underdynne 10 mrk., en linnen wefved hofved dynne for 5 mrk., 2 
blaae ranned bolster hofved puder med lin vor paa á 4 mrk er 2 Sld., 2 smaa blaargarns lagen á 2 
mrk er 4 mrk.,  
I en liden seng wæsten til i Herberghused  En blaae ranned linnen ofverdynne for 2 Sld., en hvid 
linnen underdynne for 10 mrk., en gl. ullen hofved dynne for 2 mrk., en pude med lin vaar 2 mrk.,  
I Nørre seng i bemælte Huus.  En linnen underdynne 2 Sld. 2 mrk., en limnen hofved dynne 4 mrk., 
it lesned sengklæde for 6 mrk., it gl. lesned sengklæde for 2 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en 
hofved pude med lin vaar for 3 mrk., it lided fire kanted sengested i bemælte huus for 2 mrk., it 
halft sengested med skammel for nrden til i Herberghused er sat for 2 mrk.,  
Benkeklæder. 
I stuen for bordenden, it nyt wefved benkedynne vor med spoelskadet under vor 4 alen lang er sat 
for 10 mrk., it nye wefved benkedynne vor 6 allen lang med spoelskaded underfoer og nogen fiær 
udi for 5 Sld., en gl. wefved benkedynne 5 allen lang paa Nørre benk for 3 mrk., en lesned 
agedynne med spolskaded under foer for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved benkedynne med gul under 
foer 2 alen lang for 1 mrk., en nye wefved agedynne med dragsøms under foer for 1 mrk. 4 skl., it 
hiønde med skin under foer, og wefved i striermer for 1 mrk., en syed agedynne med gl. barked skin 
under 2 mrk.,  
Sæden i laden er anseet og sat for 3 tønder Biug i straaet á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Hauren er anseet 
og ligger i øster lade, og sat for 4 tønder á 2 mrk er 2 Sld., Hvis Høe og Halm foeder som nu findis 
her i Gaarden, blef aftalt at dorblifve til fælleds Qvægs føde, og til naar foeder, 
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaa stier til for 2 Sld., en arbieds wogn fort den stier for 4 mrk., en skov  
sleede med jern vidier og dret 2 mrk., en ploug med jern jul, og bøsse for 6 mrk., it aar med bihl for 
8 skl., 2 gl. Høe stier for 8 skl., en jern hand stang for 2 mrk. 8 skl., en staur øpse for 1 mrk. 4 skl., 
en stolpe naur 12 skl., 2 lyng rifver á 6 skl er 12 skl., 2 høe tyfve á 6 skl er 12 skl., paa stuelofted en 
seis med bom og ringe for 2 mrk., 2 tønder torsken Biug á 6 mrk er 3 Sld., 6 tønder Haure 2 mrk er 
3 Sld., en kierne medlaag og stauf for 8 skl., en nye  smør fiering 1 mrk., en finne saae 12 skl., 4 
finne dybøtter á 2 skl er 8 skl., en nye finne span 4 skl., en gl. finne span 2 skl.,  
I Sterhuused. 
It Øllcar paa en tønde stor for 3 mrk., it gl. øllkar for 1 mrk. 8 skl., 3 gl. stand tønder a 6 skl er 1 
mrk 2 skl., en smør saae for 8 skl., en van saae 6 skl., 2 ege sybøtter á 3 skl er 9 skl., en fyrekiste for 
3 skl., en finne span 3 skl., en hand qvern med huus og seiel 4 mrk.,  
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I Lille forstue. 
2 straabonds tønder á 6 skl er 12 skl., norden til i spis Cammered 2 straabonds tønder á 6 skl er 12 
skl., i wæster lenge 2 øll tønder á 1 mrk er 2 mrk.,  
I Kropbhused. 
2 tønder Rug meehl á 10 mrk er 5 Sld., 2 tønder Rug paa lofted á 8 mrk er 4 Sld., it fyre wraaeskab 
med 2 gl. laasse fore og 3 rum i usi stuen 2 Sld. 2 mrk., nok i stuen it fyre bord med lugt foed er sat 
med skoffe for 10 mrk., en fyrrekiste med en gl. laas for 5 mrk., 2 røked bogstole á 1 mrk er 2 mrk., 
en gryde kraag af jern for 1 mrk., 2 gl. tønde seele á 1 mrk er 2 mrk., rugen 2½ tønde som er saaed i 
afvigte efter høst der af sættis strøe korned 2½ tønde sat for 2 Sld er 5 Sld., 2 gl. koppe borddug á 3 
mrk er 6 mrk., en hammel tøm og halseeler for 1 mrk., en dito for 12 skl., it stude aag med ringe for 
8 skl., en drog lenke 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Jens Toersen paa Dovbierg i Clemmedsker sogn er skyldig som rester paa en graae Hoppe, som 
hand har vedgaaed penge 5 Sld.,  
Bendt Andersen udbygger paa denne 29 gaards grund i Clemmedsker sogn huus leie 3 Sld.,  
Niels Jensen Fyn boeende i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet laante penge 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 325 Sld. 1 mrk. 13 
skl.,  
Saa blef Enken med sin laugwærge, og til stædeværende wærger af Skifteforwalteren tilspurdt om 
de hafde meere til dette boes middel at angive, der til de svarede ej videre at være, end angifved er, 
og forskrefved staar, undtagen denne berørte 29 gaard, hvor paa nu ingen taxt findis, og der for 
Remitteris til Samfrenders kiendelse, og taxering, bemælte Gaard at deele imellem denne S: Mands 
Mortten Jacobsens efterlefvende hustru, og børn som den er berettiged efter derom opretted brefve, 
og Dacumenters indhold,  
Saa  blef denne S: Mands Ifareklæder wurdered af bemælte wurderings mænd som er følgende, en 
sort fifskaftes kioel under forred med røt wadmel for 3 Sld., en graae fifskaftes kioel med røt 
wadmel under forred, og sorte knapper udi for 10 mrk., en gl. sort fifskaftes kioel med sorte haar 
knapper udi og under forred for 4 mrk., en røed wadmels forreskiorte under forred med hvidt 
lærred, og hegter forneer og mæssing knapper for henderne 4 mrk., it par feld berred skin bopser 
under forred med lærred er sat for 4 mrk., it pat sorte klædis bopser under forred med lærred 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne denne Sal: Mands Ifareklæder til penge 9 Sld., Hvilke deelis imellem 
de nu lefvende 2 sønner og 3 døttre, efter som dend yngste daatter Maria Mortensdaatter, og ved 
døden afgik nu i dag skiftes holdis, er saa der af en broderlaad 10 mrk. 4 4/7 skl., og en søsterlaad er 
5 mrk. 2 2/7 skl., for 
Dend eldste søn Hans Mortensen som er sin egen wærge hans anpart som er 10 mrk. 4 skl., der 
for er udlagt it par feld berred skin bopser under forred med lærred for 4 mrk., og en gl. sort 
fifskaftes kioel med sorte haar knapper udi, og rannedunder foer for 4 mrk., it par sorte klædis 
bopser under forred med lerred for 2 mrk., for resten 4 skl., annammis ved hans eldste søsters laad. 
Dend anden broder Jens Morttensen for sin anpart som er 10 mrk. 4 skl., er udlagt en graae 
fifskaftes kioel med røt wadmels under forred, og sorte knapper udi for 10 mrk., hos sin Eldste 
søsters laad at have de 4 skl.,  
Dend eldste daatter Karne Morttensdaatter for sin anpart 5 mrk. 2 skl., er udlagt en sort 
fifskaftes kioel under forred med røt wadmel er sat for 3 Sld., til overs 6 mrk. 14 skl.,  
Dend 3 daatter er Sidzele Mortensdaatter for hendes anpart som er 5 mrk. 2 skl., er udlagt hos 
sin eldste søster Karne Mortensdaatters laad af en sort fifskaftes kioel at have disse 5 mrk. 2 skl.,  
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Dend 4 daatter Walborig Mortensdaatter for sin anpart 5 mrk. 2 skl., er udlagt en røed wadmels foer 
skiorte under forred med hvidt læred og hegter for neer, og mæssing knapper for henderne for 4 
mrk., af en sort fifskaftes kioel hos sin eldste søster at have 1 mrk. 2 skl.,  
Her imod beholte Enken sine egne Ifareklæder hvor med hun nøyedis,  
Hvornest  blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udlæg som følger;  
Imod denne S: Mands begrafvelsis bekaastning, saa vel som og imod den bekostning Enken har 
anvendt paa it barn som strax efter faderen ved døden afgik, og er begrafved, item og imod den 
bekaastning som Enken skal anvende paa den yngste daatter som og nu døde, og skal begrafves, des 
ligeste og til forsterløn som Enken anvender paa de minste hendis børn, som er ringe af alder, og nu 
er svag af smaae kopper, det til sammen, der for Enken af de vedkommende, efter aftale paa 
Sterfboet blef samtyked at nyde udlæg her af Sterfboeds middel for penge 50 Sld.,her for er udlagt, 
en brun hest for 8 Sld., en gul stierned Hoppe for 8 Sld., en røe skimled Hoppe for 6 Sld., en røe 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed en forred Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe 
braaged stud for 6 Sld. 2 mrk., 4 gl. Gies og en Gaase 6 mrk. 4 skl., en kaabber kedel paaen tønde 
stoer med it øre for 10 mrk., 4 tønder Haure i straaed for 2 Sld., til ofvers 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage til salatio 5 Sld., der for er giort indførsel udi en brendevins pande 
med hat og pibber for 5 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged 6 Sld. 3 mrk., indført der for i forde brendevins pande 
for 6 Sld. 3 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref saa velsom og for dend der lenge som her efter mældis, om disse 
2 de afdøde børn, imellem Moderen, og de andre sødskende der for 9 mrk., indført i forde brende 
vinspande for 9 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 4 mrk., er 2 Sld., der for indført i forde 
brendevins pande for 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 66 Sld., 
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 259 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfve part som er 129 Sld. 2 mrk. 14½ skl., 
Dend anden halfvepart deelis først imellem samptlig denne Salig Mands efter ham lefvende børn   
Som var 2 sønner og 5 døttre, er der af en broderlaad 28 Sld. 3 mrk. 5 skl., og en søsterlaad er penge 
14 Sld. 1 mrk. 10 ½ skl., Men som dend anden daatter Kirsten Morttensdaatter, og dend yngste 
daatter Maria Mortensdaatter saa strax efter faderen som før er mælt, og ved døden er 
afgangen, Saa deelis de 2de søsterlaader igien imellem Moderen og fælleds sødskende, hvor af 
Moderens laad som arfver en broderlaad, saa og de 2de brødre laader til hver er 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
og hver af de 3de søstre tilkommer 3 Sld. 13 skl., Saaleedis blifver da Enkens laad efter sin S: Mand 
og begge hendis afdøde døttre i alt penge 136 Sld. 8½ skl., og en hver af de 2de denne S: Mands 
sønners laad, baade efter deris Sal: Fader og 2de deris hen nefnte søstre er i alt penge 35 Sld. 15 skl., 
og er hver søsterlaad, baade efter deris Sal: Fader, og 2de deris afdøde sødskende er i alt penge 17 
Sld. 2 mrk. 7½ skl.,  
For Enkens anpart som tilsammen er 136  Sld. 8½ skl., er udlagt en brun skimled Hoppe for 5 Sld., 
en soed stierned Hoppe for 5 Sld., en gul blised Hoppe 6 Sld., en liden røe braaged Koe for 4 Sld., 
en bleg brun Koe 4 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en sort hielmed Tyr 6 Sld., 2 brune stude begge 
15 Sld., en brun braaged Qvige 10 mrk., en røe hielmed Tyrkalf 9 mrk., en røe stierned studkalf for 
7 mrk., en sort hielmed studkalf for 6 mrk., en sort braaged Qvigekalf for 2 Sld., en brun kraag 
røgged Qvigekalf for 5 mrk., en røe hielmed hvid manked Qvigekalf for 4 mrk., en sort hielmed 
Tyrkalf for 4 mrk., 3 sorte stiernede Tyrkalfve á 3 mrk er 9 mrk., 10 Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 
mrk., 2 hvide Soe Svin á 3 mrk. 4 skl er 6 mrk. 8 skl., 2 hvide galtsvin á 3 mrk er 6 mrk., 2 fior gl. 
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grise á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl., en brøgerkedel paa en tønde stoer er vigtig og sat for 14 Sld., i 
Herberg hused i østersengen en hiemme giort olmersdug ofverdynne 8 mrk., en nye linnen 
underdynne for 4 Sld., en nye linnen hofveddynne 6 mrk., en blaae ranned linnen hofved dynne 6 
mrk., en hvid ullen og linnen hofved pude foruden lin vor for 5 mrk., en blaa ranned hofved pude 
uden lin waar for 5 mrk., 2 bruegarns lagen á 5 mrk er 10 mrk., en nye wefved benkedynne waar 
med spoelskaded under waar 4 alen lang for bord enden i stuen for 10 mrk., it nye wefved 
benkedynne vor 6 allen lang med spoelskaded under foer med nogen fier udi under winduen i stuen 
sat for 5 Sld., 3 tønder Biug i straaet á 6 mrk er 18 mrk., en arbieds wogn med smaa stier til for 2 
Sld., en arbieds wogn for uden stier for 4 mrk., en skouf sleede med jern vidier og dret 2 mrk., en 
ploug med jern juhl og bøsse for 6 mrk., it aar med bil 8 skl., 2 gl. Høestier for 8 skl., it fyre 
wraaeskab med 2 gl. laase foer, og 3 rum udi stuen for 10 mrk., it fyre bord med lugt foed og skuffe 
10 mrk., 2 tønder Rug som er saaed her ved gaarden i afvigte fisked, der af strøe korned sat for 
penge 5 Sld., en haand qvern med huus og seiel for 4 mrk., it øllkar for 1 mrk. 8 skl., en smør saae 8 
skl., en finne kitte for 3 skl., en finne spar 3 skl., ved udfartens udlæg 2½ skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Morttensen sin egen wærge tilkommer i alt som før er mælt i arf penge 35 
Sld. 15 skl., hvor for er udlagt hos Jens Thoersen paa Dovbierg som hand er skyldig her til boet 
som før ermælt 5 Sld., en guhl brun stierned Hoppe for 4 Sld., en sort skiolded Koe 5 Sld., en liden 
røe hielmed Tyr for 14 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., 2 tønder torsken Biug paa tilled 3 Sld., 
it øllkar paa en tønde stoer for 3 mrk., 3 stand tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en gres seies med bom 
og ringe 2 mrk., 2 Høe tyfve á 6 skl er 12 skl., en staur øpse for 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 12 skl., 
2 lynge rifver 12 skl., 6 tønder haure paa tilled á 2 mrk er 3 Sld., 2 tønder Rug meel i Krobhused á 
10 mrk er 5 Sld., en jern handstang 2 mrk. 8 skl., udi en liden seng wæsten til i Herberghused, en 
blaae ranned linnen ofverdynne 2 Sld., til overs 3 skl., :/: 
Dend anden søn Jens Mortensen som Fenrich Hans Gødik er wærge for tilkommer efter som før 
er mælt  i arf penge 35 Sld. 15 skl., der for udlagt, en sort stierned Koe for 6 Sld., en brun Qvige for 
14 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., I wæster seng i Herberghused en hiemme giort olmerdugs 
blaa ranned overdynne for 2 Sld., en hiem wefved linnen underdynne for 10 mrk., en linnen wefved 
hofved dynne 5 mrk., 2 blaae ranned bolster hofved puder med lin vor paa á 4 mrk er 2 Sld., 2 smaa 
blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., it lesned sengklæde 6 mrk., 2 tønder Rug paa lofted á 2 Sld er 4 
Sld., hos Bendt Andersen udbygger paa den 29 gaards grund i Clemmedsker sogn  som hand her til 
boet nu er skyldig husleje affordre 3 Sld., en fyre kiste med gl. laas i stuen for 5 mrk., 2 gl. kaappe 
bord duge á 3 mrk er 6 mrk., 2 hamle tøm og halseeler for 1 mrk. 12 skl., 2 øll tønder i wæster 
lengde á 1 mrk er 2 mrk., 2 røke bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., hos Niels Jensen Fyn boe boende i  
Clemmedsker sogn som hand her til boet er skyldig 8 mrk., 2 tønde Sek á 1 mrk er 2 mrk., hos forde 
sin  broders udlæg at have 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Karne Morttensdaatter som Samsing Samsingsen i Aakier sogn er wærge 
for tilkommer baade efter fader, og berørte 2de sinne søstre i alt penge 17 Sld. 2 mrk. 7½ skl., der 
for er udlagt it brun blised gilled Hestføll 3 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en røe Qvige 3 Sld., 2 
Faar 7 mrk., i en liden seng wæsten til i Herberghused en hvid linnen under dynne for 10 mrk., en 
ullen hoved dynne 2 mrk., en pude med lin vor 2 mrk., bemælte sengested for 2 mrk., en wefved 
benkedynne paa nørre benk i stuen 5 allen lang for 3 mrk., en wan saae for 6 skl., hos Enkens 
udfarts udlæg at have 1½ skl., :/: 
Dend 3 daatter Sidzele Morttensdaatter som Jørgen Gødik i Nyelaursker sogn er wærge for 
tilkommer efter sin fader og begge hendis afdøde sødskende i alt 17 Sld. 2 mrk. 7½ skl., udlagt en 
gul blised Hoppe 3 Sld., it gult ugilled Hestføll for 6 mrk., en sort Koe med hvide fødder for 5 Sld. 
2 mrk., en sort blised Qvige for 11 mrk., 2 Faar 7 mrk., i nørre seng i Herberghused en linnen 
underdynne for 10 mrk., it holt sengested med skammel norden til i Herberghused for 2 mrk., 3 ege 
sybøtter 9 skl., til ofvers 1½ skl., :/: 
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Dend 4 daatter Walborig Morttensdaatter som Hans Monsen boende i Skeenede bye i 
Clemmedsker sogn. er wærge for tilkommer efter sin fader og begge hendis afdøde sødskende i arf i 
alt 17 Sld. 2 mrk. 7½ skl., der for udlagt it røe blised ugilled Hestføll 2 Sld., en sort stul horned Koe 
5 Sld., en sort studkalf for 9 mrk., 2 Faar 7 mrk., i nørre seng i Herberghused en linnen hofdynne 4 
mrk., it gl. lesned sengklæde 2 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en hofved pude med lin vor 3 mrk., 
en lesned agedynne med spoelskaded under foer 1 mrk. 8 skl., en wefved benkedynne med gul 
under foer 2 alen lang 1 mrk., en nye wefved agedynne med dragsøms under foer 1 mrk. 4 skl., it 
hiønde med skin under foer og wefved i stienne 1 mrk., en syed agedynne med barked skin under 
for 2 mrk., en kierne med laag og stau 8 skl., en nye smør fiering 1 mrk., 4 straabonds tønder á 6 skl 
er 1 mrk. 8 skl., it stude aag med ring 8 skl., en drag lenke 8 skl., en finne saae 12 skl., 4er finne 
sybøtter 8 skl., 2 finne spanne 6 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., hos søsteren Sidzeles laad at have 
1½ skl., :/: 
Ved slutning af dette skifte blef Enken med sin laugwærge, og samptlig wærgerne endnu af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
hvor til de svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar, og blefven her paa 
Sterfboet afhandled imellem Enken, og hendis laugwærge paa eene side, og samptlig wærgerne paa 
anden side, Saa leedis at Enken skal beholde forskrefne børnens tillagt løsøre goeds hos sig under 
sit wærgemaal, men der som Enken igien vorder forsiuned, da wærgerne med Enken her om videre 
at hanle, og paa begge sider her med at forholde sig efter lowen og forelæggis wærgerne imidlertid 
med Enken at have indseende, at børnen ej lider nogen skade, hvor ved paa dette skifte er slutted, 
hvilked saa at være Passeret Testerer. H: Schulth. H: Brugman.       Hans H:R: Rømer. 
Hans H:M:S: Mogensen. Hans Gødik. Samsing Buk. 
Jørgen Gødik. Hans Mortensen. Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 15 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter S: Hans Jensen Munk, som boede døde paa Risegaards 
Grund i it Udhuus, beliggende i Nyekier sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterlefvende 
Hustru Ellene Hansdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordnet Sogne 
Deignen i Nyekier sogn Jørgen Andersen, de paa eene side, og paa anden side, denne S: Mands med 
bemælte simn hustru auflede børn, som er 2 sønner  og 2 døttre, 
 
Hvor af.  
Dend eldste søn er  Esper Hansen som er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Hansen 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet broderen bemelte Esper 
Hansen 
Dend eldste daatter er  Siegne Hansdaatter  paa 19 aar gl. for hende er til wærge anordnet Peder 
Koefoed boende paa Risegaarden i Nyekier sogn. 
Dend yngste daatter Kirstene Hansdaatter paa 14  aar gl. for hende er til wærge anordned Peder 
Munk boende i Nyelaursker sogn. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,og møtte paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults, saa 
og Husbonden til Risegaarden, Herman Bohne Clausen boende i Rønne, som skifteforwalter her 
paa stæden, og  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Hans Madsen og Hans Ibsen. Begge boende i Nyekier sogn,  Hvor da er forefunden og 
fremvist som her efter følger. Nemlig  
Øeg.  En gl. brun Hest Gilling for 6 Sld., en brun stierned Mæhr 5 Sld., en brun hielmed gilled 
Foele for 6 Sld.,  
Qvæg.  En blaked Koe for 5 Sld. 2mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk.,  
Faar og Lam. 3 gl. Faar á 3 mrk er 9 mrk., it fior gl. gimmer lam 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., en 
gl. bøtt malm gryde er vigtig til penge 3 mrk., I Krobhused, it gl. deigne trug for 8 skl., en øll 
halftønde 1 mrk., paa tilled, en ploug med it hammel skiær ploug juhl bøsse løbere, og ringe for 3 
mrk., en skiær benk 4 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en seise bom 4 skl., en jern 
hammel stok med svingle for 8 skl., en gl. Faar tøm med miller 8 skl., 2 gl. horver á 8 skl er 1 mrk., 
en gl. træ brake hammel, med gl. cabel seeler og cabel halseeler for 12 skl., en stand tønde 1 mrk., 
en straabonds tønde 4 skl., it gl. bord i stuen 8 skl., en saaed ved bemelte hus 2 tønder Rug der af er 
strøe korned sat for tønde 2 Sld., er 4 Sld., nok er wurdered en graae wadmels kioel for 6 mrk., saa 
angaf Enken at Jørgen Jensen Skomager i Rønne er skyldig her til boet for en tønde haure 2 mrk. 4 
skl., Enken med sin laugwærge, og tilstædeværende wærger, blef af skifteforwalteren tilspurdt, om 
de hafde meere til dette Sterfboes middel at angive, der til de svarede nej, ej videre at være end 
angived er og forskrefned staar, saa blef Sterfboeds registering slutted, og sammen reigned, som 
andrager til penge 42 Sld. 2 mrk., dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og 
Prætensioner og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouggged S: Hans Henrik Slor fordred efter sin for teignelse som 
denne S: Mand er skyldig blrrrefven af ded 2 worned og 36 gaard, hand forhen har beboet i 
Clemmedsker sogn, og rester 15 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt en brun stiernedHoppe for 5 Sld., en sort 
Koe for 5 Sld. 2mrk., 2 tønder Rug som er saaed for 4 Sld., 3 gl. gies, og en græsse 5 mrk., til overs 
2 skl., :/: 
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Efter it skiftebref ganged efter Sal: Hans Andersen i Clemmedsker sogn Passeret den 25 Oktober 
1695, befindis denne Sal: Mand Hans Munk at være tilordned for den S: Mands daatter Sidzele 
Hansdaatter at wærge, og tilkommer hende efter bemelte sin S: Fader i arf af løsøre penge 18 Sld. 3 
mrk. 12 skl., nok tilkom hende af sin S: Faders Ifareklæder 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., som tilsammen af 
denne Sal: Mand er opbaarred og andrager penge 21 Sld. 2 mrk. 4 skl., Og er ved denne S: Mands 
dødelig afgang nu forberørte mynling igien til wærge anordned hendis faders søster søn Peder 
Olsen boende paa 11 gaard i Clemmedsker sogn som her ved anbefales samme wærgemaal efter 
lowen at forestaae, her for er udlagt, en brun Hest for 6 Sld., en blaked Koe 5 Sld. 2 mrk., 3 Faar 9 
mrk., er fior gimmer 2 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en gl. bøt malm gryde 3 mrk., it deigne trug 8 skl., 
en øl half tønde 1 mrk., en ploug med it gl. skier plou juhl bøsse løbere og ringe for 3 mrk., en skiær 
benk 4 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en seis bom 4 skl., en jerned hammel stok med 
svnigle 8 skl., en gl. haar tøm med miller 8 skl., 2 gl. harrer 1 mrk., en gl. træ brake hammel med gl. 
Cabel seeler og Cabel halseeler 12 skl., en stand tønde 1 mrk., en straabonds 4 skl., it gl. bord i 
stuen 8 skl., en graae wadmels kiol 6 mrk., hos Jørgen Jensen Skomager i Rønne 2 mrk. 4 skl., 
resten som er 3 mrk. 4 skl., blef  betalt med penge af en brun hielmed gilled Foele :/: 
Peder Munk  boende i Nyelaursker sogn fordred som tilkom af en sort fifskaftes kioel som bemelte 
myndlings søster Giertrud Hansdaatter er tillagt, og hand er tilordned at wærge foer, og denne 
Salig Mand bekom bemælte kioel, og der af skulle betale til hammen 5 mrk. 8 skl., her for kand 
bekomme 5 mrk. 6 skl., som blef betalt af en brun hielmed Foele 5 mrk. 4 skl., og hos Hr: 
Ambtskrifverens udlæg 2 Skl., :/: 
Barbara S: Christopher Hansen i Rønne fordrer ved sin tienere 5 Sld., :/: 
Jørgen Andersen Deign i Nyekier sogn fordred hus leie for 1701 penge 3 Sld., :/: 
Morten Mortensen i Rønne fordred for en seis, og andre betrode vare 7 mrk. 8 skl., :/: 
Mogens Pedersen Kloker boende i Rønne fordrer efter sin sedel penge 2 mrk. 10 skl., :/: 
Jørgen Espersen i Nyekier sogn fordred for haure at reste penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Morten Hansen i Clemmedsker sogn fordred for 2 skep Biug penge 2 mrk., :/: 
Powel Rasmusen i Nyekier sogn fordred for fire røste støtter, og it les krak penge 3 mrk. 4 skl., :/: 
Kirke wærge Hans Madsen i Nyekier sogn fordred stoelestads penge i 2 aar 1 mrk., :/: 
Mikel Augustus Frederik Gorgas boende i Rønne fordrer som hans stif søn er tillagt penge 2 Sld., :/: 
Paa Laurs Laursen weigne i Rønne fordrer Peder Munk i Nyelaursker sogn penge 1 Sld. :/: 
Skifteforwalteren for sin umage efter lowen begiærtis ej meere af Herman Bohne som husbond end 
2 mrk. 8 skl., disse 2 mrk. 8 skl., betaltis af en brun hielmed Foele:/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 Sld., udlagt af en brun hielmed Foele at have 2 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en brun hielmed Foele 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt af en brun hielmed Foele disse 
2 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 58 Sld. 1 mrk.,  
Er saa Gielden høyere end dend anførte Boens middels Summa penge 15 Sld. 3 mrk.,  
Hvor til indtet findes at betale med Skifteforwalteren paa raabbe, om der var nogen som hafde 
meere at fordre paa dette Sterfboe, hvor saa ingen videre fremkom, som hafde noged at fordre end 
forhen er indført, husboenden Herman Bohne Clausen forærende Enken sin anpart som ham her paa 
skifted for at forwalte tilkom, saaleedis dette skifte der ved er slutted. Hvilked at saa er tilganged, 
og Passeret Testerer, Herman Bohn Clausen.  H: Brugman.   Hans H:M:S: Madsen. 
Hans Ibsen.   Paa Enkens weigne som laugwærge Jørgen Andersen M M:  
Esper E:H:S: Hansen.   Peder P:M: Munk.   Peder Koefoed.  
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Anno 1702. Den 16 Marty. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter Niels Olsen Stangis, Salig Hustru Marne Hansdaatter, 
som tilforre var i Ekteskab med S: Jørgen Morttensen som for hende ved døden er afgangen, og 
det imellem denne S: Qvinde efter lefvende mand bemælte Niels Ollufsen som boer paa det 6 
Kongl: Wornede i Nyelaursker, hvor denne S: Qvinde ved døden er afgangen, og denne Salig 
Qvindis børn som nu lefver og hun hafver aufled med sin forde afdøde mand Jørgen Morttensen 
som er  5 døttre. Nemlig. 
 
Dend eldste daatter er  Boel  Jørgensdaatter  nu paa 20de aar gl. for hende er forhen til wærge 
anordned som nu derved forblifver Peder Sørrensen boende i Persker sogn. 
Dend anden daatter Elisabeth Jørgensdaatter nu paa 18 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Peder Andersen i bemelte Nyelaursker sogn. 
Dend 3 daatter er Giertrud Jørgensdaatter paa 16 aar gl. for hende er til wærge anordnet som 
nu forblifver Peder Espersen i bemelte Nyelaursker sogn. 
Dend 4. daatter er Kirstine Jørgensdaatter nu paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet og 
nu derved forblifver Terkel Jensen boende i Østermarie sogn. i Aarløsse. 
Dend yngste daatter Signe Jørgensdaatter paa 7 aar gl. for hende er til wærge anordned udi 
forige skifte, og nu forblifver Claus Jørgensen i Myre og i Wæstermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand etc. 
Reedis, fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme 
skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Madsen og Rasmus Mortensen. Begge i bemelte 
Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En sort stierned Hest gilling for 13 Sld., en gl. blised Hest gilling 5 Sld., en blak stierned Hoppe 5 
Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., en ung brun stierned og snopped Hoppe for 6 Sld., it ung brun 
stierned Hors Øeg 2 aar gl. for 4 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe for 6 Sld., en røe Koe for 6 Sld., en bleg braaged hielmed Koe 5 Sld., en røe 
hielmed Koe 6 Sld., it sort braaged hielmed stud nød 4 Sld., it røt Qvigenød 10 mrk., en fior gl. blak 
braaged Qvigekalf 6 mrk., en sort hielmed spæ Tyrkalf for 2 mrk., en røe hielmed dito 2 mrk., en 
røe stierned dito 2 mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 fior gl. Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 5 gl. Gies og en Gaasse á 20 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
Svin. En graae belted Soe 3 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 4 aar gl. galt gris á 2 mrk er 2 Sld.,  
Boehave.  
En arbieds wogn med stier tøm hammel, og halseeler for 10 mrk., en wogn foruden stier 2 Sld., en 
ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk. 8 skl., 2 harrer 1 mrk., it aar med bil 1 mrk., en tekeaas 1 
mrk., en ege planke naar ofver 1½ stolperum 1 mrk., it ege bræ naar over it stolperum 6 skl., it nyt 
fyrebræ naar overs it stolperum for 12 skl., it fyrebræ udi er it spor hugen er sat for 8 skl., endnu it 
gl. fyre bræ ofver it stolperum 4 skl., it styke fyre bræ 4 skl., 2 gl.Høestier for 8 skl., en jerned 
hammel og tøm, med haar tøm streng 1 mrk., 5 skibs vrag stomper som kand brugis till Hest bølger 
á 2 skl er 10 skl., it svinetrug for 4 skl., it svinnetrug for 2 skl., 2 eegebræder østen till i Gaarden der 
af it sat for 12 skl., og det andet 6 skl., it furrebræ vesten till i Gaarden for 4 skl., it egebræ som i en 
cammer 2 skl., nok i laden it aar med bill paa for 1 mrk., it gl. deignetrug for 1 mrk. 4 skl., en ølhalf 
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tønde for 1 mrk., it tønde stomme i it cammer 2 skl., i Steerhuuset, en gl. standtønde for 10 skl., en 
straaebonds gl. tønde for 2 skl., nog en gl. tønde for 6 skl., nog en tønde i forstuen 4 skl., en gl. 
kalfve tønde for 6 skl., en tønde Rug meell staaende i it cammer med tønden sat for 3 Sld., 
 I  it Cammer ved Steerhuset, 
 En  straae bonds tønde for 8 skl., en tom tønde for 6 skl., nog en liden tønde 4 skl., der udi er en 
skeppe biug er sat for 1 mrk., en ballig for 6 skl., en fiering med sigtet biugmeel udi for 1 mrk. 8 
skl., en halftønde for 4 skl., en liden kierne for 8 skl., en ege kitte for 4 skl., en hugge stok med 3 
been udi for 4 skl., en haandqvern med huus og træ seigl for 3 mrk., 2 half punne bøtter for 8 skl., 4 
sybøtter á 3 skl er 12 skl., it lidet drøfte trug for 4 skl., en liden oting for 4 skl., 2 sold á 6 skl er 12 
skl., 4 bøtter med en bære kande i bereignet støket sat for 4 skl., er 1 mrk., en kalle bøtte for 2 skl., 
2 nye opslinget axsle á 6 skl er 12 skl., en sennerps qvern med jern seyel for 12 skl., it drøfte trug 
for 8 skl.,  
I  Krobhuset, 
 En  straaebonds tønde med nogen fiær udi for 1 mrk. 8 skl., en  stor ballig for 6 skl., en liden saae 
for 2 skl., en tom tønde for 8 skl., en tom halftønde 4 skl., endnu en saae for 2 skl.,:/: 
Paa Tillet. 
It Ølkar for 2 mrk., en tønde for 8 skl., en dito for 8 skl., 2 tønde stomme 4 skl., en fiering for 4 skl., 
en gl. kierne for 12 skl., en sybøtte for 2 skl., en ørebøtte for 4 skl., en sille fiering for 4 skl., en 
aaulang leyel for 4 skl., en gl. rum leyel 2 skl., en dito for 3 skl., en dito for 4 skl., en gl. kiste med 
gl. laas og hengsler, er Giertrud Jørgensdaatter bevilget, it brødbende for 4 skl., en nye sybøtte for 
4 skl., en æltønde for 1 mrk. 8 skl., en trætragter for 4 skl., en skibs vrag luge for 6 skl., it gl. førre 
madskab for 1 mrk., it lidet gl. førre skrin med en gl. laas for 8 skl., it firkantet sengested er sat for 1 
Sld. 2 mrk., 2 sengesteder under en fiel med en skammel till er sat for 3 mrk., :/: 
Sengeklæder i Krobhuset i Øster seng. 
En hvid ullen ofverdynne for 6 mrk., en hvid ullen underdynne for 6 mrk., en hvid ullen 
hofvetdynne for 2 mrk., I Wester seng. En hvid linnen underdynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen 
hofvet dynne 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i ded 
firkantet sengested, er en sort rannet under dynne som er ullen for 2 mrk. 8 skl., en gl. ullen og 
linnen ofverdynne for 1 mrk., 2 gl. linnen puder uden lin waar for 2 mrk. 12 skl.,  
Benche klæder en nye wefved benkedynne 3 allen lang i Krobhuset for 2 Sld., en nye wefvet 
agedynne 1 Sld.,  
I Stuen. 
En nye wefvet bekedynne 2½ alen lang for bord enden for 1 Sld., en gl. wefvet benkedynne under 
winduen 6 allen lang, som er med skind waar under for 1 Sld., it blaae agtigt nye wefvet hiønde 
med gull under foer for 2 mrk., it syed hiønde med guhlet underfoer for 12 skl., it gl. hiønde med en 
rød lap paa for 4 skl., it gl. wraaeskab med 2 dørre og it drag rum og 2 gl. laase forre for 1 Sld. 1 
mrk., it gl. furrebord med bordskuffe og aaben foed for 1 mrk. 8 skl., en lin wefved behørig jern er 
sat for 3 Sld. 2 mrk., nog er wurderet, it røe agtig wefved hiønde, med røt wadmels underfoer, er sat 
for 1 Sld., it gl. pløssis hiønde med røt under foer for 3 mrk., it syed hiønde med gult underfoer for 
3 mrk.,  
Sengen i stuen. 
Der udi er it bruegarns lagen med 3 bræder udi for 7 mrk., en linnen rannet bolster hofvetdynne for 
4 mrk., en gl. rannit bolster pude uden lin vor for 1 mrk. 4 skl., en gl. ullen blaae rannet ofverdynne 
for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofvetdynne for 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 12 skl., en bred rannet ullen hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en lang ullen hofvet 
dynne for 2 mrk., en linnen underdynne 2 Sld., 3 støker gullet trøgt gl. sparlagen med kappe till for 
2 mrk. 8 skl.,  
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It sengested i stuen med en ofven om for 4 mrk. 8 skl., en gl. røke bag stoel for 12 skl., en liden 
spinde stoel med ny sponnebon udi for 8 skl., 2 gl. spinde stoele for 1 mrk. 8 skl.,  
Jern Ware. 2 tørf jern á 8 skl er 1 mrk., en lyng rifve for 8 skl., en jern tyfve for 8 skl., en gl. spade 
for 2 skl., en stauf øpse for 12 skl., en liden krak øpse 4 skl., it stor bord med skoffe for 2 skl., it 
søm bord med skaft for 2 skl., en jern haand stang, vog 12½ skaalpund á 3 skl er 2 mrk 5 skl., en 
ploug med behørige jern hiul bøsse og ringe for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kaaber. 
En gl. 2 spanne kaabber kedel med en jerngrefve udi, ng tilsammen 7 skaalpund, der af fradragis for 
soed og grefve 1 skaalpund blifver igien 6 skaalpund sat for 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en brøger kedel 
paa en tønde stoer er vegtig naar for soedet er afslagen, er igien 22 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 7 
Sld. 3 mrk., en gl. lappet mæssing kedel med jern grefver udi paa 6 potter stor for 1 mrk. 4 skl., en 
mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., en jern gryde kraag er sat for 2 mrk., it bufve saug for 8 
skl., 2 gl. karm jern till at sætte bag udi en wogn for 8 skl., it runt skrifve blad for 8 skl.,  
Thin.  
3 gl. smaae Thinfade vog 6½ skaalpund á 14 skl er 5 mrk. 11 skl., 6 skaalpund dum i en pose á 1 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., en liden Tin skaall for 14 skl., en gl. mæssing lyse stage for 12 skl., en 
Sølfskee med Jørgen Maartens navn paa og Marne Hansdaatters navn med flad skaft for 2 Sld. 3 
mrk., 
I Laden. Er i straaet 3 tønder Biug som det er sadt for af wurderings mændene á 5 mrk er 3 Sld. 3 
mrk., 3 tønder Rug som er saaed, her boet tilhørrende, deraf sættes strøkornet og for tønden satt 7 
mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Paa Tillet, er 7 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., It gl. blaargarns haandklæde er sat for 8 skl., 
rn blaargarns borddug med 1½ bred udi for 2 mrk., en liden kurf dug for 1 mrk. 4 skl., it bruegarns 
pude vor 1 mrk., it bruegarns pude vor 12 skl., it øllkar paa 1½ tønde stoer i rummet, findis at verre 
laandt till Præstegaarden nu sat for 3 mrk., saa blef samptlig de vedkommende Niels Ollufsen og 
tilstæde værrende arfvinger af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette Sterfboes 
Middel at angifve, der till de svarede ej vider at verre, end angifvet er og forskrefvet staar, hvor saa 
forskrefne boets middel er sammen reignet som bedrager till penge 172 Sld. 3 mrk. 9 
skl.,  
Hvor saa blef angifven denne Sahl: Qvindis Ifare eller Gangklæder, og blef af bemelte wurderings 
mænd taxeret somfølger nemlig. It sort fifskaftes skiørt for 4 mrk., it blaat ullet og linned skiørt for 
4 mrk., it røt wadmels skiørt for 4 mrk., it sort firskaftes gl. skiørt for 3 mrk., ringer 1 mrk., en gl. 
sort klædis kiol er sat for 2 mrk. 8 skl., en sort gl. pollemetis trøye for 2 mrk., en nye sort fifskaftes 
kalfkiol for 4 mrk., en gl. sort fifskaftis halfkiol for 1 mrk. 4 skl., en grouf sort pollemetis muffe 8 
skl., hvis linnen som denne Sahl: Qvinde eyede, blef her paa skiftet nu fremlagt, og deelt straxsen 
børnen imellem sig af paaklæde, og som de 2de eldste døttre har til forne her fra boet bekommet, saa 
mange ullenklæder at disse anførdte i fareklæder der imod kand opgaae, saa blef nu efter aftale her 
paa Sterfboet samtøket at disse Ifareklæder skall deelis imellem de 3de yngste døttre, og andrager 
de anførte Ifareklæder till penge 6 Sld. 4 skl., er till en hvers laad penge 2 Sld. 1 1/3 skl., 
Saa er dend første daatter Giertrud Jørgensdaatter for sin anpart 2 Sld. 1 1/3 skl., udlagt it sort 
fifskaf skiørdt for 4 mrk., en gl. sort klædis kiol 2 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes halfkiol for 1 mrk. 4 
skl., en grouf pollemettis muffe for 8 skl., er 2 Sld. 4 skl., till ofvers 2 2/3 skl., :/: 
Dend anden daatter deraf er Kirstine Jørgensdaatter for sin anpart 2 Sld. 1 1/3 skl., er udlagt it 
blaat ullet og lindet skiørt for 4 mrk., en nye sort fifskaftes halfkiol for 4 mrk., hos systerens laad 1 
1/3 skl.,:/: 
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Dend yngste søster Seigne Jørgensdaatter for sin anpart 2 Sld. 1 1/3 skl., er udlagt it røt 
wadmels skiørt for 4 mrk., it sort firskaftes gl. skiørt for 2 mrk., en sort gl. pollemetis trøye for 2 
mrk., hos søsteren Giertrud 1 1/3 skl., 
Og blef saa her paa Sterfboet aftalt, saa som børnen er trengende til Ifareklædeeeer, skal de strax 
hafve bemelte klæder til at paaklæde sig og forslide, og der imod beholte Niels Ollufsen deris 
Stiffader sine egne Ifareklæder, og var med forskrefne saaleedis welltilfreds og fornøyet i alle 
maader forskrefne saa at være Passeret Registeret og wurderet som forskrefvet staar, des till 
vidnisbiurd under vore hænder og signetter. Rasmus Maartensen. Mikel M:M:S: Madsen. 
Saa blef dernest angifven efter schrefne Gield og Prætensioner, og er der till Giort  
Udleg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Hr: Hans Henrich Schor, fordrer efter sin fortegnelse, 
som rester for Anno 1701. 2 lispund 1. fe: pund smør 2 Rixd. 1 mrk. 9 skl., en tønde torsk 4 Rd., 2 
les veed negelt og bbp = 3 mrk., Ægte og knektepenge 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 4½ skl., 
Summa 9 Rd. 4 skl., giør 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt en sort stiernet Hest gilling for 
penge 13 Sld., en tønde Haure for 2 mrk., en liden krak øpse for 4 skl.,  
Videre er dette fornefne 6 waarnede i Nylaursker sogn, efter dend forhen bagne skiønning, som af 
øfrigheden er anstillet og ved fire mænd forrettet, som indeholder saaleedis, dend 6 Waarned Niels 
Ollufsen udi Nylaursker sogn. 
Stufvelengen er 10 stolperum, gl. hafvet tømmer, og befindis leyderne langs igiemmen at verre 
opraadnede, det øfrige tømmer er med gl. tag, og én deel deraf brystfeldig, Ladelengen 10 
Stolperum er gl. og brøstfeldig, leyderne omkring paa begge siderne erre opraadnede, og heller 
lengen i sig self paa støtter det nu anseet og af disse herved skifte brugende wurderings mænd som 
melt er befunden og i brøst taxerit till reparation paa stufvelengden for 10 Sld., og paa ladelengden 
till reparation taxeret for 15 Sld., tilsammen penge 25 Sld., hvor for Niels Ollufsen skeer udleg, og 
der imod anbefallis her ved hand straxsen samme paa fornefnte 6 Waarned anvender, saa at gaarden 
med sin forde biugning kand bestaae ved videre skiønning uden brøst, for disse 25 Sld., er udlagt en 
brun bliset Hest gilling er sat for 5 Sld., en blak stiernet Hoppe for 5 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., 
it brunt ung stiernet Hors Øg 2 aar gl. for 4 Sld. 2 mrk., it rør Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., :/: clar. 
Jon Jensen i Nylaursker sogn fordred laandte penge som vedgikes penge 5 Sld. 2 mrk., her for er 
udlagt, en bleeg braag hielmet Koe for 5 Sld., en røe stiernet Tyrkalf for 2 mrk., :/: 
Anders Ollufsen boende i Arnager fordred laante penge som vedgikis penge 8 Sld. 3 mrk., her for er 
udlagt, en røe hielmet Koe for 6 Sld., I Krubhuuset i østerseng, en hvid ullen ofverdynne 1 Sld. 2 
mrk., en hvid ullen hofdynne for 2 mrk., 2 sengesteder under en fiel med en skammel till for 3 mrk.,  
Jørgen Rosmand i Rønne fordred efter afreigning penge 11 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en brun ung 
snoppet og stiernet Hoppe for 6 Sld., it sort braaget hielmet studnød  4 Sld., 4 fior gl. Lam á 2 mrk 
er 2 Sld., til ofvers 14 skl., :/: 
Svend Andersen i Knudsker sogn fordred laandte penge 10 Sld., udlagt en sort hielmet Koe for 6 
Sld., i wester seng i Krubhuuset, en linnen underdynne for  1 Sld. 3 mrk., I øster seng, en hvid ullen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en haandqvern med huus og seiel for 3 mrk., :/: 
Efter en reigning som nu Sahl: Proubsten Hr: Jens Morsing forhen har meddelt, findis at hand 
krefver her af boet 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., af hvilken reigning ike kand gotgiøris de derudi opførte 14 
mrk., for tiende bevilget som skulle reste for 1698. efter som det skiftebref gangrt efter dend Sahl: 
Qvindis første mand Sahl: Jørgen Maartensen udførlig forclarer Passeret dend 13 November 1699. 
hvad bemelte Hrr. Proubsten paa dend tid hafde at Prætendere i Sterfboet og var kommen i deeling 
efter Hrr. Proubsten Sahl: Kiereste, hvor for de 14 mrk., afdragis rester saa igien som Hrr: Prousten 
efter sin reigning og berørte skiftebref tilkommer penge 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., her for er udlagt en 
røe Koe sat for 6 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
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Niels Frost i Rønne fordrer efter sin seddel som vedgikes penge 6 mrk., udlagt i Westerseng i 
Krobhuuset, en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 4 mrk., :/: 
Henrik Henriksen i Rønne fordred som vedgikes penge 3 mrk. 12 skl., udlagt en hvid Soe for 3 
mrk., 4 sybøtter i Steerhuset for 12 skl.,:/: 
Peder Esbersen i Nylaursker sogn. fordred for gierepenge 2 mrk., her for er udlagt, en øltønde for 1 
mrk. 8 skl., it drøfte trug for 8 skl.,  
Mads Hansen i Westermarie sogn fordrer Koeleye 2 mrk. 12 skl., her for er udlagt i ded firkantet 
sengested 2 puder uden lin vor for 12 skl., :/:: 
Hans Pedersen paa klint i Westermarie sogn fordred for skouf vare penge 2 mrk., her for er udlagt, 
it blaa agtig nye wefved hiønde med guhl under foer for 2 mrk., :/: 
Elisabeth Jørgensdaatter fordred som hun fortiente hos Sahl: Proubsten Høsteløn, og Sterfboet paa 
hendis wegne er gaat giort 4 mrk., nog laante penge 3 mrk. 8 skl., nog for en ost 2 mrk., er 2 Sld. 1 
mrk. 8 skl., her for er udlagt en nye wefvet benkedynne 3 allen lang i Krubhuuset  sat for 2 Sld., en 
straae bonds tønde med nogen fir udi for 1 mrk. 8 skl., :/: 
I ligemaade fordred Giertrud Jørgensdaatter fornefne Høsteløn 4 mrk., her for er udlagt en nye 
wefvet agedynne for 4 mrk., :/: 
Anders Mounsen og Povell Jensen fordred arbedsløn paa liig kisten i alt 3 mrk., her for udlagt, en 
røe hielmet Tyrkalf for 2 mrk., en liden otting for 4 skl., 2 sold for 12 skl., :/: 
For deeler till liig kisten till denne Sahl: Qvindis liig rester penge 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., 
en ølhalf tønde 1 mrk., :/: 
Mouns Hansen i Nyker sogn ved Christen Jensen i Nylaursker sogn lod fordre 1 mrk. 8 skl., udlagt 
i Cammeret ved Steerhuuset, en tønde for 8 skl., en tønde for 6 skl., en tønde for 4 skl., en ballig for 
6 skl.,  
Esper Morttensen i Nylaursker sogn ved sin hustru fordred for 2 windves Car 2 mrk., udlagt 3 
bøtter og en bære kande i Steerhuus Cammeret 1 mrk., 2 opslinget axsle for 12 skl., en ege kitte for 
4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 14 mrk., udlagt en Sølfskee for 11 mrk., 2 tønder Haufre 
for 4 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt bevilget 5 Sld., udlagt 2 unge Svin á 2 mrk er 4 
mrk., 2 karm jern 8 skl., it runt skrifve blad 8 skl., er 1 mrk., 6 skaalpund i en pose for 6 mrk., en gl. 
kaaber kedel for 6 mrk., en jern haand stang for 2 mrk. 5 skl., it bufve sauf for 8 skl., en leyel for 3 
skl., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt en tønde haufre for 2 mrk., ved 
skifteforwalterens udleg 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt en blaargarns bord dug 
for 2 mrk., en kurf dug 1 mrk. 4 skl., it pude vor 1 mrk., nog pude vor 12 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till Penge 101 Sld. 10 skl.,  
Liqvidetet blifver udi behold og til deeling penge 71 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Deraf Stiffaderen Niels Ollufsen tilkommer dend halfve part som er penge 35 Sld. 3 mrk. 7½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Sahl: Qvindis fornefne 5 døttre, er deraf hver 
søsterlaad 7 Sld. 11 skl.,  
Og som dagen nu er forløbeb, saa blef dette skifte der ved sluttet, at enhver her efter skal skee 
udleeg for deris anpartter, som her foran findis udreignet. 
Thi Slutning paaraabte Skifteforwalteren, om der var nogen som hafde noget videre till dette boe at 
angifve, endten at verre till beste eller videre Gield og Prætensioner, der till de vedkommende 
svarede, at de ej vidste meere, end angifvet er og forskrefvet staar, Saa blef dette skifte dermed 
sluttet, hvilket alt saa er tilganget og Passeret som foran findis indført. Dis till widnisbiurd under 
vore hænder og Signeter skiftestæden dend 16 Marty 1702. Henrich Brugman.  
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Mads M:H:S: Hansen.  Niels N:O:S: Ollufsen.   PES:  Niels Esbersen.  
Claus K:J:S: Jørgensen eget sk: navn. 
 
Saa blef Stiffaderen Niels Ollufsen udlagt for sin anpart og hofvet laad som er penge 35 Sld. 3 
mrk. 7½ skl., efterskrefne nemlig, en fior gl. blak braaget Qviekalf for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet 
spæ tiurkalf sat for 2 mrk., 2 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en graae beltet Soe for 3 mrk. 8 skl., 
it ungt svin for 2 mrk., en arbieds wogn med stier, tøm, hammel og halseeler er sat for 2 Sld. 2 mrk., 
en ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk. 8 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., it aar med bill for 1 
mrk., en tekeaas for 1 mrk., en tønde Rugmeel er sat for 3 Sld., i stuen en gl. wefvet benkedynne 
under winduen 6 allen lang med skind vor under 1 Sld., it wraaeskab med 2 dørre it drag rum og 2 
gl.laase for 1 Sld. 1 mrk., it gl. fyrrebord med oben foed og skuffe i stuen for 1 mrk. 8 skl., i sengen 
i stuen it bruegarns lagen med 3 bræder udi for 1 Sld. 3 mrk., en gl. rannet bolster pude uden lin vor 
for 1 mrk. 4 skl., en gl. ullen ofver dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 1 hvid 
ullen hofvet dynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 12 skl., en bred rannet ullen hofvet dynne 
for 1 mrk. 8 skl., en lang ullen ranned hofvet dynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 2 Sld., 3 
støker gult gl. trøgt spar lagen med en kappe till for 2 mrk. 8 skl.,it sengested i stuen med en list 
ofven om for 1 Sld. 8 skl., en gl. røke bag stoel for 12 skl., en liden spinnestoel med nye sponne bon 
udi for 8 skl., 2 gl. spinder stoele for 8 skl., en ploug med behørige jern, hiul, bøsse og ringe for 6 
mrk., en mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., 2 tønder Biug 
som er saaed deraf strøe kornet sat for tønden 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 3 tønder Biug i straaet á 5 
mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 tønder Haure paa tillet for 1 Sld., i Krubhuuset en stor ballig for 6 skl., en 
liden saae for 2 skl., en tom tønde for 8 skl., en tom halftønde 4 skl., endnu en saae for 2 skl., paa 
tillet, en sybøtte for 2 skl., en ørebøtte for 4 skl., en sille fiering for 4 skl., en leyelfor 4 skl., till 
ofvers ½ skl., :/: 
Dend Eldste daatter Bohl Jørgensdaatter som Peder Søfrensen i Pedersker sogn er wærge for, er 
udlagt for sin anpart som er  penge 7 Sld. 11 skl., efterskrefne nemlig, 5 gl. Gies og Gaasse á 1 mrk. 
4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en nye wefvet benkedynne 2½ allen lang for bordenden i stuen for 1 
Sld., en liden Tinskaall for 14 skl., en mæssing lysestage for 12 skl., en bolster hofvet dynne i stuen 
i sengen for 1 Sld., en lin wef med behørig jern for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 7 skl., :/: 
Dend anden daatter Elisabeth Jørgensdaatter, som Peder Andersen i Nylaursker sogn er wærge 
for, tilkommer 7 Sld. 11 skl., der for udlagt it Ølkar som findis i Præstegaarden og er der till laandt, 
nu sat for 3 mrk., en liden lappet mæssing kedel for 1 mrk. 4 skl., i wester seng i Krobhuuset, it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i dend firkantet sengested en sort trannet ullen underdynne for 2 
mrk. 8 skl., en linnen og ullen ofverdynne for 1 mrk., it firkantet sengested for 6 mrk., it Faar for 3 
mrk., en wogn foruden stier er sat for 2 Sld. Hos sin syster Bohl hendis udleg at hafve 2 mrk. 2 skl.,  
Dend 3die daatter er Giertrud Jørgensdaatter som Peder Esbersen i Nyelaursker sogn er wærge 
for tilkommer 7 Sld. 11 skl., deraf forskrefne børns middel er udlagt, som hinde er tilfalden, it gl. 
plødtis hiønde med røt under foer for 3 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., en Siennerps qvern for 12 
skl., it Faar for 3 mrk., en eege planke naar ofver 1½ stolperum sat for 1 mrk., it ungt svin for 2 
mrk., it eege bræ naar ofver it stolperum sat for 6 skl., it nyt fyrre bræ naar ofver it stolperum sat for 
12 skl., it fyrre bræ hvor udi er et stor huggen sat for 8 skl., endnu it gl. fyrrebræ naar ofver it 
stolperum 4 skl.,  it støke fyrre bred tyk for 4 skl., 2 gl. Høestier begge for 8 skl., en jerned hammel 
tøm med haar tøm streng 1 mrk., 5 skibs wrag stomper som kand bruges till Hesten bøller á 2 skl er 
10 skl., it syed hiønde med gull underfoer 12 skl., it gl. hiønde med en røe lap paa for 4 skl., it 
svinetrug for 2 skl., it ege træ stomp i Steerhuus Cammered for 2 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it 
deignetrug for 1 mrk. 4 skl., it tønde stomme i Cammered 2 skl., i Steerhuused en stand tønde for 10 
skl., en tønde for 2 skl., en tønde 6 skl., i forstuen en tønde for 4 skl., en kalketønde for 6 skl., en 
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skeppe Biug i Cammered for 1 mrk., en fiering med sigtet Biug meell udi for 1 mrk. 8 skl., en half 
tønde for 4 skl., en liden kierne for 8 skl., en huggestok med 3 been udi for 4 skl., 2 half 
punnebøtter 8 skl., it ølkar paa tillet 2 mrk., it fyrre medskab for 1 mrk., en skibswrage luge for 6 
skl., til ofvers ½ skl., :/: 
Dend 4de daatter Kirstine Jørgensdaatter, som Terkel Jensen i Aarløse i Østermarie sogn er 
wærge for tilkommer 7 Sld. 11 skl., der for er udlagt it syed hiønde med gult under foer for 3 mrk., 
it Faar for 3 mrk., hos systeren Seignes wærge Claus Jørgensen i Myrebye i Westermarie sogn at 
hafve 6 mrk. 5 skl., it svine trug for 4 skl., 2 eegebræder østen till i gaarden for 1 mrk. 8 skl., it fyrre 
bræ westen till i gaarden 4 skl., it lidet drøfte trug for 4 skl., en kalle bøtte for 2 skl., paa tillet 2 
straabonds tønder 1 mrk., 2 tønde stomme for 4 skl., en fiering for 4 skl., en kierne for 12 skl., en 
leyel for 2 skl., en leyel for 4 skl., it brød bende for 4 skl., en nye sybøtte for 4 skl., en træ tragter 
for 4 skl., it lidet fyrre skrin med en gl. laas for 8 skl., 2 tørf jern á 8 skl er 1 mrk., en løng rifve for 
8 skl., en jern tyfve for 8 skl., en gl. spade for 2 skl., en staur øpse for 12 skl., it stor bor med skaft 
for 2 skl., it søm bor med skaft 2 skl., 3 gl. smaae Tinfade vog 6½ skaalpund á skaalpundet 14 skl er 
5 mrk. 11 skl., it gl. blaargarns handklæde for 8 skl., hos Jørgen Rosmans udleeg 14 skl., ved sogne 
Præstens udleeg 4 skl., hos systeren Bohl 1 skl.,  
Dend yngste daatter Seigne Jørgensdaatter som Claus Jørgensen i Myrebye i Westermarie sogn 
er wærge for, tilkommer i alt efter bemelte sin Sahl: Fader penge 7 Sld. 11 skl., hvor forre er udlagt 
it røe agtig wefved hiønde med røt wadmels underfoer er sat for 1 Sld., en brøger kedel paa en 
tønde stoer er wægtig, naar for soedet er afslagen er igien 22 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er penge 7 
Sld. 3 mrk., er 8 Sld. 3 mrk., til ofvers 6 mrk. 5 skl., og udlagt till systeren Kirstines laad, forskrefne 
saa at verre udlagt. Testerer H: Schults Henrich Brugman. 
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Anno 1702. Den 23 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling, efter  Frederich Ollufsens, Sahl: Hustru Anna Mogensdaatter, 
som boede døde paa dend 8de Jord eyendoms gaard  beliggende i Østerlaursker  sogn, imellem 
denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte  Frederik Ollufsen  paa eene side, og paa anden 
side, deris sammen auflede børn, som er 5 sønner og 2 døttre, 
Hvor af.  
Dend eldste søn er Mogens Frederiksen paa 16 aar gl. 
Dend anden søn er Jens Frederiksen paa 14 aar gl. 
Dend 3die søn er Anders Frederiksen paa 10 ar gl. 
Dend 4de søn er  Hans Frederiksen 
Dend 5te og yngste søn er Christen Frederiksen paa 17 aar gl.  
Dend eldste daatter er  Karne Frederiksdaatter  paa 7 aar gl.  
Dend yngste daatter Dorthe Frederiksdaatter paa 4de  aar gl.  
For dem er faderen Frederik Ollufsen self efter lowen wærge, og forelagt Moderbroderen Jens 
Mogensen i Østerlaursker sogn at verre tilsiuns wærge, denne S: Qvindis broder Per Espersen 
boende i bemelte Østerlaursker sogn, at være tilsiuns wærge, Som nu var og her tilstede; 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder 
Morttensen. Boende i Østerlaursker sogn.. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En skimled rød gilling er sat for 10 Sld., endnu en skimlet røe gilling er sadt for 10 Sld., en gl. 
skimlet Hoppe for 5 Sld., en brun bliset Hoppe 4 Sld., en ung skimlet graae Hoppe for 7 Sld., en 
hvid Hoppe for 5 Sld., en rød Hoppe for 5 skl., it skimlet røt ugillet Hestføll for 2 Sld., it brunt 
Horsføll for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort røgget ung stud for 5 Sld., en røe beltet stud for 5 Sld., en sort stud for 4 skl., en blaket stud 
for 4 Sld., en blaket Koe for 6 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld.,  endnu en brun røget Koe for 5 
Sld., en sort skioldet Koe for 5 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld., en sort beltet Koe for 5 Sld., 
endnu en sort røgget Koe 5 Sld., en sort grimmed Koe for 4 Sld., en blaae røgget Qvie for 4 Sld., it 
hvidt Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe stierned tiurnød for 1 Sld. 3 mrk., it blaat herrit Qvienød for 1 
Sld. 2 mrk., it sort røgget Qcienød for 1 Sld., it røe herret qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it røe røget 
qvienød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 9 stykker gl. Faar á 4 mrk er 9 Sld.,  
Giæs. 4 gl. Gies med Gaasen i beregnet á 1 mrk er 1 Sld.,  
Svin. 3 sort spettede galte á 4 mrk er 3 Sld., en sort spættet soe sat for 1 Sld.,  
Kaabber. 
2 spanne kaabber kedel weyer 8 skaalpund á 1 mrk., er 2 Sld., en span kaabber kedel weyer 6 
skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En ploug med jern hiull, bøsse løbere og ringe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med stier, 
hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., enharre for 1 mrk., it aat med bill for 1 mrk., 2 høestier for 1 
mrk.,  
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I Stuen. 
En tryggeskeftes benkedynne 5 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en nye wefvet benkedynne 2½ allen 
lang for 3 mrk., it førre bord med foed for 3 mrl., fandtes6 tønder Biug og 10 tønder Haure, som er 
baade till sæden og føden for Frederik Ollufsen og hans benefnte børn, hvilket der till efter aftale 
paa Sterfboet saaleedis forblef. 
I Steerhuuset. 
3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., I Steerhuuset. It Ølkar paa en tønde for 2 mrk., endnu en 
gl. wefvet agedynne for 8 skl., en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en gl. græs seyes med bom og 
ringe for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes middell till penge 146 Sld.3 mrk., 
Hvis Ifareklæder som denne Sahl: Qvinde sig kand hafve efterlatt, blef her paa Sterfboet aftalt, at 
som børnen nesten er af ringe alder, saa skal faderen bemelte sin Sahl: Hustruis Ifareklæder 
beholde, till at paaklæde børnen med de efter haanden dem at forslide.  
Saa blef faderen Frederik Olsen og tilsiuns wærge af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere 
till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede ey videre af løsøre at være end angifvet er og 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette Sterfboes registering er sluttet. 
Saa blef angifven efterskrefne Gield, og er tilsammen bort skyldige Gield giort udleeg, som her 
efter følger; 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr Hans Henrik Skor, fordred som rester for anno 1701. i 
alt penge 6 Sld., 3 mrk. 13 skl., her for er udlagt en sort røgget ung stud for 5 Sld., 2 sort spettede 
galte á 1 Sld er 2 Sld., till ofvers 3 skl.,  
Anders Jacobsen lod fordre som vedgikes penge 4 Sld., her for udlagt en sort stud for 4 Sld.,  
Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne lod fordre som vedgikes penge 2 mrk., her for udlagt 2 
gl. gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Capitain Morten Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 73 Sld., her for 
udlagt, en skimlet Hoppe for 5 Sld., en brun bliset Hoppe for 4 Sld., en hvid Hoppe for 5 Sld., en 
rød Hoppe for 5 Sld., en røe beltet stud for 5 Sld., en blaket Koe for 6 Sld., en sort skioldet Koe for 
5 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld., en sort beltet Koe for 5 Sld.,  8 Faar á 1 Sld er 8 Sld., en 2 
spanne kedel af kaabber, er vigtig 8 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld., en span kaabber kedel vog 6 
skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en sort spettet Soe for 1 Sld., en ung graae skimlet Hoppe for 7 
Sld., nog tillagt en sort røgget Koe for 5 Sld., it hvidt tyrnød er taxeret for 1 Sld. 3 mrk., it røe 
stiernet tyrnød for 1 Sld. 3 mrk.,  
Peder Koefoed i Nexøe lod fordre som vedgikes penge 2 Sld., her for er udlag, en sort spettet galt er 
sat for 4 mrk., it Faar for 4 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindis udfart efter begrafvelsis bekostning blef imellem partterne Accorderit og 
bevilget udleeg till hendis efter lefvende Mand for penge 20 Sld., her for er udlagt, en røe skimlet 
gilling for 10 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld., endnu en brun røget Koe for 5 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte bevilget 3 Sld., udlagt it blaket studnød for 4 Sld., 
til ofvers 1 Sld., bekom her for 11 mrk., penge. 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 4 Sld. 2 mrk., her for udlagt en blaae røgged Qvie for 4 
Sld., 2 gl. Gies for 2 mrk., bekom her for 17 mrk., penge. 
Stemplet papir till denne forretning for penge 3 mrk., udlagt en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en 
gl. græs seyes med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk., er 4 mrk., udlagt ved skifteforwalterens 
udleeg 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 115 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling afløsøre penge 31 Sld. 3 skl.,  
Deraf faderen tilkommer dend halfve part som er penge 15 Sld. 2 mrk. 1½ skl.,  
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Dend anden halfve part deelis imellem denne Sahl: Qvindis med bemelte sin hosbend auflede børn 
som er 5 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad penge 2 Sld., 2 mrk.5½ skl., og en søsterlaad er 
penge 1 Sld. 1 mrk. 2 ¾ skl., foruden dette blef angifven, at denne 8tende Gaard i Østerlaursker sogn 
er Frederik Olsen og hans Sahl: Husrruis børn og arfvinger berettiget som de begge i deris lefvende 
lif skal hafve indfriet og betalt, og til de som beviis fremlagte Frederik Ollufsen it kiøb og 
skiødebref udgifvet og vedstaaet inden Øster Herreds ting af Thommis Pedersen da boede paa 
Kyndegards grunden i Nøker sogn, efter dets videre indhold og formelding, som nu ble flest og 
paaskrefven Dateret dend 27 Junge top: 1698. som der om formelder, at af Frederik Ollufsen og 
hans hustru efter forhen oprettet pandtebref er bekommet betalnings erstatning for 103 Sld. 2 mrk., 
Og som Frederik Olsen berørte 8tende gaard siden hand dend pandtet og kiøbte, i adt skillige maader 
har forbedret, saa kand derom ej endnu nogen endelighed sluttes, men er fra skiftet henviist till 
Dannemands og samfrenders taxt og kiendelse, at de berørtte 8 tende gaard efter lowen rettelig deeler 
og kiender, hvis loug og ret er Bemees, og som resten af løsøre godset som Frederik Olsen og hans 
børn er till deeling bestaar under faderens wærgemaall, Saa beholder hand det øfrige som ike till 
gielsen er udlagt og der imod svarer, till hvis hans børn efter forskrefne udreigning till arf af løsøret 
tilkommer, og ellers i det øfrige at tale sig i mindelighed med forde sine Creditorer, saafrempt de 
ham Frederik Ollufsen gielden will betroe, eller at de will Imodtage forskrefne deris til skrefne 
udlæg, der ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa er tillganget og Passeret som foran findis 
indført, dis till vidnisbiurd under vore hender og signeter skifesteden Ut Supra  
Henrik Brugman.            Jep Hansen.          Peder P:M:S: Mortensen eget 
skrefne navn.     Frederik F: Ollufsen.eget skrefne navn.       Jens Mounsen. 
 
Saa efterr begiering udleggis for faderen Frederik Olsens laad og anpart som er 15 Sld. 2 mrk. 1½ 
skl., efterskrefne, en røe skimlet Hest gilling for 10 Sld., en ploug med jern, huil bøsse løbere og 
ringe for 1 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., en harre for 
1 mrk., it aar med bill for 1 mrk., 2 høestier er sat for 1 mrk., I Stuen en trøgge skeftes benkedynne 
5 allen lang er sat for 5 mrk., ved skattens udleg 1½ skl., er 15 Sld. 2 mrk., :/: 
Dend eldste søn Mouns Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., der for udlagt it røt skimlet Hest 
føll for 2 Sld., it fyrrebord med foed i stuen for 3 mrk.,:/: 
Dend anden søn er Jens Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., der for udlagt, it brunt Horsføll 
for 6 mrk., en nye wefved benkedynne 2½ allen lang for 3 mrk., en wefved agedynne for 8 skl., en 
straabonds tønde i Krubhuuset for 8 skl., hos sin Eldste broder 5 skl., :/: 
Dend 3de søn Anders Frederiksen tilkommer 10 mrk., 5 skl., udlagt der for en sort grimmet Koe 
for 4 Sld., till ofvers 5 mrk. 11 skl., :/: 
Dend 4de søn Hans Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., der for er udlagt, it blaae herrid 
Qvigenød for 6 mrk., hos broderen Anders Frederiksen hans udleg 4 mrk. 5 skl., :/: 
Dend yngste søn Christen Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., udlagt, it røe herrit Qvigenød 
for 6 mrk., it Ølkar paa en tønde for 2 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk., hos broderen Anders 
laad fordris 1 mrk. 5 skl., :/: 
Dend eldste daatter er Karne Frederiksdaatter, hende tilkommer i arf efter hendis Sahlige 
Moder 5 mrk. 2½ skl., der for er udlagt, it sort røgget Qvigenød for 1 Sld., hos sin yngste systers 
udleeg at hafe 13 ½ skl., og som er til ofvers hos sin eldste broder 5 skl.,:/: 
Dend yngste daater Doreta Frederiksdaatter tilkommer i arf efter sin Sahl: Moder 5 mrk. 2½ 
skl., der for udlagt, it røe røgget Qvienød for 6 mrk., til ofvers 13½ skl., Clar 
Forskrefne saa at verre udlagt efter begiering til faderen og børnen Testerer H: Schults. 
Henrik Brugman. Frederik F: Ollufsens eget skrefne navn. 
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Anno 1702. Den 24 Marty. Er efter Advarsell till de vedkommende og tillysning Holden 
Registrering, Schifte og Deeling, efter Salige Jep Andersen og hans  Sahl: Hustru 
Dorethea Lauridsdaatters afdøde liden søn Jep Ibsen, som døde hos sin wærge og 
Moderbroder Jacob Lauridsen som boer i Møllegaarden  i Østerlaursker  sogn,  
 
og det imellem dette  Sahl: Barns fuldbroder som er Anders Ibsen nu paa 6 aar gl. som hans 
faderbroder Peder Andersen boende i Aacher sogn, er till wærge anordnet for.  
Saa og dette Sahl: barns halfbroder paa Moderens side navnlig, Thommes Thommesem nu paa 
9de aar gl., for ham er faderens broder Olluf Munk i Østerlaursker sogn paa moderens skifte  Nemlig 
sat till wærge, som nu mødte her paa skiftet, hvor det blef holden i bemelte Møllegaarden. 
 
 
Og  paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte og paa dette skifte de ordenerid Wurderings mænd Jep Hansen og Per 
Morttensen. Begge boende i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er Passeret som her efter følger.  
 
Først befindis efter it skiftebref oprettet efter dette Sahl: barns Fader Jep Andersen Dateret 
dend 10de Oktober 1699 af bemelte Sahl: Barn tilkommer i arf efter berørte sin Sahl: Fader, af 
løsøregodset penge 23 Sld. 2 mrk. 8 ¼ skl., Nog af de indfriede penge udi dend 3de gaard i 
Østerlausker sogn som ham i arfve Summen er  tillagt 13 Sld. 2 mrk. 1½ skl., Nog efter it skiftebref 
ganget efter berørte Sahl: barns moder Dorethea Lauridsdaatters oprettet dend 15de January Aa 
1700. befindis dette Sahl: Barn først at tilkomme till fosterløn efter som det da ej var meere end paa 
9de ugger gl. der for i alt bevilget som Jacob Laursen der er wærge alt sammen har annammet og 
tilsvarer penge 34 Sld.,  
Videre tilkom i arf efter sin Sahl. Moder, hvor for wærgen udleg undtagen som der i med er 
beregnet indførsell af bemelte 3de gaards indfrielse penge som er 9 Sld. 1 skl., resten af løsøre 
Jacob Laursen tilsvarer er penge 41 Sld. 3 mrk. 4 skl., Saaleedis tilkommer dette Sahl: Barn i 
arfvepart, at sin Sahk Faders i boende gaard, dend 3de gaard i Østerlaursker sogn baade efter Fader 
og Moder 22 Sld. 2 mrk. 2½ skl., og wærgen Jacob Laursen at tilsvarer i alt penge 99 Sld. 1 mrk. 
12 ¼ skl.,  
Summa alt hvis dette Sahl: Barn saaleedis tilkommer, andrager i alt  
penge 121 Sld.3 mrk. 14 ¾ skl.,  
Rente af forskrefne Summa Jacob Laursen svarer till, kand nu ike reignis, efter summen bestod i 
adskillige maade af rørrende gods, ved hvilket Jacob Laursen har besværlighed at beobagte, og i 
denne besværlige tid, ey har kunded bragt i reede penge, der ved det bestaar; 
Dette Sahl: Barn som Jacob Laursen under wærgemaall ved Moderens død hafver antaget da det 
paa dend tiid ikun var 7 ugger gl., og siden dend tiid udi 2 aar og 2 maaneder, ladet opfostre, og ved 
leyet folk ladet paaagte og besvar, og imidler neesten verret svag og skrøbelig; Derom blef nu her 
paa Sterfboet imell nu partterne og de vedkommende Accorderit, og af skifteforwalteren for billigt 
eragted, at wærgen Jacob Laursen for sin bekostning, med bemelte Barns opforstringg, skall nyde 
af de till fosterløn udlagte 34 Sld., som paa skiftet efter moderen er der till ordinerit, efter som dend 
første tiid er agtis for dend besværligste penge 30 Sld., for begrafvelsen som Jacob Laursen paa 
dette Sahl: Barns ligfærd og saa hafver bekaasted efter hans forteignelse er og samtøgt at Jacob 
Laursen skal nyde der for penge 12 Sld., 
Skifeforwalteren for sin Salarium Concenterit 2 Sld. 1 mrk., :/: 
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Skifteskrifveren for sin umage 3 Sld., :/: Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner till penge 48 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling 73 Sld. 14 ¾ skl.,  
Som deelis imellem forskrefne fuld broderen og bemelte half broderen, er der af fuld broderens laad 
penge 48 Sld. 3 mrk. 4½ skl., og half broderens laad er penge 24 Sld. 1 mrk. 10 ¼ skl.,  
Der for fuld broderen er udlagt af dend berørte indførsel i dend 3de  gaard i Østerlaursker sogn. at 
hafve penge 15 Sld. 1 2/3 skl., og half broderens laad deraf udi bemelte 3de gaard er penge 7 Sld. 2 
mrk. 10 skl., med rentten af fornefne indførsels penge forholdet efter Samfrenders dommens 
indhold datterit dend 3de December 1694. Som nu blef læst og paaskrefven og tilkommer fuld 
broderen hos Jacob Laursen at hafve penge 33 Sld. 3 mrk. 2 2/3 skl., 
Og half broderen tilkommer hos wærgen Jacob Laursen penge 16 Sld. 3 mrk. 9 1/3  skl.,  
Her ved saa wærgen Jacob Laursen forberørte wærgemaall, naar hand forskrefne Summa till 
vedkommende betaler, forberørte sit wærgemaall er fri; og sig for betalingen at lade Qvitere, hvor 
ved saa dette skifte er sluttet, hvilket saa at være tilganget og Passeret, som foran findis indført. Des 
till widnisbiurd under vore hender vi signetter, skiftesteden i bemelte  
Møllegaarden dend 24 Marty aa 1702. H: Schults  Henrik Brubman. 
Jacob J:L:S: Laursen.  Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensens eget navn.  
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Anno 1702. Den 27 Marty. Er efter Lovlig giorde ofver alt landet paa Borringholmb. Holden 
Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Peder Ollufsen Munk, hans afdøde 
Salig Hustru Marta Pedersdaatter, som boede og døde paa dend 38 Jord eiendoms gaard 
beliggende i Bohlsker sogn. Og det imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende hosbunde er bemelte  
Peder Munk paa dend eene side, og paa dend anden side, it deris sammen auflede Drengebarn 
navnlig. 
Hans Pedersen Munk som nu er lidet paa 12te aar gl. for ham er faderen Peder Munk self efter 
lowen wærge, og forelagtis denne Sahl: Qvindis broder Anders Pedersen boende i bemelte 
Bohlsker sogn, som nu var her tilstede at verre tilsiuns wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Laursen og Jens 
Hansen. Begge  boende i Bohlsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
Heste og Hopper. 
En brun skimlet Hest gilling for 14 Sld., en gull beun gilling 10 Sld., en røe brun gillet Hest for 10 
Sld., en brun stiernet gillet Hest for 7 Sld., en brun snoppet gillet Hest for 9 Sld., en gull skimlet 
bliset Hest for 8 Sld., en bask brun snopper gillet Hest for 6 Sld., it lidet brun ugillet Hestføll for 1 
Sld. 2 mrk., it graae bliset ugillet Hestføll af werdie 2 Sld., som denne Sahl: Qvindis søn er forærit, 
og faderen nu samtøket at sønnen skall nyde og beholde till eyendom, en bask brun Hoppe for 9 
Sld., en gull bliset Hoppe for 5 Sld., en blaket Hoppe for 4 Sld., en gl. blak brun bliset Hoppe for 2 
Sld., it ungt braae skimlet Hors Øg for 2 Sld. 2 mrk., it ungt sort Hors Øeg for 3 Sld. 2 mrk., it sort 
bliset Horsføll for 1 Sld. 3 mrk., i andet aar gl., it graae bliset Mærføll og i andet aar gl. for 2 Sld., it 
ungt blak brunt Horsøeg er sat for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En blod røed Koe for 5 Sld., en blak halset hvid Koe for 4 Sld., en bleeg rød Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
en hvid Koe med sorte bren for 5 Sld., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe røget Koe for 3 
Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blaket Koe for 3 Sld. 2 mrk., en bleeget Koe for 
5 Sld., rn sort braaget Koe for 4 Sld., en sort røgget Koe har it horn re sat for 4 Sld., en røe røgget 
og hielmet Koe for 4 Sld., en røe røgget Koe for 3 Sld. 2 mrk., en bleeget røe halset Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en brun blaket og stiernet Koe for 2 Sld. 2 mrk., en brun plættet Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe 
skioldet Qvie for 4 Sld., en sort hielmet Qvie er sat for 3 Sld., it bleeg hielmet Tyrnød for 2 Sld., en 
røed røgget Qvie er sat for penge 3 Sld. 1 mrk., en røe røgget stud for 5 Sld., endnu en røe røgget 
stud for 5 Sld., en bleget røeagtig stud for 4 Sld.,en røe herred stud for 4 Sld., en røe braaget Qvie er 
sat for 3 Sld. 2 mrk., en bleegett Qvie for 2 Sld. 2 mrk., en røe røgget Qvie nød for 2 Sld., it blak 
røgget Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., en sort braaget Qvinød for 1 Sld. 3 mrk., it røe hielmet studnød 
for 2 Sld., it røe stiernet Studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røt stiernet Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., it røt 
Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it røe røgget Qvienød er sat for 1 Sld. 3 mrk., 11 forleeden aar føde 
kalfve á 4 mrk er 11 Sld.,  
Faar og Lam. 22 gl. Faar á 3 mrk er 16 Sld. 2 mrk., en fior gl. Wær for 2 mrk.,  
Svin. 2 Soesvin á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 8 unge galt svin støket sat for 3 mrk., er 6 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa en tønde stor og en fiering er wegtig till Penge 15 Sld., en kedel af kaabber er 
paa 3 fieringer stoer er nesten nye kaabber wegtig till penge 14 Sld., en kaabber kedel paa en half 
tønde stoer wegtig till penge 5 Sld., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer er wegtig till penge 3 Sld. 
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4 skl., en Kaabber kedel paa 1½ span stoer, er wegtig till penge 2 Sld., en drefven kaabber kedel paa 
en span stoer, er wegtig till penge 1 Sld. 3 mrk., en liden kaabber kedel paa ½ kitte stoer er wegtig 
till penge 2 mrk. 8 skl., en gl. lappet mæssing kedel er wegtig till penge 2 mrk. 8 skl., en malm 
gryde paa en span stoer, er wegtig till penge 2 Sld. 2 mrk., en anden malm gryde som er paa en 
liden span stoer, er wegtig till penge 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en mindre gl. gryde er wegtig till penge 2 
mrk. 8 skl.,  
Mæssing. 
En mæssing blik lysestage med hat for 2 mrk., en gl. støb mæssing lysestage er satt for 8 skl., en 
mæssing borring for 6 skl.,  
Bencheklæder Paa huusloftet. 
Saa vel som og sengeklæder, i dend søndre seng, er efterskrefne, en linnen blaae ranned 
hiemmegiort bolster ofven sengedynne for 3 Sld., endnu en dito bolster ofver dynne for 3 Sld. 2 
mrk., en hvid linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 hvide linnen sengedynner støket sat for 6 mrk., 
er 3 Sld., 2 brun rannet linnen hofvet puder á 2 mrk er 1 Sld., I dend anden seng norden for, en 
linnen bolster dantsir rud wefvet ofverdynne er sat for 4 Sld., en blaae rannet bolster ofverdynne for 
3 Sld., en hvid linnen underdynne for 1 Sld. 1 mrk., en blaae rannet hofvet dynne for 1 Sld. 1 mrk., 
en brun rannet hofvetdynne for 3 mrk., en hofvett pude med lin waar og strik for 3 mrk., I dend 
nordøste seng, en gl. hiemmegiort olmerdugs ofverdynne for 5 mrk., som er med sortte rammer, en 
brun rannet bolster underdynne for 2 Sld., en dito underdynne for 1 Sld. 1 mrk., en dantsir tøy rud 
weks hofvet pude for 2 mrk., en linnen hofvet pude med lin waar og strik for 1 Sld., en ullen hofvet 
pude uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet hofvet pude uden lin waar for 1 mrk., 10 
bruegarns lagen noget forslit á 4 mrk er 10 Sld., 10 blaargarns lagen noget forslit á 2 mrk er 5 Sld., 
it lesnet seng klæderne er sat for 1 Sld. 2 mrk., en spoelskadet benkedynne 6 allen lang for 1 Sld. 2 
mrk., en lesnet benkedynne 5 allen lang for 1 Sld. 3 mrk., en gl. dragsømbs agedynne for 2 mrk., en 
gl. flamsk agedynne for 1 mrk. 8 skl., it gl. dragsøms hiønde for 2 mrk., nog it gl. dragsøms hiønde 
for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde for 12 skl., it gl. fyrre bord paa loftet med skuffe under for 1 mrk., 
en laasfast gl. mallet furre kiste for 4 mrk., en gl. laasfast eegekiste for 5 mrk., nog en gl. fyrre kiste 
uden laas for 1 mrk., en dreyet bagstoel for 1 mrk. 8 skl., 3 andre gl. træbag stoele á 1 mrk. er 3 
mrk.,  
I Stuen . 
It furre hiemmel sengested er sat for 1 Sld. 2 mrk., der udi, er sengeklæder, en blaae rannet 
hiemgiort olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en brun rannet bolster underdynne for 2 Sld., en gl. 
linnen underdynne for 1 Sld., en gl. brun rannet bolster hofvetdynne for 2 mrk., en linnen hofvet 
dynne  som er forslidt sat for 12 skl.,  
I Senge Cammerit. 
En gl. hiemgiort Olmerdugsdynne for 6 mrk., en brun ranned bolster underdynne for 6 mrk., en 
linnen under dynne er sat for 4 mrk., en brun rannet ny bolster hofvet dynne for 3 mrk., en hvid 
linnen tueskaftes hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en hofvetpude med lin vor og gl. strik for 2 mrk., 
en benkedynne for bordenden i stuen 2½ allen lang med lot skind under er sat for 5 mrk., en lesnet 
benkedynne under Winduerne i stuen 6 allen med spoelskadet underfoer er sat for 1 Sld. 2 mrk., en 
gl. liden benkedynne sammesteed 1 mrk., 2 bræde bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., it langt fyrrebord 
ofverst i stuen med 2de skuffer for 3 Sld., it lidet fyrrebord med aaben foed og skuffe for 2 mrk., en 
nu it lidet fyrre bord med skraae fod for 1 mrk.,  
I Drengehuuset, nogle gl. sengklæder er tilsammen taxeret for 2 Sld.,  I Krobhuuset i Pigesengen, 
nogle gl. sengeklæder er taxeret tilsammen for 2 Sld. 1 mrk., adtskillige boehafve, en jern beslagen 
kuofve nogen uden winger med hammel og gl. leerseeler halseeler og tøm er sat for 16 Sld., en 
arbieds wogn med stier er sat for 4 Sld., endnu en arbieds wogn med Høestier for 3 Sld., en gl. 
arbieds wogn er sat for 2 Sld., nog en gl. wogn for 1 Sld., 2 plouge med ploug jern, juul. Bøsse og 
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ringe og hamle og drage ringe á 2 Sld er 4 Sld., 3 aar med bill á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 4 træ tinnet á 
1 mrk er 4 mrk., en jern tinnet harre er sat for 5 mrk., 2 gl. sengesteder i drenge Cammeret á 8 skl er 
1 mrk., I Krubhuuset it sengested er sat for 12 skl., I senge Cammerit ved stuen, it sengested er sat 
for 1 mrk. 4 skl.,  
Jern. Wahre. 
En jern haand stang er sat for 2 mrk., en liden jern haand stang for 1 mrk., en stokøpse for 2 mrk., 
en half stokøpse for 1 mrk., en krakøpse for 8 skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 
for 1 mrk., en lundstøke naur for 8 skl., en baaneknif for 8 skl., 2 jern tyfve á 6 skl er 12 skl., en jern 
spade for 8 skl., en leerhake for 8 skl., en liung rifve for 6 skl., It Wraaeskab i stuen med it oben 
rum midt udi og 2 laase for er sat for 2 Sld., it lidet Madskab i senge Cammerit ved stuen med en 
dør og laas for 1 Sld., 
I Krobhuuset. 
It wraaeskab er gl. med 3 dørre forre og laase er sat for 3 mrk., en gl. kiste i Krobhuuset er sat for 1 
mrk., I Steerhuuset, it Ølkar paa 1½ tønde stoer er sat for 5 mrk., endnu it Ølkar noget større end en 
haude for 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., 2 øltønder á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en øl half tønde for 
12 skl., 8te straaebonds tønder paa tilled og i Meelhuuset á 6 skl er 3 mrk., 2 jern gryde kraage á 1 
mrk 8 skl er 3 mrk., en haand qvern med huus og jernsille for 3 mrk., en sleede med slee kar og dret 
og jern videre 4 mrk., en udslit skoufsleede med jern vidier og dret for 1 mrk., 16 sybøtter á 3 skl er 
3 mrk., 2 wanspanner á 4 skl er 8 skl., 2 wankitter á 3 skl er 6 skl., 3 smørbøtter á 4 skl er 12 skl., en 
smør toe for 8 skl., it deignetrug stort for 8 skl., nog 8 skl er 1 mrk., it lidet deignetrug for 8 skl., en 
sigt for 12 skl., i gryne saald for 6 skl., endnu it gl. saald for 4 skl., 2 drøftetrug á 6 skl er 12 skl., 4 
tønde seke á 1 mrk er 4 mrk., en kierne for 1 mrk., en liden kierne for 8 skl., en kalke tønde for 12 
skl., og som nu dagen er forløben, saa sluttes denne registering der ved, at dend Morgen igien kand 
fortagis, og opdrager forskrefne registered og wurdered god til penge 429 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvilket 
till stadsfestelse, at saa er registerit og wurderit, des till vidnisbiurd under vore hænder og signeter 
skiftesteden Anno Die Loco Ut Supra H: Schults. H: Brugman. 
 Peder Munk. Anders Pedersen.          Hans Larsen.  
Jens Hansen. 
 
Nest paafølgende den 28 Marty, berørte aar 1702. er atter med dette skifte end videre 
foretagen, og udi forskrefne vedkommendis nerværværelse, af skiftebetiendterne forrettet, som her 
efter følger nemlig. 
Lin Klæder. 
En døegels borddug 4 allen lang dobbel breed, wefvet i kaapper for 1 Sld., 2 gl. dreyels bordduge 
støket sat for 2 mrk., er 1 Sld., 2 brue lerrits pude waar med strik forre er sat for 1 Sld. 1 mrk., nog it 
par dito pude waar er sat for 1 Sld. 1 mrk.,  
I Saltere huuset. 
2 saltere tønder hver sat for 1 mrk er 2 mrk., en ballig for 8 skl.,  en stande er sat for 4 skl., it svinne 
trug for 4 skl., 3 gl. korn seigter med bom og ringe for støket 1 mrk er 3 mrk., en slibesteen med træ 
axsel er sat for 8 skl., en spin rok for 1 Sld., en gl. spinrok for 1 mrk., en spinde stoel for 1 mrk., 4 
tønder rugmeel og 4 tønder malt og 12 tønder biug som forblef efter affade, paa Sterfboet til fællets 
føede og fremtarf, imellem faderen og barnet. Uden wurdering, der foruden blef wurderet som 
fandtis at være till sædekorn 12 tønder biug á 6 mrk er 18 Sld., item 20 tønder Haufre af 2 mrk er 10 
Sld., nog 2 tønder Rug som er saaed, deraf strøe kornet er sat for 2 Sld., tønden er 4 Sld., 4 smaae 
stoke med Bier forblifver imellem faderen og sønnen til deehling foruden wurdering. Saa som de nu 
hver udtæret, og ej vides hvorleedis dermed i fremtiden vil blifve. 
Sølf. 
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En Sølfstaab som er høy og small. Hvor paa staar Olle Munk 1655 weyer 11 ½ laad á 3 mrk er 8 
Sld. 2 mrk. 8 skl., 4 smaae Sølf staabe under en form weyer tilsammen 24 ½laad paa tegnet med  
P M. M:P:D: laader sat for 3 mrk. er 18 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 smaae Sølf staabe af en form weyer 11 
laad á 3 mrk er merket med Peder Munks navn Anno 1686 er 8 Sld. 1 mrk., it Sølf beger hvor paa 
Thobias Dechners navn der junger 1663 weyer 5 laad 1 qvinten á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., 11 
smaae og store Sølf Skeer, weyer tilsammen 32 laad á 3 mrk er 24 Sld., en Sølf skaall med 2 øren, 
hvor paa staar Peder Munk og Marhta Pedersdaatter 1701 weyer 23 laad á 3 mrk er 17 Sld. 1 mrk., 
nog frem wiiste Faderen it Sølf beeger som er tegnet med P:M:S: L:A:D: weyer 7 laad item en krys 
Rixdr. 4. Goner og 3: toe mrk., sampt en half rixdr. Hvilket bemelte Sølfbeeger, denne Sahl: Qvinde 
hafver foræret bemelte sin efterlefvende Søn, at hand skall nyde till en amindelse efter hendis død 
desligeste forskrefne penge, som er Sønnen Hans Pedersen Munks foræring af dem som ved 
hans daab, har verret vidnisbiurd, og ham blef siden foræret, hvilket hans Moder till bemelte hendis 
søn har forærit, og nu Faderen samtøket, at det beeger og penge foruden skifte; 
Thin. 
10 Tinfade nog tilsammen 23 skaalpund og som det er adtskillige Mangut er skaalpundet sat for 
penge 1 mrk., er penge 5 Sld. 3 mrk., 10 Tin tallerken og en dyb tinskaall nog tilsammen 10 
skaalpund Mangut á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne rørrende gods som i dag er wurdered till  
penge 128 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Saa blef faderen og berørte Moderens broder Anders Pedersen som er tilsiuns wærge for dette 
denne Sahlige Qvindis efterlefvende drenge barn, at skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere 
løsøre till dette Sterfboes middel at angifve; Hvor till de svarede ej videre at vere, end angifvet er og 
forskrefvet staar.  
Hvor saa løsøre Godset belf sammen reignet, som fornefne begge dage er wurderet 
som andrager till penge 557 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne tilstaaende Gield og Pandt, efter it pandtebref udgifvet af Hans 
Laursen boende paa 6te gaard i Boelsker sotn, og udi samme gaard giorde forsikring efter brefvets 
videre indhold Daterit 27 Aprill 1698.og inden Sønder Herris ting af Hans Laursen vedstaaed dend 
3 maj 1698. er dette Sterfboe till beste 66 Sld., 
Item efter it andet Pandtebref og af bemelte Hans Laursen udgifvet till Peder Munk Daterit dend 9 
Juny 1700 med forsikring udi berørte 6 gaard i Boelsker sogn, og inden Syn 
Der Herris ting vedstaaedt den 31 Augusty 1700. med videre samme Pandtebrefs lydelse er dette 
Sterfboe till beste 56 Sld., er tilsammen Capital it hundrede tiuge og toe Sld., deraf rentte Bereignet 
till nu skiftes dato af hver pandtebref især, som opdrager sytten Sld. 3 mrk. 15 skl., er tilsammen 
Capital og Rentte, 132 Sld 3 mrk. 15 skl., hvilken Summa 139 Sld. 3 mrk. 15 skl., 
Jens Hansen boende paa 16 gaard kaldis Munkegaarden i Ibsker sogn, nu her paa skiftet efter Hans 
Laursens weigne og Samtøke med reede penge betalte, paa Hans Laursens søn Lars Hansens 
weigne, som er i egteskab med bemelte Jens Hansens daatter, og lofved Hans Laursen at gifve till 
Jens Hansen paa sin Søns weigne for sine udlagde penge, fuld kommen pandtebref og forsikring udi 
omrørte 6 gaard i Boelsker sogn, Thill hvilken ende nu med Hans Larsens willie og Samtøke 
berørte 2de pandte brefve till Jens Hansen af bemælte Peder Munk blef ofver lefveret, og for 
bemelte Summa 139 Sld. 3 mrk. 15 skl., af Peder Munk Jens Hansen paa 6 skilling stemplet papir, 
blef meddeelt Qvittering daterit dend 27 Marty 1702 og af Hans Laursen tillige med Peder Munk og 
fleere underskrefven, og blef forskrefne tvende Pandtebref nu læst og paaskrefven, og saaleedis 
forskrefne betalte penge till dette Sterfboes middel anførris som er penge 139 Sld. 3 mrk. 15 skl., 
videre efter it Pandtebref udgifvet af Sahl: Svend Jensen Borger og Indwaaner udi Nexøe, befindes 
dette Sterfboet till beste, forsikring udi it støke Biug jord i Nexøe Byvang kaldis, og liggendes 
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inden Stettegabet sønden stru, westen for Peder Torbensens jord inden for store Møllen, efter 
berørte Pandtebrefs videre formelding, daterit dend 19 Marty 1690. og efter des opskrift befindes 
rentten at verre betalt till dend 18 julli 1701. saa at ei rester meere rentte af 20 Sld., Capita berørte 
bref ommelder end till nu dato 2 mrk. 10 skl., er saa Capitalen og rentte som Anders Laursen som 
nu hafver bemelte Biugs jord for it tønde land bereignet udi brug boende i Nexøe tilsvarer penge 20 
Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Efter it pandtebref udgifvet af Jørgen Jensen boende paa ded 3de fri Wornede i Povelsker sogn 
dateret dend 11 juny 1698. af Jørgen Jensen self under skrefvet og forseiglet, og till witterlighed af 
welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller under skrefvet og forseiglet, med videre paaskrift, at det er 
læst og Botocollerit inden Borringholms Landsting. Testerit af Welb: Herr Landsdommer Mathias 
Rahch og tillige med hos følgende ofverlefvered bevilgings bref af welb: Christian Maccabeus till 
Fenrich Hans Jensen som før har beboet berørte 3de fri Wornede i Povelsker sogn, udgifvet daterit 
den 4de Marty 1686. at hand skall hafve magt til, berørte 3de fri Waarnede at indfrie og bort pandte, 
hvad hand der ved kunde fornaae at frelse, og Jørgen Jensen hans daattermand efter berørte Fenrich 
Hans Jensen ved arfvegang samme indfrielse sig hafver paataget, med videre en af welb: herr 
Landsdommer Ancher Müller till Peder Munk fremskiket skrifvelsis Mihsives indhold af 7 juny 98: 
Befindis dette Sterfboe at verre berettiget for udlaante reede penge till Jørgen Jensen, og af ham der 
for udi det fornefne 3de fri Worned i Poulsker sogn forsikred, som till dette Sterfboes middel nu 
anføris penge 250 Sld., og blef samme brefve nu her paa skiftet læst og paaskrefven og at for: 
Capitall befindis efter opskriften paa for berørte pandtebref, rentten at verre betalt till dend 11 juny 
aar 1701. at renten som rester for dend tid af indeverrende aar till datto nu anføris for 9. maaneder 
som andrager penge 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
Efter it Pandtebref udgifvet af Anders Pedersen paa 36 gaard i Boelsker sogn, Daterit dend 23 
Oktober 1697 og inden Sønder Herrids ting vedstaaet af Anders Pedersen den 2 November berørte 
aar 1697. till witterlighed under skrefven af Anders Pedersens Svoger Jens Pedersen og broder 
Mogens Pedersen, befindis dette Sterfboe at verre berettiget og forsiglet udi berørte 36 gaard i 
Boelsker sogn, for laantte penge tilsammen Capital penge 292 Sld. 3 mrk. 1 skl., deraf efter 
opskriften er rentten betalt till den 6 jully aar 1701. hvor for nu anføris rentten som rester till dato i 
8te maaneder, opdragende till penge 9 Sld. 3 mrk., Og blef samme pandte brefve lest og 
paaskrefven, og till yder meere forde Anders Pedersens udgifne pandtebrefs stadfæstelse, fremviste 
Peder Munk en Transport, dateret Svaniche dend 2 jully 1697. udgifvet af Mads Kofod Povelsen der 
sammested, till Peder Munk, med indhold, att som hand Mads Kofod forhen har haft berørte 36 
gaard i Boelsker sogn, till underpandt, efter derom forhen oprettet pandtebref ganget efter Sahl: 
Peder Mounsen og hans Sahl: hustru, som boede og døde paa dend berørte 36 gaard. Passerit dend 
7de jully 1697. videre formelding Transportiær og ofverdrager Mads Kofod Povelsen, og afstaar ald 
dend ret deel og rettighed hand der efter tilfore har haft udi for omrørtte 36 gaard i Boelsker sogn, 
som derom berørte Thansport nu læst og paa skrefven videre udførlig forclarer, at samme rettighed 
her efter skal tilføre Peder Munk og hans arfvinger i allemaader; Anders Pedersen som nu her 
tilstede, vedstoed berørte sit udgifne pandtebref, og erbød sig at ville betale till nest kommende Ste: 
Mikelsdag forskrefne, og til dend dag forfalden rentte, saavel som og at betale efter pandtebrefvis 
steke og indhold paa Capitalen it hundrede Sld., Hvilket Anders Pedersen formeen at skall agtes 
som en opsigelse, for saavidt af Capitalen betaling som Peder Munk var tilfreds med, naar saaleedis 
Anders Pedersløfte vorder efter kommet som meldt er. 
Efter it Pandtebref, datteret dend 20 juny anno 1701. udgifvet af Henning Mogensen Køller boende 
i Østerlaursker sogn og tillwitterlighed underskrefven af hans Steffader Jens Pedersen af Østermarie 
sogn og Anders Pedersen i Boelsker sogn, og inden Øster herris ting læst og tinglyst den 20 juny 
1701. som rettens betiendter Anders Pedersen Fyn og Mortten Henriksen Kok har Testerits, befindis 
dette Sterfboe at tilkomme med forsikring udi dend 39 gaard i Lyresbye i Østermarie sogn, efter 
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derom berørte pandtebrefs viidere indhold, som nu blef læst og paaskrefven for laandte penge som 
Peder Munk Henrik Køller till bemelte 39 gaard i Østermarie sogns indfrilse, laandt og med 
forstragt hafver, Capitall penge 120 Sld. Der af resterer rentte till nu datto udi 9 maaneder er 4 Sld. 
2 mrk.,  
Efter it Pandtebref udgiffvet af Peder Pedersen borger og indvaaner udi Nexøe, till Peder Munk 
Datterit dend 24. Marty Aa. 1698. og inden Nexøe byting af hammen vedstaaed berørte dato; 
Befindes bemelte Peder Pedersen her till boet skyldig at verre, med forsikring udi hans iboende 
huus som er 7 Stolperum, med gaards rum og lyke, synden for huuset ind og ud kiørsel ved 
Østerende af huus lengen, saa som det forefindis for Capital penge 16 Sld. 1 mrk. 8 skl., deraf efter 
opskriften befindis rentten at verre betalt till dend 24 Marty 1701. saa at ej meere af renten kand 
anføris, end det sidste aar till nu dato som andrager penge 3 mrk. 4 skl.,  
Efter en obligation udgifvet af Edle og mandfafte Hr: Ritmesteren Rasmus Nielsen med forsikring 
udi hans beste hafvende middel, datterit dend 12de February 1695. og efter opskriften den 18 jully 
1701 rester Capital 140 Sld., og rentte udi it aar bereignet till 1. may 1702.  7 Sld., er saa Capital og 
rentte 147 Sld., og blef samme Obligation nu lest og paaskrefven; 
Efter en Eyendoms Dom datterit inden Nexøe byting dend 16de December Aar 1700. befindis dette 
Sterfboe at verre berettiget, en huus lenge, kaldis Svanegaarden, bestaaende af 11 Stolperum med 
tilliggende plads, og hus der tilfører, efter der om forberørte dombs videre formelding, som Jens 
Pedersen skrædder før hafver tilhørt beliggende udi Nexøe, paa hvilke huuse Peder Munk en deel 
Reparation hafver bekaaste og nu ved aftale, ofverslaug og bekostnings bereigning, anslages 
berørtte huuse till dette Sterfboes middel, med alt hvis der tilhører, som det nu forfindes for penge  
40 Sld., og blef samme Dom nu læst og paaskrefven. 
Summa Andrager forschrefne tilstaaende Gield lyendom og pandt till  
Penge 1051 Sld. 14 skl.,  
Og som dagen nu er forløbben, saa sluttis denne forretning med huus i dag er Passeret, at  denne 
forretning igien i Morgen videre kand foretagis. Hvilket at saa er tilganget og Passerit Testerer 
skiftestæden dend 28 Marty 1702. H: Shults.  Henrik Brugman.    Peder Munk. 
Anders Pedersen. Hans Laursen. Jens Hansen.  
Den 29. Marty fornefne Aar er atter udi de vedkommendis nerverelse med dette skifte 
foretagen, og videre Passeret, som her efter følger nemlig. 
En Sølf kande som er høy og small, er beregnet paa laaget med M: T; K:I:D: 1587. som tilfore for 
rum tid siden, har verret pandt med, nu dette Sterfboe efter verdie anført, og weyer samme 
Sølfkande 36 laad á 3 mrk. er 27 Sld., it puklet Sølfbeeger med 3 knapper under som og tilfore har 
verret pandt, og nu dette Sterfboe till beste anføris efter wærdien og weyer samme beeger 7 laad 3 
Qvintin, og er anteigned med Hans Burget Rink 1670 laadet er sat for 3 mrk. er 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
en sølfskee teignet med og G:I:S 1681. er i pandtsat her till boet af Hans Laursen i Boelsker sogn 
for 1 Sld. 2 mrk.,  
Rasmus Mounsen i Nexøe er her till boet skyldig  for penge og var 11 mrk. 4 skl., der for er till 
underpandt af ham lefveret 3 smaae tinfade og 2 smaae tallerken som weyer 8 skaalpund og er 
mangut pundet af wærdi 1 mrk., er 8 mrk., som til boes middel anføris og bereignis penge 2 Sld., og 
er bemelte Rasmus Mounsen i Nexøe, endda skyldig der foruden penge 3 mrk. 4 skl., nog bekommit 
træ vare for 5 mrk. 8 skl., blifver hand saa skyldig foruden pandtet 8 mrk. 12 skl., Og saa som 
Rasmus Mounsen er nu fattig, er dette naar noget deraf ind komme Faderen og Sønnen till dehling; 
Erik Andersen Skomager boende udi Nexøe, er skyldig her till boet for opbaarne vare 4 Sld. 2 mrk.,  
Og som Erik Andersen nu er fattig, kand dette tilstaaende ej for visse nu omreignis, men forblifver 
imellem faderen og Sønnen till deeling, naar deraf noget udkomme, Rasmus Ollufsen Smid boende i 
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Nexøe, er skyldig paa en afkiøbt Koe, naar er frareignet som Peder Munk af ham har oppebaared 
som er 14 mrk. 8 skl., blifver igien som her til boes beste anføris penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Byefougden Jacob Lorntsen boende i Nexøe er skyldig her till boet for opbaarne vare penge 6 Sld. 3 
mrk. 8 skl.,  
Søfren Mogensen i Østermarei sogn, er skyldig her til boet laandte penge 4 Sld.,  
Hans Larsen paa 6te gaard i Boehlsker sogn, er skyldig her till boet efter regnskab penge 2 Sld. 2 
mrk.,  Hanna  Laurs Jens boende i Svaniche er skyldig her till boet 7 mrk. 8 skl., og der for hafver 
til underpandt till Peder Munk lefveret 2 dybe tinfade, hvor paa er teignet H:S:L: som weyer 7½ 
skaalpund ringe mangut sat hver skaalpund for 14 skl., andrager 6 mrk. 9 skl., og som ey vides 
meere at bekomme end pandtet er værdt er her nu till Sterfboets middell anført forskrefne 1 Sld. 2 
mrk. 9 skl., :/:  Jørgen Jensen i Svaniche  er skyldig her till boet penge 2 mrk., :/ nog er Rasmus 
Hansen Smid i Nexøe her till boet skyldig 7 mrk., deraf Faderen tilkommer 3 mrk. 8 skl., og Sønnen 
ligesaa 3 mrk. 8 skl.,  Forskrefne 38 gaard i Boelsker sogn, angaaende, da fremviiste Peder Munk 
derom en qvitering og afkald udgifvet af Peder Munks broder Jens Munk i Østermarie sogn og hans 
søstermand Søfren Mogensen ibdn. Oprettet efter at samptlig deris Fader Sahl: Olluf Munk og deris 
Moder Seigne Hansdaatter forhen var ved døden, afgangen, og denne ene berørte gaard var 
berettiget till eyendom og efter dem falden udi arfvegang datterit Boelskier sogn dend 3 jully aar 
1694 og inden Sønder herrit ting bemelte dato og aar, af forberørte personer bekræftet med indhold 
at broderen Jens Munk for sin opbaarne anpart 200 Sld., og søstermanden Søfren Mounsen for sin 
hustruis anpart en søsterlaad 10 Sld., af Peder Munk annammet og opbaarit hafver, og der for der 
udi Qvitrerer og tilskyder Peder Munk deris anpart udi forskrefvene 38 gaard i Boelsker sogn, med 
videre forskrefne Qvittering og afkald i sig self udviiser og om formelder; efter hvilken anleeding 
forberørte 38 gaard er i pris naar Peder Munks egen anpart for 200 Sld., med berignes lige ved dend 
anpart, som hans broder Jens Munk af ham hafver bekommet, forhen 100 Sld.,:/ 
Og findis berørtte gaards biugning nu af saadan beskaffenhed med 4er opbygte huuslengder, sampt it 
Tver Sterhuus af 3 stolperums storlighed, item tet ved stuelendden en liden lenge til liunghuus op at 
inden i gaarden, som er 3 stolperum, stufvelengden, bestaar af 3 stolperum loft og 11 stolperum 
stuehuus, dend wester ladelenge er 10 stolperum, dend nørre ladelenge bestaar af 18 stolperum, og 
dend østerladelenge bestaar af 9 stolperum huuse, Paa hvilke huuse behøfvis nogen reparation, hvor 
till nu befandtis noget saufskaaren eege tømmer som Peder Munk der till hafver ordinerit, og for 
dend skyld ej till Sterfboet middel wurderet, hvor saa forskrefne 38 gaard i Boelsker sogn er anført 
till dette boes middel. Imellem Faderen Peder Munk og berørte med denne sin afdøde Sahl: hustru 
auflede Søn Hans Pedersen Munk forbemelte 500 Sld., hvor saa forskrefne afkald og qviterings bref 
nu blef læst og paaskrefven; forskrefne vedkommende af skifteforwalteren endnu blef tilspurdt, om 
de hafde meere till dette boes middel at gifve, hvor till de svarede ej videre at være, end angifvet er, 
og forskrefvet staar; Hvor for boens middel blef sammen reignet, og andrageralt forskrefne løsøre, 
tilstaaende Gield haandfaaet og ald bemelte pandt sampt dend 38 gaard i Boelsker 
sogn  Tilsammen Penge 2163 Sld. 7 skl.,  
Her imod afgaar efterskrefne Prætentioner og er der till giort udlæg som følger 
nemlig. 
Efter it skiftebref ganget efter Sahl: Peder Jensen Munk, som boede og døde paa dend 31 jord 
eyendomsgaard i Stenestebye i Bohlsker sogn datterit dend 20de May Aar 1691. befindis at Peder 
Ollufsen Munk paa 38 gaard i Boelsker sogn, er tilordnet at wærge, forberørte Sahl: Mands søn Jens 
Pedersen nu 16 aar gl. og tilkommer denne myndling efter forberørte skiftebref efter sin Sahl: Fader  
Af løsøre penge 35 Sld. 3 mrk. 8 skl., af hvilken Summa bestaar udi dend 32 gaard i Boehlsker 
sogn, som Peder Jensen beboer og svarer till 8 Sld., item som det til er udlagt 2 benke som er endnu 
fra skiftebrefvets dato og tid indtill blefven bestaaende udi forde 31 gaard er sat for 3 mrk., hvilke 
og myndlingen der til gode er bestaaende, og afgaar bemelte 8 Sld. 3 mrk., udi forskrefne Summa 
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udi renttens bereigning, blifver saa igien penge 27 Sld. 8 skl., Hvor af først bereignis rentte fra 
bemelte skiftebrefs dato, till nu dato er naar wærge penge afdragis penge 9 Sld. 3 mrk. 9 skl., Nog 
tilkommer denne myndling af sin Sahl: Faders Ifareklæder 7 mrk., Hvorfor findis at verre udlagt, 14 
smaae gl. Sølf knapper, hver sat for 8te skl er 7 mrk., Hvilke Sølf knapper nu in natura uden brug, 
her i boet har været i behold og myndlingen tillgode holt, og nu dend efter wærge Jens Rasmusen 
som nu boer paa dend 31 gaard i Boelsker sogn, In Natura af Peder Munk lefveret. Blifver saa hvis 
Myndlingen heraf boet af Capital og rentte efter berørte sin Sahl: Fader tilkommer penge 38 Sld. 3 
mrk. 1 skl., og der foruden  er de 8 Sld., denne Myndling tilkommer, bestaaende udi dend 32 gaard i 
Boehlsker sogn, af hvilke wærgen   Peder Munk ingen rentte har oppebaared, hvor for gaardens 
besidder bemælte Peder Jensen dend hofvet Summa med forfalden rentte som før er melt self 
besvarer. Saa og tilkommer Myndlingen de forom rørtte 2de Benke som staar udi forne 31 gaard og 
der ham tillgode befindis;  
Widere befindis efter it skiftebref ganget efter ofverskrefne Myndlings tvende afdøde sødskende 
datterit den 30de December Anno 1691. at Myndlingen berørte Jens Pedersen tilkommer i arf af 
løsøre penge 10 Sld.2 mrk. 12 skl., af hvilken Summa og er udlagt som bestaar udi dend 32 gaard i 
Boehlsker sogn penge 3 Sld. 3 mrk. 7 skl., Item 3 smaae gl. Sølf knapper, som og er beholden 
myndlingen til gode, hver knap sat for 8 skl., er 1 mrk. 8 skl., som nu og til berørtte wærgen Jens 
Rasmusen af Peder Munk lefveret In Natura, blifver saa igien som myndlingen efter forde sine 
afdøde 2de sødskende her af boet  tilkommer penge 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., Hvor af bereignis rentte 
udi 10 ¼ aar som er naar wærgepenge er feadragen penge 2 Sld. 8 skl., er saa Capital og rentte som 
berørte myndling efter sine bemelte 2de sødskende tilkommer her af boet penge 8 Sld. 2 mrk. 5 skl., 
og der foruden tilkommer denne myndling forskrefne Jordepenge 15 mrk. 7 skl., og forde 3 smaae 
Sølf knapper for 1 mrk. 8 skl., Saaleedis er hvis heraf boet bemælte myndling er berettiget af løsøre 
Capital og Rentte penge 47 Sld. 1 mrk. 6 skl., Her paa kortis som wærgen Peder Munk hafver 
udgifvet paa myndlingens gavn og bæste. Efter der om det skiftebref oprettet efter myndlingens 
afdøde Stiffader Jens Pedersen Munk paa dend 47 gaard i Aaker sogn, des indhold og formelding, 
Datterit den 18 juny 1691. penge 5 Sld. 2 mrk., Hvilken Summa ved foreening, efter at dæm var 
gangen den 31 gaard i Boehlsker sogn vedkommende, wærgen Peder Munk paa sin Myndlings 
wegne hafver betalt for at frelse dend anpart myndlingen udi fornest er 31 gaard efter sin Sahl: 
Fader og 2de hans afdøde sødskende var tilreignet som er Capital 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., af hvilken 
Summa i nest forberørtte skiftebref er fuld rentte bereignet aarlige 10 mrk., fra Midfaste 1692 og til 
berørte skiftebrefs dato, men som myndlingen har nydt opforstring og nødtørstighed hos sin Moder, 
er der for till, skiftes dato dend 18 juny 1697. paa skiftet Liqvideret, at Moderen hafver der imod 
indebeholt rentten af hvis myndlingen tilkom i forde gaard og Peder Munk rente bereigned af sine 
udlagte penge de forde 5 Sld. 2 mrk., efter dend leylighed bereignis renten af de bemelte 50 Sld. 3 
mrk. 1 skl., fra skiftes dato dend 18 juny 1697 og til nu dato, aarlig 10 mrk., er udi 4 aar og 9 
maaneder, naar wærgepenge fradrages penge 8 Sld., hvilken rentis anpart som Peder Munk 
tilkommer forberørte myndlingens bæste nu afstoed, paa det at myndlingen kand beholde Capital og 
rentte tilsammen bestaaende, og myndlingens Stiffader Hans Laursen som nu boer paa dend 47 
gaard i Aaker sogn hafver at svare till rentten af dend myndlingens anpart i dend 31 gaard i 
Boehlsker sogn, som skall rentten hafve oppebaared, bereignet till dato i alt for 12 Sld. Og 
Capitalen som er 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., er myndlingen i dend 31 gaard i Borlsker sogn bestaaende, 
som de vedkommende saaleedis tilsvarer, og naar da saaleedis er af reignet, hvis wærgen Peder 
Munk af dend bemelte Summes rentte er bereignet at tilkomme, og de 5 Sld. 2 mrk., hand har udlagt 
paa myndlingens weigne til at frelse hans anpart med, udi dend 31 gaard i Boelsker sogn, saa 
tilkommer myndlingen her af boet igien udi alt penge 37 Sld. 3 mrk. 6 skl., foruden dette tilkommer 
myndlingen som for ermælt, af dend 32 gaard i Boelsker sogn, som Peder Jensen tilsvarer Capital 
11 Sld. 3 mrk. 7 skl., og deraf forfalden rentte siden forberørte 2de skiftebrefves dato, af ald 
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Summen til dette skiftebrefs dato nu beriegnet, som opdrager till penge 6 Sld. 5 skl., er saa Capitall 
og rentte tilsammen penge 17 Sld. 3 mrk. 12 skl., Og var Peder Jensen her tilstæde og vedstoed 
hafvet Summen saa rigtig at verre, og lofvet Capitall og rentte med aller første rigtig at betale, Item 
tilkommer myndlingen for 17 Sølf knapper støket sat for 8 skl., er 2 Sld. 8 skl., Saa vel som og 
fornefne Capital og rentte af dend 31 gaard i Boelsker sogn, Saa og for 2de rente som nu bestaar udi 
dend 31 gaard i Boehlskier sogn; Saa efter de Peder Munk nu formeedelst at wærgemaall ham 
tilkommer for sit eget barn med dette wærgemaall ike lenger kand besværgis, er hand derfra 
forløfvet, og igien formelte myndling Jens Pedersen nu till wærge anordnet Jens Rasmusen 
myndlingens søstermand, som nu boer paa forskrefne 31 gaard Boehlsker sogn, og anbefallis her 
ved samme wærgemaall efter lowen at forestaar, som hand agter at tilsvare, og blef for de 37 Sld. 3 
mrk. 6 skl., nu heraf boet udlagt, som Peder Munk nu her till samtøket, og ofverdrag, it Pandtebref 
af Sahl: Svend Jensen i Nexøe udgifven, daterit dend 19 Marty 1690. lydende paa it støke Jord, 
liggende inden for dens stoere Weyrmølle i Nexøe bye waang inden stettegabed sønden stien, som 
Anders Laursen i Nexøe nu har i brug og svarer till for Capital penge 20 Sld., deraf rentten er betalt 
till dend 18 jully 1701. Saa rester deraf rente till dend 18 Marty 1702. udi 8te maaneder till nu dato 
2 mrk. 10 skl., resten som er 17 Sld. 12 skl., er udlagt og betaltes som Jens Rasmusen nu annammet 
i reede penge af forde Summa penge Jens Hansen i Ibsker sogn, paa Hans Laursen paa 6te gaard i 
Boelsker sogn weigne som før ermælt nu udlagde og betalte. Og der for Jens Rasmusen den 
qvitering Jens Hansen i Ibsker sogn, som før er rørt, heraf boet blef meddeelt med har 
underskrefvet. Saa lefveret Peder Munk till  Jens Rasmusen forde 17 Sølf knapper som hand 
annammet til sig, og myndlingen igien at tilsvare. Hvor ved saa Peder Munk for dette wærgemaall 
som forhen er paalagt i allemaader, efter denne dag er fri og qviterit, og Jens Rasmusen paa 31 
gaard i Boelsker sogn, Saa som før ermælt, myndlingen Jens Pedersen her efter at svare som lowen 
tilholder;  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart, blef efter aftale paa Sterfboet samtøket at Peder Munk skal 
beholde sin Sahl: hustruis Ifareklæder, efter som Sønnen ej nogen af dem nu kand nytte, og der 
foruden skall Peder Munk af fællits Sterfboes middel nyde imod saadan sin hustrues begrafvelses 
bekaastning, Saa og der ved eragtet, at Sønnen nu er af ringe alder, hvor for Faderen Peder Munk 
skall nyde i alt 78 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt, en kaabber kedel paa en tønde stoer er vigtig till 
penge 15 Sld., en kaabber kedel paa 3 fieringer er vegtig till penge 14 Sld., en brun skimlet Hest 
gilling for 14 Sld., en gull brun gilling for 10 Sld., en blod røe Koe for 5 Sld., 2 røe røggede stude a 
5 Sld er 10 Sld., en bleeget røe agtig stud for 4 Sld., en røe herrit stud for 4 Sld., en bleeget qvie er 
satt for 2 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium blef bevilkget 20 Sld., udlagt  af forskrefne penge at 
hafvis 20 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med at skrifve, tilylsning  seddeler ofver alt landet bereigninger og 
extrater sampt slet papir til skiftes fornødenhed, dette skiftebref paa Sterfboet at forfatte reenskrifve 
og til bogsføre i alt penge 15 Sld., udlagt af forskrefne penge at hafvis disse 15 Sld.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 6 Sld., udlagt af forskrefne penge disse 6 Sld.,  
Wurderingsmændene for deris umage hver bevilget 10 mrk., er 5 Sld., udlagt till Jens Hansen af 
pengene 2 Sld. 2 mrk., og Hans Laursen afkorttet de 10 mrk., som hand som for ermælt her til boet 
er skyldig. 
Kirkewærgen for Sct: Boelskirke Peder Hansen ofven Nexøe lod fordre kloke ringens penge, som 
efter dette Sterfboes tilstand er samtøket penge 3 mrk., udlagt af pengene at hafvis disse 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner til penge 163 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling udi alt penge 2000 Sld.,  
hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 1000 Sld.,  
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Og  denne Sahl: Qvindis med bemælte sin hosbunde auflede og nu efter lefvende søn Hans 
Pedersen Munk tilkommer dend anden halfve part som og er penge 1000 Sld.,  
For  hvilken Summa faderen og Sønnen enhver udleggis, og tilkommer af ded anførtte og 
registerede løsøre og rørrende gods penge 239 Sld. 2 mrk. 5½ skl.,  
Item af tilstaaende Gield og pandtebrefve efter forhen indførte Specification i alt penge 510 Sld. 1 
mrk. 10½ skl., Saa og dend halfve part af dend 38 gaard i Boelsker sogn som er penge 250 Sld.,  
Summa 1000 Sld., at faderen og barnet som før er mælt en hver tilkommer. Og som Faderen Peder 
Munk er self wærge forberørtte sin Søn eragtis unødvendig hver post især nu her igien at 
Specificare, hvilket og Faderen Peder Munk nu ej var begiærendes; Hvor for saa dette skifte i 
forskrefne maade nu sluttes, helst og fordi de vedkommende efter skifteforwalterens  anfordring 
som før ermælt, ike hafde meere till dette boes bæste at angifve, ike heller var nogen her paa skiftet 
tilstæde som giorde nogen videre anfordring eller Prætension, end foran herudi findes indført, 
hvilket at saa er tilganget og Passeret som forskrefvet staae;  Des till vidnisbiurd under vore 
hænders paaskrift, skiftestæden paa dend 38 gaard i Boelsker sogn dend 29 Marty 1702.  
H: Schults. Henning Brugman. Peder Munk. Anders Pedersen. 

Mouns Pedersen egen haand. Hans Laursen egen haand.  
Jens Hansen egen haand. 
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Anno 1702. Den 30 Marty. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter 
Salig Morten Mortensen,  afdøde Salig Hustru Birgitte Mortensdaatter, som i sin alders 
Tredufte aar foruden Ægteskab døde, hos sin Moder og Stiffader Anders Ollufsen, som boer paa 
dend 26 Jord eyendoms Gaard beliggende i Langebye udi Boelsker sogn. Og det imellem denne 
Sahl: Piges Moder  og Sødskende, som er fuld sødsken og half sødskende,  
 
Moderen Elsebeth Pedersdaatter som er i egteskab med bemelte Anders Ollufsen. 
Item en fuld broder ved navn Jacob Morttensen som endnu er hiemme hos bemelte sin Moder og 
Stiffader, og er sin egen wærge, item 2 fuld søstre,hvor af  
Dend eldste fuld søster er Siegne Morttensdaatter nu i egteskab med Jens Pedersen Hiort i 
Boelsker sogn. 
Dend 2den fuld søster er Kirstine Morttensdaatter nu paa 25de aar gl. som Rasmus Pedersen i 
Boelsker sogn. paa skiftet efter hendis fader den 8 December 1682 er tilordnet at wærge for, og der 
ved forblifver. 
Item er dend Sahl: Piges half sødskende nemlig. 
En halfbroder ved navn Mortten Morttensen nu er boende i Klibye i Ibsker sogn  
Item half søster som Anders Ollufsen med forde Moderen auflet hafver, hvor af dend elste 
halfsøster er Anne Andersdaatter paa 19 aar gl.  
Dend anden halfsøster Kirstine Andersdaatter, nu 7 aar gl. for dem er faderen Anders Ollufsen 
efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte mødte de Ordinerit Wurderings mænd Jens Hansen og Hans 
Laursen Begge  boende i bemælte Boelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
Denne Sahl: Piges Ifareklæder, er efter skrefne. It blommed koftis snørlif og 2 knøttede høy rød 
farfved ærmer der till, foruden mallier er sat for 3 Sld. 2 mrk., it høy røt sartis skiørt med skoe og 
bon paa for 3 Sld., it blaat fifskaftis skiørt er satt for 9 mrk., it grøndt wadmels skiørt er sat for 1 
Sld. 3 mrk., it blaat fifskafes skiørt for 3 mrk., it brunt ullet og linnet skiørdt for 2 mrk., it gl. brunt  
Pedevvan skiørt er sat for 1 mrk. 8 skl., it røt wadmels skiørt for 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes kiol 
er sat for 3 Sld., en gl. sort fifskaftes kiol er sat for 1 Sld., en røed gl. silkehufve med bon udi for 2 
mrk., en gl. crom lerridts forklæde med kniplinger for 1 mrk., it gl. cramlerrits forklæde 1 mrk., it 
nyt bruegarns forklæde er at for 2 mrk., it blaat forklæde for 1 mrk. 8 skl., 2 pude vaar af brue læret 
á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., en grøn wadmels trøye for 2 mrk., en borddug af bruegarn 3 allen 
lang for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 4 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., en gl. spin 
rok for 1 mrk., it Faar for 3 mrk., 2 fior gl. Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Efter  it skiftebref oprettet efter Mads Hansens Sahl: Hustru Marne Hansdaatter, som boede og 
døde paa dend 29de Jord Eyendoms gaard i Boelsker sogn. Datteret den 3 Augusty Anno 1697. 
befindes af berørte Mads Hansens boe efter bemælte hans Sahlige hustru. Efter som Mads Hansen 
hafver været tilordned wærge paa skiftet efter denne Sahl: Piges hendis Sahl: Fader Mortten 
Morttensen, som døde paa den 26de gaard i Boelsker sogn dend 8 December 1682. tilsat for denne 
berørte Sahl: Pige at wærge, og saa udlagt af berørte Mads Hansens boe med da forfalden rentte till 
berørte 3 Augusty 1697. som denne Sahl: Pige tilkom efter sin fornefne Sahl: Fader, baade af løsøre 
og af Jordepenge, af denne forde 26 gaard og Jacob Eriksen der paa skiftet istæden for Mads 
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Hansen er blefven tilordnet at værge, og bemælte Jacob Eriksen boende paa dend 21 gaard i 
Boelsker sogn, til sig hafver annammet, og Mads Hansen till Jacob Eriksen har betalt. Efter derom 
forskrefne skiftebrefs videre formælding, Capitall og rentte som nu Jacob  Eriksen svarer till penge 
30 Sld. 3 mrk. 6 skl., deraf, efter som Jacob Eriksen har af Mads Hansen bekommet reede penge, 
bereignis rentte till nu dato fra dend 3de Augusty 1697. og till dato er naar wærge penge er fradragen 
4 Sld. 2 mrk. er saa Capital og Rentte penge 35 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Saa blef de vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere Eyendom som denne 
berørte Sahl: pige er berettiget. Hvor til de svarede ney, ej videre at være, og saa blef forde denne 
Sahl: Piges middel som før er indført sammen reignis, som andrager till penge 59 Sld. 3 mrk. 14 
skl.,  
Anders Ollufsen denne Sahl:Piges stiffader som hafver bekaastet hendis begrafvelse, fremlagde sin 
forbemegnelse, hvilke hand nu fordrede efter, som opdrager till penge 15 Sld. 12 skl., her for er 
udlagt at fordre, af hvis Jacob Eriksen paa 21 gaard i Boelsker sogn, her til boet som før ermælt er 
skyldig blefven penge 15 Sld. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium bevilget 1 Sld., udlagt it brue garns lagen for 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 2 Sld. 8 skl., udlagt en bruegarns borddug for 4 mrk. 8 
skl., 2 blaargarns lagen for 4 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt 2 fior gl. Lam for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk. er 2 mrk., udlagt it nyt bruegarns 
forklæde er sat for 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætensioner till penge 19 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 40 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Som delis imellem forskrefne denne Sahl: Piges Moder, fuld og half sødskende, er der af Moderens  
Saavelsom fuld broderen Jacob Morttensens anpart till hver 10 Sld. 6½ skl.,  
Item hver de 2de fuld søsteris laad er 5 Sld. 3 ¼ skl., saa og Half broderen Mortten Mortensen anpart 
er 5 Sld. 3 ¼ skl., Og de 2de half søstre Anders Ollufsens døttre tilkommer hver 2 Sld. 2 mrk. 1 5/8 
skl.,  
For moderens anpart som er 10 Sld. 6 skl., er udlagt, it blommed koftes snørlif og 2 høy knøttet 
ærmer der till for 3 Sld. 2 mrk., hos Jacob Eriksen at hafve 6 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Bemelte Jacob Morttensen som er fuld broder tilkommer 10 Sld. 6 skl., er udlagt, at fordre af 
hvis Jacob Eriksen i Boelsker sogn er her till boet skyldig penge 10 Sld. 6 skl.,  
Fuld søsteren Seigne  Jens Peders i Boelsker sogn tilkommer penge 5 Sld. 3 skl., der for er 
udlagt, it blaat fifskaftes skiørt er sat for 2 Sld. 1 mrk., it grønt wadmels skiørt er sat for 7 mrk., en 
røed gl. Silkehufve med bon udi for 2 mrk., it gl. kramlærrits forklæde med knipling om for 1 mrk., 
it gl. Cramlerrids forklæde for 1 mrk., hos søsteren Kirstine 3 skl.,  
Fuld søsteren Kirstine Morttensdaatter, som Rasmus Pedersen i Boelsker sogn er wærge for 
tilkommer 5 Sld. 3 skl., der for er udlagt en sort fifskaftes kiol er sat for 3 Sld., it blaat fifskaftes 
skiørt for 3 mrk., en spinrok for 1 mrk., it Faar for 3 mrk., it røt wadmels skiørt for 1 mrk. 8 skl., er 
5 Sld. 8 skl., till ofvers 5 skl.,  
Half broderen Mortten Morttensen tilkommer en søsterlaad sonm er 5 Sld. 3 mrk., der for er 
udlagt hos Jacob Eriksen af hvis hand her til boet er skyldig at hafve 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., en gl. 
sort fifskafts kiol for 1 Sld., it brunt ullet og linnet skiørt for 2 mrk., hos Anders Olsen børns laad 5 
skl., er 5 Sld. 3 skl.,  
Anders Ollufsens tvende børn som er denne Salige Piges half søstre Kirstine og Anna Andersdaatter 
som hver tilkommer 10 mrk. 1 5/8 skl., er for begge laader 5 Sld. 3 skl., der for er udlagt, it høy røt 
sartis skiørt med skoe under og baand paa for 3 Sld., it gl.brunt pedewan skiørt for 1 mrk. 8 skl., it 

bornholmerting.dk 587



 3

blaat forklæde for 1 mrk. 8 skl., 2 brue lærrits pudevor for 3 mrk. 8 skl., en grøn wadmels trøye for 
2 mrk., er 5 Sld. 8 skl., till ofvers 5 skl.,  
Hvor ved dette skifte i forskrefne maade er sluttet. Hvilket saa at verre tilganget og Passeret, det till 
vidnisbiurd under vore hænder og zigneter. Sterfboet Anno Die Et Loco Ut Supra 
S: Shults. H: Brugman. Anders A:O:S: Olsen.  
Hans Laursen egen hand. Jens Hansen egen hand.  Jens Pedersen. 
Jacob J:E:S: Eriksen.  Jacob Morttensen.       Mortten M:M: Morttensen  
Rasmus Pedersen. 
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Anno 1702 dend 6 april og paa følgende dato er efter lovglig giorde til lysning holden Registering, 
og vurdering sambt skifte og Liqvitation efter Salig Anders Jensen som boede, og døde paa dend 
31 jordejendoms gaard beliggende i Østermarie sogn, og ded imellem denne Sahl: Mands efter 
lefvende hustru Hanna Anders Thiesdatter for hende blef efter hendes begæring til laugverge 
anordned Petter Thiesen boende i Svanike paa ene side og paa anden side denne Sahl: Mands 
sambtlige auflede børn, som til sammen ere 5 sønner og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Oluf Andersen nu paa 27 aar gammel og er sin egen verge. 
Dend anden søn Hans Andersen  og er sin egen verge. 
Dend 3 søn Jens Andersen  saa og er sin egen verge. Efter som hand nu er paa 19 aar gammel, og 
er hans husbond Niels Jensen i Øster sogn forrelagt hans tilsyns verge. 
Dend 4 søn Johan Andersen paa 16 aar gammel for ham er nu til verge anordnet, hans faders 
søstermand Jens Knudsen i Aarkier sogn. 
Den 5 og yngste søn som er aufled af denne Sl: Mand med denne nu efter lefvende hustru nauvlig 
Mads Andersen nu paa 7 aar gammel for hammen er til verge anordnet hans faders sødskende barn 
Esper Andersen i Lyrre bye i Øster sogn.  
Dend eldste denne Sl: Mands daatter som hand med forige sin afdøde hustru aufled hafver, er 
Johanne Andersdatter nu paa 25 aar gammel for hende er til verge anordnet, Faderens broder Jørgen 
Jensen boende i Aarkier sogn. 
Dend yngste denne Sl: Mands daatter som hand med forige sin afdøde hustru aufled hafver, er 
Karen Andersdatter nu paa 21 aar gammel for hende er nu til verge anordnet hendes faders 
søstermand Jens Knudsen i Aarkier sogn. Mødte  
Og her paa sterboet Hans Simonsen, og Lars Pedersen i bende i Aarkier sogn.  
Som dend 23 oktober 1690 paa skifted efter denne Sl: Mands første hustru er bestaled at vere tilsyns 
verge. 
 
 Og  paa rettens veigne som ofverværende Høy Edle, og velbaafens Sl: Oberst ober Comendant og 
ambtman Waldemar Reeds ved sin beordrede fuldmegtig Gregers Chrestensen Stads Capitain 
boende i Aakirke bye og skifte skriveren Henrich Brugmand, paa samme skifte er til vurderings 
mænd opmelded, Jens Seyersen og Jep Lassen begge i Østermarie sogn. Hvor da er forrefunden og 
Passered som herefter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gammel sort bliset en Øyet  hest gilling er taxered for 7 Sld. 2 mrk., En brun blised ugilled hest 
for 13 Sld., En rød stienet hest gilling for 10 Sld., en lys brun hest gilling for 8 Sld., en gl. mørk  
brun hest gilling for 3 Sld., en brun gilled foele  i 3 aar gl. for 7 Sld., en gammel røe bliset hoppe for 
5 Sld., en røed hoppe med gull man og rumpe for 8 Sld., en mørk brun hoppe  for 8 Sld., et røe 
bliset fior gammelt hors føll for 3 Sld., it røe bliset gillet Hest føll i andet aar gl. for 3 Sld. 2 mrk.,  
et brun skimled ugilled hest føll i anded aar gammel 3 Sld. 1 mrk., et brunt hors føll er taxeret for 3 
Sld., en røe stiened hest gilling for 10 Sld., it mørk brunt ugilled hest sat i andet aar gammelt for  3 
Sld.,  
 
Qvæg. 
En hvid blaked Koe 5 Sld., En hvid Koe med en graae hals 5 Sld., En blaked Koe for 6 Sld.,  
en sort belted Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe bresed Koe 6 Sld., en liden hvid Koe 4 Sld. 2 mrk.,  
en røe bresed Koe med en hvid plet paa lenden for 5 Sld. 2 mrk., en sort brased Koe 5 Sld.,  
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et bleg røedt studnød 3 Sld., it sort studnød for 3 Sld.,it brun braaged studnød for 3 Sld.,  
it hvid studnød imed 2 sorte kafte 3 Sld., it røed stierned studnød for 3 Sld., it sort belted studnød 2 
Sld., it sort studnød med en hvid rompe for 1 Sld. 1 mrk., it røe belted studnød 1 Sld., en blaked 
stierned Qvige 3 Sld.2 mrk., it røedt Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Qvigenød 6 mrk.,  
en sort hielmed Qvige kalf for 3 mrk. 8 skl., en blak hielmed Qvige kalf for 2 mrk. 8 skl.,  
 
Gies. 3 gamle Gies og en Gaase á 1 mrk. er 1 Sld.,  
 
Faar  8 gamle Faar med sin af grøde nu sat for støked 4 mrk. er 8 Sld.,  
 
Svin. 
En sort belted Soe 1 Sld. 1 mrk.,En hvid graae hofded Soe for 1 Sld., En sort belted galt er sat for 1 
mrk., En graae hofvedet galt for 1 Sld., En brun belted galt gris for 2 mrk. 8 skl., 2 sorte belter galt 
grise á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk.,  En hvid soe gris 2 mrk. 8 skl.,  
 
Kaaberware. 
En gammel brøger keddel paa en tønde stor er vigtig til penge 8 Sld., En gammel span stor kaabber 
keddel er vigtig til penge 1 Sld. 3 mrk.,  1 gaest dreven kaaber kedel paa en firring stoer er vigtig til 
penge 2 Sld.1 mrk., En liden messing keddel 2 mrk., En jern gryde paa en span stor for 2 Sld. 2 
mrk.,  
 
Senge Klæder paa Lofted.  I dend Øster seng,  
it gammelt vefved seng klæde for 1 mrk. 8 skl.,  En linnen ofver dyne 4 mrk., En ullen og linnen 
under dyne for 3 mrk., It hampe blaargarns lagen for 2 mrk., En linnen hoved dyne 1 mrk.,  
2 andre linnen hofved dynner á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
 
I Vester seng   
Et gammelt wefved seng klæde for 2 mrk., En ranned wadmels ofver dyne for 5 mrk.,  
En gammelt seyl dugs under dynne for 4 mrk., It half slidet blaargarns lagen for 2 mrk.,  
2 linnen hofved dynne á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
 
I Krob Hused. 
I en seng er en gammel seyl dugs ofver dynne for 3 mrk., It gammelt bruegarns lagen for 8 skl.,  
En gammel ranned wadmels under dynne for 2 mrk., En linnen under dynne for 2 mrk.,  
En gl. hofved dynne af bolster for 1 mrk. 8 skl., En dito for 1 mrk., En linnen pude uden lin vaar for 
10 skl.,  
 
I Stuen I holsengen  
er en linnen neder dynne 2 mrk., It blaar garns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
 
Benke Klæder I Krobhused. 
En flamsk benke dynne med skin under forred er 4 allen lang for 4 Sld., I stuen En syed benke 
dynne ungefehr tre allen lang for For bord enden under vinduer en nye wefved benke dynne 7 allen 
lang med ranned under foer 3 Sld., 1 nye wefved benke dynne paa vester benk i stuen 3 allen lang 
med ranned under foer for 1 Sld. 3 mrk., Nok i stuen et nye Wefved age dynne var med ranned 
underfoer for 3 mrk., En gl. wefved age dynnevor  med rannet underfoer for 3 mrk., En gl. flamsk 
benke dynne paa nørre benk i stuen med røt foer under 3 allen lang for 4 mrk., En nye wefved gl. 
age dynne med ranned foer under for 2 mrk. 8 skl., It ranned syed hiønde 1 mrk., It flamsk hiønde 
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med røt under foer for 1 mrk. 4 skl., It fyrre bord med bugt foed og skuffe for 3 Sld., It gl. Ege 
waarskab med 2 dørre og en skuffe uden laas for 1 Sld 2 mrk., It fyrre bord nederst i stuen med lugt 
foed og drejede skolper og skofte  er sat for 3 Sld.,  
 
Paa Lofted. 
2 Roke bagstoe med bræde sade á 2 mrk. er 1 Sld., 2 gl. bagstole á 8 skl. er 1 mrk., It gl. panneled 
sengested med skamel for 1 mrk. 8 skl., Endnu en sengested vester til 2 mrk., It gl. fyrre bord med 
obne foed for 1 mrk. 8 skl., En gl. Egeørk med laas og hengsler for 3 Sld. 2 mrk., Endnu en gl. Ørk 
med jern handfang udi for 3 Sld. 2 mrk.,  
 
I Trappe Hused. 
En gl. fyrre kiste med laas og hengsler og 2 jern hand fang udi 4 mrk. 8 skl.,  
 
I Øster Lende. 
En halfkit Sleede med jern videre og sker kur for 2 mrk. 8 skl.,  2 op ringed karne juhl og der til 
behøringe jern skener som er paa tillet for 6 mrk., Nye arbejds jul for 6 mrk., 4 gamle arbejds jul á 
12 skl. er 3 mrk., 2 gl. arbejds jul for 2 mrk., It for, og it bag vogn ker i foruden axel jern á 4 skl. er 
8 skl., Endnu it for og it bag vogn ker med en kou vidie begge for 1 mrk., It for vogn ker med 2 
klou vidier for 12 skl., En gl. skeede med aag til 4 skl.,  Endnu it gl. bagvogn ker 4 skl.,  
 
I Sønder Lade. 
It par Høestier med aske træer og en las stang der til for 1 mrk. 4 skl., It par gamle smaa vognstier 
for 8 skl., It par nye høe stier af aske træer for 2 mrk., 2 jern høe tyfver á 6 skl., er 12 skl.,  
Endnu en jern tyve for 8 skl.,  
 
I Gaarden. 
4 harrer med træ trimer á 12 skl. er 3 mrk., 2 plouge med ploug jern løbere bøsser og ringe drette 
drage benher jern 3 hamle til huer ploug med seeler á 9 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., En skou sleede med 
jern vidier i og dret for 2 mrk., En ruhl med jern tapper og skagle for 5 mrk.,  
En arbejds vogn med smaa stier med hammel sat for 3 Sld.,  
 
I Øster Lade. 
2 gamle Høestier for 4 skl., 4 nye aske Høestier træ á 3 skl. er 12 skl., 3 aar med bild for støked 1 
mrk. er 3 mrk., It aar uden bild for 6 skl.,  
 
Paa Lofted. 
It tørf jern 12 skl., Endnu it tørf jern for 8 skl.,  2 lyng rifver med ringe og skaft á 8 skl. er 1 mrk.,  
En dito for 6 skl., En jern skafte for 4 skl., En gl. krak øpse for 6 skl., It bufve sauf for 6 skl.,  
It saaer jrug i wester lade for 4 skl., En hugge benk for 2 skl., 2 lange Ege Planker á 2 mrk. 8 skl. er 
1 Sld. 1 mrk.,  
 
I Krob Hused og Mad Cammered. 
It gammel Vraaskab med 2 dørre hvor af en henger i jern hengsler uden laas for 8 skl., It gl. langt 
bord med foed for 1 mrk., En spin Rok for 8 skl., En salte half tønde 8 skl., En Øl tønde for 1 mrk.,  
It sengested af Egetræ med skamel for 3 mrk., En gl. ballis for 2 skl.,  
 
I Steer Hused. 
En jern tre foed for 1 mrk., En jern gryde krog 2 mrk., It pade jern for 2 mrk., It vind fad for 3 mrk.,  
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It bøste kar paa 1½ tønde stor for 1 mrk. 8 skl., En røste ballis for 1 mrk., Endnu en røste ballis 1 
mrk. 8 skl., En gl. tom tønde for 4 skl., En half tønde for 6 skl., Endnu en røste ballis 1 mrk.,  
En Øll fiering for 12 skl., It gl. skab for 4 skl., En gl. smør bøtte for 2 skl., En liden ballis for 6 skl.,  
En finer kiste for 4 skl., En penmed bøtte for 4 skl., En finer skovippe for 2 skl., Nok en sie bøtte 
for 2 skl., Endnu 2 finer bøtter 4 skl., 3 finer bøtter á 3 skl. er 9 skl., En finer span for 4 skl.,  
En ballis for 8 skl., It gl. bord blad for 10 skl., En kalke tønde for 1 mrk. 4 skl., En sennerp Qvern 
for 6 skl., 2 sennerp hand qvern steenr for uden hus er sat for 1 mrk. 4 skl.,  
 
Paa Stiled ofver stue lengen. 
2 gamle seiser med bom og ringe á 1 mrk. er 2 mrk., En græs seys med  bom og ringe for 2 mrk.,  
2 straabonda tønder á 6 skl. er 12 skl., 2 half tønder á 4 skl. er 8 skl., 2 drøfte trug á 8 skl. er 1 mrk.,  
2 gl. tønder á 4 skl. er 8 skl.,  En gl. fyrre kiste uden laas og hengsler 12 skl.,  
 
I Kroppe Hused. 
It degne trug for 1 mrk.,  En srug stahl for 4 skl., En straabonds tønde 6 skl., En fyrre salte tønde for 
12 skl., 2 salte half tønder á 8 skl. er 1 mrk., It Øll fad for 2 mrk. 12 skl.,En straabonds tønder 12 
skl., En gl. segt for 4 skl., 2 grynes sold á 8 skl. er 1 mrk.,  En gl. finer bøtte for 4 skl.,  
 
Tin. 
It fad og 3 gamle Tin Tallerkner og en gl. smør kande er vigtig 10 skaalpund á 1 mrk. er 2 Sld. 2 
mrk.,  Hoes Jens Knudsen i Aaker sogn er 4 bi stoker til halnede hvor af treefboet er til førende de 
tou bistoker hver stok med bier er sat for 6 mrk. er 3 Sld.,  Iligemaader er og hoes Jørgen Jensen i 
Aaker sogn 4 stoker med bier til halnede, hvor af strefboet til hører de tou stoker med bier og huge 
sat for 6 mrk. er 3 Sld.,  
 
Saa blef angifven efter skrefne tilstaaende Gield.nemlig. 
Laurs Hansen i Listed var her til stæde og vedstod at være skyldig her til boet, hvor fore hand sit i 
boende huus beliggende i Listed nu satte til vuder pandt og saa sikring, og det med alt hvis til bente 
huusfood og nagelfast nu forre findes og tilhørre, at være her til sterfboet eller hvem det her efter  
Vonder tillagt ind til det hand er skyldig blifver betalt som til sammem er penge 12 Sld., Og det 
skadisløs efter loven arfvingerne og de ved kommende her i sterfboet angaf, At Catrina Sl: Hans 
Andersens i Nexøe er her til boet skyldig som rester paa en af kiøbt stud penge 5 Sld.,  
Johan Laursen i Aakier sogn er skyldig her til boet efter det skifte bref opretted efter denne Sl: 
Mands forrige hustru datered den 23 Oktober aar. 1690 Capital 8 Sld. 2 mrk., der af beregner rente 
fra forde dato til nu udi 11 ¼ aar, 4 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  der paa gotgøres som skal vare betalt, og 
Jens Knudsen i Aaker sogn paa Johan Laursen Nexøe nu angaf 3 mrk., blif saa Johan Larsen 
endelig skyldig her til boet Capital og rente penge 12 Sld. 1 mrk. 11 skl., arfvingerne bereted og at 
Hans Pedersen i gumme er skyldig her til boet penge 3 mrk. 8 skl.,  
Item Lars Pedersen i Gudhjem er og skyldig efter arfvingernes beretning her til boet penge 3 Sld. 2 
mrk.,  
Efter it funderet Document paa No. 1. en half Rixd. stempled papir udsted af Aakirke Byeting: 
Pafseret Fredagen dend 28 april aar. 1693 tehtificeret, under byefouged Jacob Lauritsen og Bye 
skrifver Dederik Wuhelsen Funk haand, og seiel med videre af  Tobias Dekners under skrefne 
Confirmation befindes denne Sl: Mand Anders Jensen af bemelte  Tobias Dekner at hafve kiøbt og 
betalt feire skepper land bygjord og feire skepper land haura jord, beliggende Noedes for 
aarkirkebye og streker sig udi lengden i Søndre, og nør, og ligger Væsten for samme Jord, Laurs 
Pedersens og Jens Jacobs Jorder, og øster fore op tal alv ej er efter der om for berørte Document 
videre udvisning som nu blef læst op paa skrefven og blef samme Document nu til Jens Jacobsen 
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boende i Aaker sogn  og er melde delte sterfboet ved kommende villie, og samtøke befuered efter 
som Jens Jacobsen for hen denne Sl. Mand hafver forstragt med rede penge hen blif Skifte og  
Hvor for denne Sl: Mand  Jens Jacobsen forhen udi bende firre skepper land buig Jord, og firre 
skepper land haura jord i efter ved gaaelse nu her paa strefboet hafver forsikred og paa dette skifte 
nu imellem Partterne paa begge sider giorde aftale Aocoret og for eening skal bende Jens Jacobsen 
og hans arfvinger her efter for skrefne biug og haufre jrod til eiendom nyde og beholde, og denne 
Sl. Mand Anders Jensen efter befunde arfvinger ej videre lod dehl eller rettigheder omrørte biug og 
hafra jord at hafve til hvilken ende berørte Jens Jacobsen efter forening nu her paa sterfboet loved 
at betale til sterfboet middehl penge 4 Sld.,  
Esper Hansen i Listed er skyldig her til boet efter regnskab for huusleje af it Huus paa 31 gaards 
grund i Øster sogn 1 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
 
Denne Sl: Mands I Fare Klæder  angaaende saa efter det skifte brefs andledning ganged efter denne 
Sl: Mands første hustrue Datered dend 23 Oktober 1690. Hafver hans da auflede 2de døttre 
bekommed deres Sl: Moders Ifare klæder sig at paa klæde, er nu denne Sl: Mands Ifare klæder 
forblifver og deelt imellem samptlige denne Sl: Mands sønner, at de der med hand sig paaklæder og 
til faldt dend yngste søn Mads Andersen en sort vendt klædes kiol med blaae rask under forret, og 
smaa kameel haars knapper udi nu vurdered for 5 Sld., som hans tilsate verge ham tilsvarer, der 
foruden tilfaldt ham it par gl: sorte klædes bopser som er blefven til bemelte sønnen om giort de 
andre børn har en hver sin anpart sig at paa klæde annemmed, og saa delte til efterretning indført, 
nok anføres til dette sterfboes middehl imod hvis rente denne Sl. Mand tilhl. 
Amtskrifveren efter er gangen dom fra Øster Herretsting dend 18 Oktober 1700 har besvaret, og 
ham er paa reignet af sin udgifne Obligation til forrige Amt skrifver Augustus Dekner, med 
forsikring udi dend 67 jord ejendoms gaard i Aaker sogn vafde 4er aar Jens Knudsen berørte 67 
gaard har beboet hvor om nu her paa sterfboet imellem Jens Knudsen og dette sterfboets ved 
kommende efter aftale blef Accoderet saa leedes at bende Jens Knudsen der imod her til sterfboets 
Middehl nu lofved at naar Huus der paa af Jens Knudsen  til Anders Jensen er lefvered, og betalt og  
Sl: Anders Jensen afsens Knudt har annared forud er af kortted Jens Knudsen at betale paa hl: Amt 
skrifveren s her efter anførte fordringer som hand her under med sin egen haand bekrafter penge 20 
Sld., skifte stædet den 7 april anno 1702 
Jens K:S: Knudsen, egne skrefne navn Paa Enkens vegne  Peter Thies,  
H. Brugman, Gregers Christensen,  
Videre anføres til dette sterfboes middehl efter skrefven,  
Paa Lofted findes 10 tønder Rug tønden nu sat for 5 mrk. er 12 Sld. 2mrk., Iterm 12 Tønden Haura 
á 2 mrk. er 6 Sld.,   2 tønder Rug som er saaed her ved gaarden udi afeaegste fiked tønden7 mrk. er 
3 Sld, 2 mrk., efter en dette mands forretning med forman Lodvig Korsen i Øster sogn datered dend 
11 marti aar 1695, opretted paa denne 31 gaard i Øster Marie sogn hvor af befindes denne Sl: 
Mands nu efter lefvende enke efter hendes første SL. Mand Mads Nielsen at hafve arfved paa sin 
egne pard laad 84 Sld. 1½ Sld., Item denne Sl: Mand tilkiendt for som frendernes holdning 6 Sld., 
er til sammen som nu dette sterfboes middel anførres penge 90 Sld. 1½ Skl., Endnu blef vurdered 
en Brun Gilled Foele er sat for 6 Sld., it Jern Bended Skreir er sat for 2 Sld.2 mrk., Hans Madsen 
udleg er paa dend 29 gaards grund i Øster sogn er skyldig her til boet efter regnskab penge 4 Sld., 
som han har vedgaaed,           
 Summa andrager forskrefne dette sterfboes Koeende middehl til staaende gield og 
forde Jord penge I alt til Penge 460 Sld.2 mrk. 6 skl.  
 Som Enken med sin laug verge og til staa verende myndige arfvinger paa og de 
umyndiges verge af skifte forvalteren tilspurdt om de viste mere til dette sterfboes middehl at 
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angifve hvor til de svarede ej videre at være end angifved er og for opførdt staar, hvor ved saa dette 
sterfboes registrering er slutted, dette tax at være Pahsered, og som dagen er forløben, der til vidners 
bived under vore hender skifte stæden dend 7 april anno 1702. Gregers Christensen, 
H. Brugman,   paa Enkens vegne som laug verge,  Peter Thies,   
Jens Seyersen,   Jep Lasen 
 
Nest paa følgende dend 8 april berørte aar 1702 er atter udi forskrefne ved kommende nærvelse med 
denne forretning forretagen, og videre Pafseret . Som efter følger nemblig, og saa for denne Sl: 
Mands andre sønner en hver hafver bekommed noged gerahe, saa blef denne Sl: Mands Yngste søn 
Mads Andersen bevilged en gl: fyre bøsse af verdie 4 mrk., og der for uden er bevilged sin Sl: 
Faders Ride Sadel med sadel jord og stie bøjels, og er sadelen af gl: Rys læder af vardie 6 Sld., 
fantes ellers her i boet 2 straabonds tønder med Rug mehl en tønde Vike mehl, og 2 tønder biug 
mehl, som Enken beholte til Husholdningen, og fallek føedes og fretarf Item beholte Enken for 
uden skifted sin seng med ringe klæder udi, og en gl: kiste sampt og en gl: Korn Vogn som hende af 
vedkommende blef bevilged og saledes der ved forblifver. 
Dernest blef angifven efter skrefne boet skyldige gield som dette sterfboe med Resterer saa velsom 
andre sterfboed vedkommende Prætentioner og er der til giort udleg som her efter følger nemblig, 
Kongl: Mayst Ampt skrifver og Ride fouged Hr: Hans Henrich Skov 
 fordre efter sin forsagelse som meldes :1: efter hos følgende og Hr: Ampt: igien lefve jorde dom, 
udsted af Øster Herredsting dend 18 Oktober 1700: denne SL: Mand at være skyldig, efter hans 
udgifne, Obligation til forrige Ampt skrifver Augustus Dekner med forsikring i dend 67 gaard i 
Aaker sogn for Capital og rente der af til 11 juni anno 1701 med omkostninger 269 Sld. 6 skl., hvor 
af fra gaar som hans Kongl: Mayst til ejendom er udlagt, dend for 67 gaard i Aaker sogn for 212 
Sld. 2 mrk., rester saa Capital 56 Sld. 2 mrk. 6 skl., der af fordre Hr: Ampt skrifver rente fra dend 
11 juny 1701 og til 11 juny 1702   2 Sld. 3 mrk. 4 skl., er 59 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  Item fordred at 
reste af dend 67 gaard i aarker sogn, da denne Sl: Mand der boede at reste jordbogs restand 14 Sld. 
5 mrk.1 skl., Item at reste af dend 31 gaard i Øster Marie sogn for aar 1700 og 1701  6 Sld. 5 mrk. 
13 skl., er 21 Sld. 4 mrk. 14 skl., som giør 32 Sld. 2 mrk. 14 skl., er til sammen 92 Sld. 8 skl., paa 
forde Citeret og hois føjede dom befindes ved Rettens middehl for de anførte 56 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
at være giort navn søgning og udleg i denne Sl: Mands boe den 28 juny 1701 som Enken og 
arfvingerne og de dette sterfboet ved kommende forstod, at Hr: Ampt skrifveren efter eged behag 
har haft magt til sig at bemegtiger og der for paastod ike der af at kand være pligtig at svare renten 
hvor for den rente som forhend er beregned nu af gaar som er 11 mrk. 4 skl., blifver saa igien Hr: 
Ampt skrifverens fordring penge 89 Sld. 1 mrk. 4 skl., for de 89 Sld. 1 mrk. 4 skl., er udlagt, først 
som Jens Knudsen paa 67 gaard i Aaker sogn, er skyldig og lofved rigtig at betale 20 Sld. Til Hr: 
Ampt skrifver ved skifte forvalterens udleg 4 Sld., 10 tønder Biug á 5 mrk. er 12 Sld. 2 mrk. 12 
tønder Helier a 2 mrk. er 6 Sld. 2 tønder sigte Rug á 7 mrk er 9 Sld.2 mrk., en rød stiered hest 
Gilling for 10 Sld., en Røed Hoppe med guhl mag for 8 Sld., en mørk brun hoppe for 8 Sld., en 
belted Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe brased Koe 6 Sld., 6 faar med sin afgrøde á 4 mrk. er 6 Sld.,  
Summa 89 Sld. 2 mrk., til overs 12 skl.,  
Efter it skifte ganged efter denne Sl: Mand Anders Jensens for ham afdøde Hustru Maria 
Jochumsdatter, datered dend 23 Oktober aar 1690 befindes denne Sl: Mands efter lefvende  børn 
efter bende denne forde Sl: Mand hustrue deres Morder at tilkomme af løsøre, udi alt 114 Sld. 4 
skl., Hvilken Summa her til har bestaaed foruden rente for at faderen i denne besvarlig og dyre 
kaast tider, har haft børnene sted:  hos sig med end videre paa en dehl af børnene, af faderen 
giørende bekaastning imedlertid dem med nødtørstig kaast og klæder forsivned og forsørged, des 
aarsage  om efter Enkens hendes Laugverge, og de andre vedkommendes paastand som forlegt er 
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agtedes, ike anføres videre end hofved Summen som er deelt samptlig  efter lefvende den bende Sl: 
Qvindes børn  
Imellem som er fire sønner og 2 døttre, og tilkom der af hver søn 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., og hver 
daatter 11 Sld.10 skl., som her efter hver især nu er anført, nemlig. 
 
Dend eldste søn Olluf Andersen som efter formelte skifte bref i arf efter sin Sl: Morder er til 
kommer 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., som en dehl der paa har af faderen opbaared og nu ved for eninger 
berettiged her i sterfboet, en sort gilled Foele, og der for uden her af sterfboet meddehl at nyde 
udlagte for penge 10 Sld., herfor er udlagt en blaked stiered Qvie for 3 Sld. 2 mrk., it fyrre bord 
nederst i stuen med lugt foed, og skofte for 8 mrk., en liden messing kedel for 2 mrk., hos Lars 
Præst: i Gudhjem at fordre 14 mrk.,  i Holsringen en linnen underdynne for 7 mrk.,  
 
Dend anden søn Hans Andersen som er sin egen verge tilkommer efter forberørte sin Sl: Morder 
efter formelte skifte bref i arf penge 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for udlagt it rør steered studnød 3 
Sld., 2 nye arbejds juhl for 1 Sld. 2 mrk., en sort blised en øjet gilling for 7 Sld. 2 mrk., en ploug 
med til behørrig jern hamle og dreg benk for 2 Sld. 1 mrk.,  en skov slede for 2 mrk., en ruhl med 
jern tappe og skagle for 5 mrk., en arbejds vogn med smaa stier og uden hammel 3 Sld., 2 lange Ege 
planker 1 Sld. 1 mrk., 3 aar med bihl for 3 mrk., paa lofted it tørf jern for 12 skl.,  it dito for 8 skl., i 
Øster seng paa lofted, en linnen ofver dynne 4 mrk., af it brun skieled ugilled hest føl 2 mrk.,  
 
Dend 3 søn Jens Andersen som nu er paa 19 aar gl: og hans husbond Niels Jensen i Øster sogn er 
til synsverge for tilkommer i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 22 Sld. 3 mrk. 4 
skl., der for udlagt, en brun gilled foele 6 Sld., it jern verd skein for 2 Sld. 2 mrk., en mørk med jern 
hand for 3 Sld. 2 mrk., it rød Qvige nød for 1 Sld. 2 mrk., en liden hvid Soe for 4 Sld. 2 mrk., en 
nye vefved benke dynne under vindue i stuen siuf allen lang for 3 Sld., en half sket sleede med jern 
vider og skeer kar for 2 mrk. 8 skl., af it brun skinled ugilled hest føhl 2 mrk., 2 gl. arbejds juhl for 
2 mrk., it far vogn rie med 2 klou vider for 12 skl.,  
 
Dend yngste søn Johan Andersen nu pa 16 aar gl. som hans faders søster mand Jens Knudsen i 
Aaker sogn er til ordned at verge for tilkommer i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 
22 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for udlagt, en røe broked Koe med en hvid plet paa lenden for 5 Sld. 2 
mrk., it brun skieled ugilled hest føhl er sat for 13 mrk., der af er her til udlagt 2 Sld. 1 mrk., en Ege 
ørk med laas og hensler for 3 Sld. 2 mrk., 1 nye wefved benke dynne paa vester benk i stuen 3 allen 
lang med ranned under foer for 1 Sld. 3 mrk., It gl. Ege waarskab med 2 dørre og en skuffe uden 
laas for 1 Sld 2 mrk., 2 Røke bagstoele med brade sade paa lofted 4 mrk., 2 op ringed karne juhl og 
der til behøringe jern skener som er paa tillet for 6 mrk., En flamsk benke dynne med skin under 
forred er 4 allen lang for 4 Sld., 2 sorte belter galt grise á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., it blaae garns 
lagen i vester seng paa lofted for 2 mrk., en punne bøtte for 4 skl.,  
 
Dend eldste daatter Johanne Andersdatter sin fader broderen Jørgen Jensen i Aaker sogn er 
verge for til kommer efter for berørte i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 11 Sld. 1 
mrk. 10 skl., der for udlagt, Hos Laurs Hansen i Listed med forsikring i hans i boende huus af 12 
Sld., at hafve helften som er 6 Sld., it Røe belted studnød 4 Sld., I Øster seng paa lofted it wefved 
seng klæde 1 mrk. 8 skl., en ullen og linnen under dynne for 3 mrk., it hampe blaargarns lagen 2 
mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk., it nye wefved agedynne  waar med ranned under foer for 3 
mrk., en flamsk benke dynne med røt foer under paa nørre benk i stuen 3 allen lang for 4 mrk., en 
Øhl tønde for 1 mrk. 8 skl., en røste ballis 1 mrk., it bord blad for 10 skl.,  
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Dend yngste daatter Karen Andersdatter som hendes faders søster mand Jens Knudsen i Aaker 
sogn er verge for til kommer efter for berørte i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 11 
Sld. 1 mrk. 10 skl., der for udlagt, Hos Laurs Hansen i Listed med forsikring i hans i boende huus 
af 12 Sld., at hafve helften som er 6 Sld., en røt hielmed Qvige kalf for 3 mrk. 8 skl., en nye wefved 
age dynne med bot under for 3 mrk., en dito med ranned under foer for 2 mrk. 8 skl., it flanned syed 
hiønde 1 mrk., i Krobhuused it brug garns lagen 8 skl., en wadmels under dynne 2 mrk., en linnen 
under dynne for 2 mrk., en bolster hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., 2 drøfte trug 1 mrk., it Ølfad for 
2 mrk. 12 skl., 2 salte half tønder for 1 mrk., en ballis for 2 skl., En sennerp Qvern for 6 skl.,  
 
Welborne Hr. Landsdommer Ancher Müller fordred efter af Riegs: til dend 31 Marty og sin seddehl 
Indfald penge 37 Sld. 1 mrk. 12 skl., Udlagt af dend 31 gaard i Øster sogn at have 16 Sld., hos Jens 
Jacobsen i Aaker sogn af en dehl Jord i Aakierke byes frihed at have 4 Sld., 4 bistoke til halnede 
hos Jens Knudsen i Aaker sogn, der af de 2 sterfboet er anført som her udlegges for 3 Sld., Ilige 
maader fire bistoke hos Jørgen Jensen i Aaker sogn til halmede der af de 2 anført til boets middehl, 
og her udlagt for 3 Sld., En hvid blaked Koe 5 Sld., it brun braaged studnød for 3 Sld., it hvid 
studnød imed 2 sorte kafte 3 Sld., en jern tre foed 1 mrk., 4 nye askestier træ til høe stier 12 skl.,  
 
Jacob Koefoed i Svanike fordred efter sin seddehl og af regning i alt penge 55 Sld. 2 mrk. 11 skl., 
her for udlagt og giordt Indførsel i dend 31 gaard i Øster sogn for penge 20 Sld., En brun blised 
ugilled hest for 13 Sld., en lys brun hest gilling for 8 Sld., En hvid Koe med en graae hals 5 Sld., En 
blaked Koe for 6 Sld., til ofvers 1 mrk.,  
 
Hans Koefoed  Poulsen i Svanike hafver her i boet at fordre 5 mrk.1 skl., udlagt af brøgger kiedel at 
have 5 mrk. 1 skl.,  
 
Mads Koefoed Poulsen i Svanike fordred efter sin seddehl 3 mrk. 6 skl., og udlagt af brøgger kiedel 
at have 3 mrk. 6 skl., 
 
Hermand Koefoed i Svanike fordred efter sin seddehl penge 3 mrk., udlagt af brøgger kiedel at have 
3 mrk. 
 
Diderik Wolfsen i Svanike fordred efter sin seddehl  som rester penge 5 mrk., udlagt af brøgger 
kiedel at have 4 mrk. 9 skl., en finne span for 4 skl., en finne kiste for 3 skl.,  
 
Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fordrer naar 3 tønder Byg som ey af denne Sl: Mand paa 
regnskab betalt er beregned for tønden 6 mrk., blifver igien til rest penge 4 Sld. 9 skl., udlagt en 
brun gilled foele er i 3 aar sat for 7 Sld., til ofvers 2 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
 
Siegne Sl: Anders Thies i Svanike fordred son Proqvota en reigned Imod noge kravs som siden 
skifted var slutted er kommed i dend Sl: Mands Anders Thies Sterfboe og den paa en gangne, som 
paa dette sterfboes andrager i alt 2 Sld. 1 mrk. 7 skl., her for er udlagt hos Herrits fougden Anders 
Pedersen Fyhn udleg at have disse 2 Sld. 1 mrk. 7 skl., 
 
Diderik Jacobsen i Rønne vedgik Enken at være skyldig penge 3 Sld., udlagt It fyrre bord nederst i 
stuen med lugt foed og drejede skolper og skofte  er sat for 3 Sld.,  
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Petter Thiesen i Svanike fordred som opetalt 3 Sld.2 mrk., vedgaaet. Udlagt it rør blised gilled hest 
føhl er taxered for 2 Sld. 2 mrk.,  
Sidsele Sahl:  Mortten Joensen i Aakirke bye fordred for en bog kaldes den Himelske herredage 4 
mrk., og for en pot honning 1 mrk., er 5 mrk., udlagt i stuen en syed benke dynne ungefer 3 allen 
lang for bord enden er sat for 5 mrk.,  
 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred penge 2 Sld., vedtaget en gl. span stoer kaabber kedel er vigtig til 
pr: 7 mrk., it flamsk hiønde med røt under foer 1 mrk. 4 skl.,  
 
Diderik Mikkelsen byeskrifver i Aakirke bye fordred efter sin seddehl skrifver penge 1 Sld., udlagt i 
vester seng paa lofted en seiel dugs med under dynne for 4 mrk.,  
 
Jens Larsen i Svanike fordres som vedgikes penge 2 mrk., udlagt hos Herrits Fougden Anders 
Pedersen Fyhrs udleg at have de 2 mrk.,  
 
Peder Hansen  Hare i Svanike fordred 1 mrk 13 skl., udlagt 2 grynne solt á 8 skl. er 1 mrk., en fyrre 
salte tønde 13 skl.,  
 
Søfren Monsen i Øster marie sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt it mørk brunt ugilled hest føhl 
i anded aar gl: for 3 Sld.,  
 
Henrik Vinter Bødker boende i Svanike for dred arbejdsløn 6 mrk., udlagt it brunt hors føhl som er 
taxered for 3 Sld. Til ofvers 6 mrk.,  
 
Anders Hansen i Svanike fordred for 2 halfve tønder salt á 9 mrk. saa og for en liden hat 1 mrk. 8 
skl., er til sammen penge 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., her for er udlagt at hafve af dend 31 gaard i Øster 
marie sogn penge 4 Sld., 3 gamle gies og en gaase á 1 mrk. er 1 Skl., til ofvers 8 skl.,  
 
Petter Pettersen i Aarsdale fordred 3 mrk. 8 skl., udlagt it sengested af Egetræ med skammel i 
krobhuused er sat for 3 mrk., Hos Anders Hansen i Svanike udleg at hafve 8 skl.,  
 
Sønnen Hans Andersen fordred for Karen og anded som Enken vedgikes penge 8 Sld., udlagt en 
sort brased Koe 5 Sld., it røe blised fior gl: hors føhl er sat for 3 Sld., Som hand igien foræred sin 
half broder Mads Andersen at hand skal nyde og beholde;  
 
Efter aftale forening og Accordering, imellem dette sterfboets vedkommende og Olluf Mikkelsen 
som er komme i Egteskab med Jens Guders daatter Karen Jensdaatter som med hende nu er boende 
paa dend 11 gaard i Pedersker sogn til kommer Olluf Mikkelsen til sidste rest af alt hvis hand paa 
bende sin Hustrues veigne i denne Sl: Mands sterfboe har haft at Prætendere til denne dag, som 
reister sig af de 40 Sld., som før haver bestaaet i dend 67 gaard i Aaker sogn efter der om videre 
forklaring som er at fornemme af welborne Hr. Landsdommer Matkias Raskis dom, datered 
Borringholms Landsting dend 8 Marty 1693 der vedere indhold der af nu rester Olluf Mikkelsen 
hvor for stades her af boet udleg efter forte mening for penge 3 Sld., for de 3 Sld., er til Olluf 
Mikkelsen udlagt en gl: mørk brun hest gilling for 3 Sld., og blef Olluf Mikkelsen nu lefvered en 
hiemtingsdom gangen inden Sønder Herretsting afsagt af Herrits Fougden Mikel Andersen frølling 
for en datered dend 16 may 1693 med sin paaskrift agt, og mening som det udviser saa her ved dette 
sterfboe, saa vel som Olluf Mikkelsen er alderlis krafløs i alle maader, og blef samme dom nu i en 
dehl lest og paskrefven i ilige maade efter forberørte Landstings domle indhold, og nu giorde af 
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reigs, tilkommeog bende Jens Gudbernsen af Pedersker sogn her af sterfboet efter aftale og 
forening udleg for penge 10 Sld., vedgikes udlagt hos Johan Lauritsen i Aaker sogn af hvis hand 
her til boet er skyldig som tilsammen er 12 Sld. 1 mrk. 11 skl., er der af her til udlagt at betales 
penge 10 Sld.,  
 
Efter en otte mands forretning med forman Lodvig Larsen for en datered den 11 Marty aar 1695 
opretted paa denne 31 gaard i Øster sogn med videre, befindes berørte 31 gaard at være taxered i alt 
penge 277 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvor af Niels Ibsen efter bende i otte mands forretning hafver 
bestaaende i forte : 31 gaard penge 47 Sld. 3 mrk. 11 skl., og fordred Niels Ibsen der af rente i 3½ 
aar til dato opdrager 8 Sld. 3 mrk.3 skl., indhold rente blef forrelagt en landstings dom afsagt inden 
Borringholms Landsting  Af Welborne Hr: Landsdommer Mathias Rask at de forte Sl: Mand som 
forberørte forretning hafver haft under hender skulle kiende paa hvor det denne 31 gaard tilligen 
kand taale at gifve aarligen efter der om bende landstings dom Dater den 2 september 1696 videre 
indhold samme blef lest, og paa skrefven, hvor paa er fremlagt, Mandens der efter giørende 
forretning dat: den 30 september aar 1699 som indeholder at af heele gaardens aarlig skall udgifves 
i staden for rente 5 Sld. 2 mrk., saa er udregned efter derom deres forretnings videren udvisning 
som blef lest, og paa skrefven; og i saa maader tilkommer Niels Ibsen der af i steden for fuld rente 
aarlig 4 mrk. 6½ skl. er i 3½ aar penge 3 Sld. 3 mrk. 7 skl., og hvis Niels Ibsen vil hafve videre at 
Prætendere sogn sig det med louglig med sort ved Lov og Ret. Her for er udlagt paa lofted 2 gl: 
bagstol á 8 skl. er 1 mrk., It gl. panneled sengested med skamel for 1 mrk. 8 skl., endnu it sengested 
væsten til 2 mrk., it fyrre bord med aaben foed 1 mrk. 8 skl., it par nye høstier af asketræer er sat for 
2 mrk., Hos Esper Hansen i Listed som hand er skyldig at af fordres penge 6 mrk. 9 skl., en Øll 
fierring for 12 skl., en fiener bøtte for 2 skl.,  
 
Hans Andersen i Østermarie sogn fordred paa sin hustrus Elsebeth Mads Niels daatters veigne først 
Jorde penge bestaaende i den 31 gaard i Øster sogn arfved efter Sl: Mand Niels Sl: Morder Jens 
Munk: Sl: hustrus 13 Sld. 3 mrk. 6 skl., og ½, der af rente i de 2 aar Jens Munk: Sl: hustrues skifte 
bref om forvalter 5 mrk. 8 skl., nok til kommer hende efter forberørte samfrenders forretning Jorde 
penge efter sin Sl: fader af denne 31 gaard i Øster sogn som er 21 Sld. 4½ mrk., saaleedes blifver nu 
berørte Elsebeth Hans Andersen hofved Summa i forte 31 gaard til sammen, 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., 
hvor af Hans Andersen Ilige maader paastaar fuld rente, men ej understaar den af højere rente at 
regnes end som i mandenes forretning efter velborne Hr: Landsdommers doms tilhold er beregend, 
som andrager aarlig 3 mrk. 3 skl., er fra May 1696 til May 1702 udi 6 aar 4 Sld. 3 mrk. 2 skl., 
Capitalen, bestaar i berørte 31 gaard og for renten sker her af boet udleg som tilsammen er 6 Sld. 10 
skl., for de 6 Sld. 10 skl., er udlagt en gl: Røe blised Hoppe er sat for 5 Sld., en blak hielmed Qvige 
kalf for 2 mrk. 8 skl., en brun belted galt gris for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 6 skl.,  
 
Nok er Hans Andersen verge for sin hustrues søster Dorethea Mads daatter som iligemaade til 
kommer som for er melt Capital 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., som i fornevnte 31 gaard er bestaaende og der 
af rente i forskrefne tid som her af boet nu udlagt penge 6 Sld. 10 skl., Item som hende paa skifted 
efter Jens Munk Sl: hustru er tillagt Anders Jensen til det sterfboe var skyldig 4 mrk.,  er saa til 
sammen hvis hende her af boet sker udleg for penge 7 Sld. 10 skl., for disse 7 Sld. 10 skl., er udlagt, 
at forder hos Catrina Sl: Hans Andersen i Nexøe sogn er skyldig efter som for er melt paa en af 
kiøbt stud at reste 5 Sld., skulle andgifven den imod forhaabning ike være Reihtig da denne Sl: 
Mands Enke og arfvinger der til self at svare og haves saa af udforttens anpart her for indførsehl i 
den 31 gaard i Øster sogn og saa sage sin Rebeks igien efter angifvelse hos bende Catrina Sl: Hans 
Andersen i Nexøe om norged ved Lov og Ret kand vindes, saa frend formelt kraft beregtes i videre 
er udlagt en hvid Soe gris for 2 mrk. 8 skl., en bolster hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en linnen pude 
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uden wor 10 skl., i halsengen it blaar garns lagen 1 mrk. 8 skl., it for og it bag vogn ree med en klou 
vider for 1 mrk. it røste kar paa 1½ tønde for 1 mrk. 8 skl., 2 finer bøtter for 4 skl.,  
 
 
Berrel Lassen i Øster sogn som er verge fordred 3 daatter Signe Madsdaatter som iligemaade 
tilkommer udi forte 31 gaard bestaaende Capital 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., og der af rente til May aar 
1702 udi 6 aar saa og forte 2de aars fuld rente som er til sammen 6 Sld.10 skl., for de 6 Sld. 10 skl., 
er udlagt 2 gl: vogn ree for 8 skl., en gl: skede for 4 skl., en gl: bag vogn ree for 4 skl., it par høe 
stier af asketræer og en las stang 1 mrk. 4 skl., it par gl: smaa vogn stier for 8 skl., 2 jern høe tyfve 
for 12 skl., endnu en jern høe tyfve 8 skl., it aar uden bihl for 6 skl., en gres sies med bom og ringe 
2 mrk., 1 røste ballig for 1 mrk. 8 skl., en kalke tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 smaa hand qvern stener 1 
mrk. 4 skl., hos Hans Pedersen i Gudhjem 3 mrk. 8 skl., it deigne trug for 1 mrk., 1 trug stoel for 4 
skl., En straabonds tønder 12 skl.,  En half tønde 8 skl., En hugge benk for 2 skl., it lang bord blad 1 
mrk., endnu en røste ballis 1 mrk., 2 sies med bom og ringe 2 mrk., hos Hans Mads paa 29 gaards 
grund i Øster sogn 4 mrk.2 skl.,  
 
Jens Pedersen nu Øster sogn og Anders Andersen i Øster sogn som begge verge for dend 4de daatter 
Kirstine Mads Niels daatter denne mynling tilkommer som iligemaade tilkommer udi forte 31 gaard 
bestaaende Capital 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., og der af rente til May aar 1702 udi 6 aar saa og forte 2de 
aars fuld rente som er til sammen 6 Sld.10 skl., hvor af Anders Andersen tilkommer 3 Sld. 12 skl., 
og Jens Pedersen 11 mrk. 14 skl., efter som de begge er verge for berørte myndling, for de 3 Sld. 12 
skl., Anders Andersen tilkommer er udlagt 2 gl: høestier for 4 skl., en jern skafte for 4 skl., en krak 
øpe for 6 skl., it lufve sauf for 6 skl., it gl. Waarskab for 8 skl., en gl. tønde 4 skl., en half tønde 6 
skl., en liden ballis for 6 skl., 2 gl.tønder paa stue lofted 8 skl., en gl. kiste for 12 skl., en goed tønde 
i trapper huused 10 skl., en finer bolte for 4 skl., en segt for 4 skl., hos Johan Larsen 1 mrk. 11 skl., 
hos Jacob Koefoeds udleg 1 mrk. 6 skl., hos Deignen Lars Sørensens udleg 14 skl., ved Hr: Ambt 
skrefverens udleg at have 12 skl., hos Hans Andersens hustrus udleg at have 6 skl., it svine trug for 
4 skl., en hugge benk for 2 skl., en gl. spind rok for 8 skl., it gl. skab for 4 skl., en finer kitte for 4 
skl., 2 andre finer bolte for 4 skl., en straabonds tønde paa lofted for 6 skl., endnu en straabonds 
tønde for 8 skl., hos Jens Sejersens udleg 2 skl.,  
 
Jens Pedersen paa sin myndlings vegne tilkommer som før er melt af renten 11 mrk. 14 skl., hvor 
for han er tillagt at af fordre hos Hans Madsen paa dend 29 gaards grund i Øster sogn som han er 
skyldig her til boet og har ved gaaed til sammen 4 Sld., der af at hafve disse 11 mrk. 14 skl.,  
 
Sogne Diegnen Lars Sørensen i Øster sogn paa sin egne og sin broders veigne nemlig Claus 
Sørensen tilsammen for dend 7 mrk. 2 skl., udlagt it sort belted stud nød er sat for 2 Sld., til ofvers 
14 skl.,  
 
Hendrik Pedersen i Aakirke bye fordrer som hans hustrues Morder tilkommer og til hende af denne 
Sl: Mand skal betales, som rester penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt it sort studnød med en hvid rompe for 
5 mrk., en sort belted galt for 4 mrk.,  
 
Esper Pofuelsen i Øster sogn fordred som hand tilkommer af it føhl som denne Sl: Mand og hand 
bekom sammen paa skifted efter Capit: Koefoeds Sl: Kiereste i Øster sogn 4 mrk., nok laante penge 
1 mrk., er 5 mrk., udlagt at hafve hos Henrik Winter Bødker af en it brunt horsføhl penge 5 mrk.,  
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Hans Andersen Dik i Svanike Smed fordred arbejdsløn 2 Sld. 3 mrk. 3 skl., udlagt en hvid graa 
hofded galt for 4 mrk., it sort hielmed Qvigenød for 6 mrk., hos Henrik Winters udleg 1 mrk., en 
finer kitte for 3 skl.,  
 
Jørgen Jensen i Aaker sogn fordred laante penge som ved gikes 2 Sld., udlagt at hafve hos Johan 
Laursen i Aaker sogn at hvis hand her til boet er skyldig 2 Sld.,  
 
Jens Seiersen i Øster sogn fordred 1 mrk. 14 skl., udlagt i vester seng paa lofted it gl: wefved senge 
klæde for 2 mrk., til ofvers 2 skl.,  
 
Sønnen Olluf Andersen fordred skoleløn penge 7 Sld. 8 skl., udlagt i wester seng paa lofted én 
ranned wadmels ofver dynne 5 mrk., 2 linnen hofveddynne 2 mrk. 8 skl.,  
 
Christian Hansen Kalle fordred efter sin fortegneelse for 1 Sld., udlagt ham efter Sl: Mads Nielsen 
udlagt saa og 3 eller 4 koerne skeppe med meere som i alt opregnes af ham for 14 mrk. 8 skl., 
hvilket Enken og arfvingerne aldeeles benegter ej at være Kalle nogen skilling skyldig, og paastod 
at Kalle her til boet for opbaaren vare skulle skyldig voder, er der for hen vist til Lov og Ret, 
 
Ødber Ødbersen i Øster sogn fordred 1 mrk. 4 skl., som og benegtis, og iligemaade er henvist til 
Lov og Ret. 
 
Mads Ibsen i Listed fordred som vedgikes penge 3 mrk. 6 skl., udlagt, en gl: seil dugs ofver dynne 3 
mrk., en gl. lyng rifve for 6 skl.,  
 
Tjeneste Drengen Anders Mortensen fordred resterende tjenesteløn til nest kommende Paaske 1702 
penge 7 Sld., der for er udlagt en Ploug med hamle og drag benk for 2 Sld. 1 mrk., en sort belted 
Soe 1 Sld. 1 mrk., en hvid graa hofded Soe 1 mrk., 4 harrer for 3 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., it 
Pande jern for 2 mrk., it Vin fad for 3 mrk.,  
 
Tjeneste Pigen Borretter Rasmus daatter fordred tjenesteløn til nest kommende Paaske som rester 2 
Sld. 2 mrk., udlagt it Thin fad og 3 gl.Thin tallerken, og en gl. Thin smør pande vegtig 10 skaalpund 
á 1 mrk. er 10 mrk.,  
 
Skifte forwalteren for sin umage og reis til Solarium penge 6 Sld.,udlagt en røe stiered Hest gilling 
for 10 Sld., til ofvers 4 Sld., som til ambt skrifveren er udlagt,  
 
Skifte skrifveren for sin umage med slet papir og reise i alt penge 10 Sld., Udlagt it bleg røt studnød 
for 3 Sld., it sort studnød 3 Sld., en jern gryde 2 Sld. 2 mrk., en gl: fierrings kedehl 2 Sld. 1 mrk., til 
ofvers 3 mrk.,   Bekom 9 Sld. 3 mrk. 10 skl., penge  
 
Stempled papir til dette skifte bref for 3 mrk., udlagt forskrefne ofverbefne 3 mrk.,  
 
Vurderings mændene for deres umage hver bevilged 2 Sld., udlagt en fyrre kiste med hand wefver 
laas og hensler i trappe huused for 4 mrk. 8 skl., 4 gl: arbeids juhl i øster lade for 3 mrk., en salte 
half tønde for 8 skl.,  
 
Og saa som denne Sl: Mands imod denne nu efter lefvende hustrues aulede søn Mads Andersen 
nu er af ringe alder og ingen kaast eller klæder kand fortiene saa er han der for til op forstring og 
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skole gang her af boet middehl af der Enkens lav vergis paastand samtøked at nyde 6 Sld. 3 mrk. 3 
skl., udlagt af en gl: Brøgger kedehl paa en tønde stor er vigtig til penge 8 Sld., der af at have 4 Sld., 
2 Faar med sin afgrøde sat for 2 Sld., 2 lyng rifver med skaft á 8 skl., er 1 mrk., en fiene kitte for 3 
skl., 2 linnen hofved dynne i øster seng paa lofted sat for 2 mrk. 8 skl., der af at hafve 2 mrk.,  
 
Enken beviste at denne Sl: Mand hafver af hended de reede middehl og penge hende var til fastens 
gafve foræred af hans: hvorimod hende nu vederlav blef samtøket for penge 10 Sld., udlagt og 
indført udi den anpart Enken til kommer af dend 31 gaard i Øster sogn for disse Prætenderende 10 
Sld., endnu fordred Jens Knudsen af Aaker sogn paa sin hustrues Morders veigne 24 Sld., som Sl: 
Anders Jensen skulle hafve opbaared af Niels Eriksen paa 25 gaard i Aaker sogn efter enkens 
forregifvende, svared Laug verge at denne Sl: Mand for haft sin Moeder hos sig en ald Sl: Qvinde 
og hende med nødtørst forsørged i lang tid og indtet for nu her om er Prætenderet til med 
fremlegger Jens Knudsen her om ej nogen bevis som efter død  naar sker burde, og formoder 
Enkens ej nøged med rette sterfboet at være skyldig, og er byder sig her om naar bevilighed 
forskaftes at svare videre ved Lov og Ret;  Hvor til skifte forwalteren denne fordring her fra skifted 
Remitteredt  imod denne Sl: Mands udfart eller begrafvelses bekaastning blef Enken nu bevilged 
her af sterfboet middehl udleg for penge 40 Sld., her for er udlagt og giort indførsel i forde Jorde 
penge udi dend 31 gaard i Øster sogn der af at hafve disse 40 Sld.,  
Saaleedes andrager da forskrefne dette sterfboet gield og Prætentioner til penge 461 
Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
nok 2 mrk. saa at indleder ofven blefven arfvingerne imellem at dele hvor saa Enken med sin Laug 
verge, og tilstede værende verger endnu af skifte forwalteren blef tilspurt om de hafde mere at 
angifve som dette sterfboe kunde komme til beste, eller i andre maader dette sterfboe at vedkomme, 
der til de svarede at de viste ike meere at angifve end foran findes indført, ike heller angaf sig flere 
med videre gield eller Prætentioner, end før er meldt hvor forre dette skifte der ved er slutted, 
hvilked at som er til ganged, og Pahseredt som forskrefven staar det til vidnes byrd under vore 
hender og signeter, skifte Steden paa dend 31 gaard i Øster sogn.den 8 april aar 1702,  
 Gregers Christensen,   H. Brugman,    
paa Enkens vegne som laug verge,  Peter Thies,  Jens Seyersen,  
Olluf Andersen  Hans H:A:S: Andersen,  Jep Lasen forskrefne saa at 
være Pahseret Tehterer  Jens J:K:S: Knudsen,  Jørgen J:I:S: Jensen., 
  Jens Pedersen. 
 
 

bornholmerting.dk 601



 1

 
Anno 1702. Den 10 Aprill. Er efter Lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Niels Nielsen Og hans Sahl: hustru Marta 
Hansdaatter, som begge boede og døde i ir Udhus  liggende paa 8 gaards grund i Ibsker sogn.  
Imellem disse Sahl: folkis Creditorer og deris efterlefvende børn, som er 2 Sønner og en daatter, 
hvor af. 
Sønnen dend eldste er Hans Nielsen paa 10 aar gl. for hammen er til wærge anordnet, hans fader 
broder, som er Peder Nielsen boende i Lyesbye paa dend 39 gaards grund i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn er Niels Nielsen 6 aar gl. for ham er till wærge anordnet Peder Andersen boende 
i Nexøe. 
Daatteren Anna Nielsdaatter, lidet paa anden aar gl. for hende paatog sig og at wærge, bemelte 
Faderens broder Peder Nielsen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, og egene weigne, skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Peder Imedsen. Begge  i Ibsker 
sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
En liden mæssing kedel paa en span dtoer for 1 Sld. 2 mrk., en liden malm gryde som er gl. for 1 
mrk., ½ tønde Rug er sat for 1 Sld., 1½ skeppe Biug som er slaugt for 1 mrk. 5 skl., en gl. 
olmerdugs ofverdynne for 1 Sld., en gl. ullen og linnen sengedynne for 2 mrk., en span for 4 skl., en 
gl. fiering for 2 skl., en gl. half tønde for 2 skl., en gl. tiere ballig for 2 skl., noget wike føer og reene 
græs for 1 mrk. 4 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, er en gl. sort raskes trøye for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaat ullet og 
linned skiørt for 3 mrk., en mallet spinde rok for 4 mrk., en eege kiste med laas og hengsler for 4 
mrk., it gl. fyrrebord med foed for 3 mrk., en gl, fyrre benk for 1 mrk., 12 kirre lang halm for 8 skl., 
en senge fiel for 4 skl., en gl. kiste uden laas og hengsler af wærdi 1 mrk., som Karen  Per 
Christophers bekom, imod sin forplegning med forde børn i 3 ugger. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 9 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
De vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at angifve, till dette 
Sterfboes middel, hvor till de svarede ney. Ej videre at være end angifvet er, som forskrefvet staar.  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætnsioner, og er der till giort udleeg 
som følger, nemlig. 
Byfougden Peder Imedsen udi Listed, fordred som denne Sahl: Mand rester till amptstuen udi de 
aaringer hand har boet her i Listed, som tilsammen er 4 mrk., udlagt her for ½ tønde Rug for 1 Sld.,  
Morten Koefod Stads Capitain boende i Svaniche, fordred efter afreigning, naar en brun stiernet 
Hoppe og en gl. arbieds wogn med høe stier, Hoppen for 7 Sld. Og wognen for 3 Sld., saa og it 
Wæhr lam for 2 mrk. 8 skl., it regenskabet er afkorttet, Item 10 mrk. 8 skl., som denne S: Mand 
hafde till gode forterske mandsløn og er fratagen, saa tilkommer Mortten Kofod igien for opbaarne 
vare til sin nødtørft, saa og forstrækning till disse afdøde folkis begrafvelse till rest penge 3 Sld. 1 
mrk. 11 skl., udlagt en mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., it blaat ulled og linnet skiørt for 
3 mrk., it førrebord med foed for 3 mrk., en fyrre benk for 1 mrk., 12 lang halms kiere 8 skl., en 
senge fiel for 4 skl., er 13 mrk. 12 skl., til ofvers 1 skl.,  
Saa blef angifven at Sterfboet er skyldig til Mads Kofod i Svaniche penge 5 mrk.,  hvor af dend 
eene mark er eferlat ved Mads Kofod, udlag for den daler en spinrok for 4 mrk., mallet,  
Kirstine Sahl: Albert Heis i Østermarie sogn, ved Jens Seyersen lod fordre resterende huus leye af it 
hende tilhørende huus, denne Sahl: Mand i Listed beboede i 4 aar Accorderit for penge 3 mrk., 
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udlagt en eege kiste med laas og hengsler for 4 mrk., legger fra sig till kirke wærgen Jens Hansen 1 
mrk.,  
Peder Nielsen i Østermarie sogn foræred for it lagen, som denne Sahl: Mand bekom till liig færd 
der for 4 mrk., udlagt 1½ skeppe Biug for 1 mrk. 5 skl., en gl. ullen og linnen sengedynne sat for 2 
mrk., en span for 4 skl., en fiering 2 skl., er 6 skl., en half tønde 2 skl., en tiære ballig for 2 skl., er 4 
skl., hos Mortten Kofod udleeg 1 skl., 
Kirke wærgen Jens Hansen i Ibsker sogn fordred for tiende, da denne Sahl: Mand boede i Listed, 
for  2 spin Rug med rentte 1 mrk., udlagt hos Kirstine Albert Heis udleeg af en kiste denne 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk., udlagt en liden gl. malm gryde for 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reysen i alt 4 mrk., udlagt en ullen ofverdynne for 4 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. sort raskis trøye er sat for 1 mrk. 8 
skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 10 skl er 1 mrk. 4 skl., udlagt noget wike føre og reigne 
græs for 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 9 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Saa at intet er ofverblefven at deele disse Sahl: Folkis børn imellem. 
Og efter skifteforwalterens anfordring, angaf sig ey fleere med videre Giælds fordringer, end foran 
findis indført, hvor ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa er passerit, dis till vidnisbiurd under 
vore hænder, skiftestæden Ut Supra. Henrik Brugman. Peder P:N:S: Nielsen. 
Mikell Hop.  Peder P:I: Imedsen. 
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Anno 1702. Den 10 April. Vare vi underskrefne paa boepælen paa  dend 35 gaards grund i it 
Udhuus, hvor Niels Jensen boede, og døde udi Ibsker sogn. at holde skifte efter hammen, imellem 
hans efterlatte hustru Walborg Torbersdaatter og den Sahl: Mands nu efterlefvende 2 sønner og 
en daatter, og fandt vi ike nogen løsøre gods paa stæden. Og hvad hvilket angaar som bestaar af 5 
stolperum brøstfeldig huus, der om Enken bertettet, at de 3 stolperum skall verre sat med gaarden 
for 6 mrk., og de 2 stolperum huus hafver Peder Hald i Svaniche betalt. 
Ellers blef fordret af Kongl: May: Ampt skrifver og Ridefouget, Sig Hans Henrik Skor, resterende 
astants af den 35 gaard i Ibsker sogn, den Sahl: Mand Niels Jensen har paadraget, imidlertiid hand 
der paa har boet efter derom Hr: Amptskrifvers fuldmegtig Hans Hiorts forteignelse, af 8de  April 
1702 penge 9 Rd., gaf her om min Attest till Herr Amptskrifveren, dend 15 April som blef Daterit 
10 April 1702. for Sognepræsten Hr: Hans Dominici 6 mrk., og af deignen Jørgen Steenbek 3 mrk. 
8 skl., og af Kirkewærgen Jens Hansen blef fordred kirkepenge i 2 aar 1 mrk., Hvor till indtet er at 
udlegge, hvilket saa at være befunden Testerer. H: Brugman.       Mikel Hop.  
Jens J:H:S: Hansen  
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Anno 1702. Den 20 April. Er efter Lovlig giorde Tillysning  Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Jens Ollufsen  som boede og døde paa dend 1 Jord 
eiendoms gaard kaldis Kieregaarden beliggende i Wæstermarie sogn.  Imellem denne Sahl: Mands  
efterlefvende  Hustru Kirstine Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering, till laugwærge 
anordnet, Capitain Hans Bistrup boende i bemælte Wæstermarie sogn. paa eene side, og paa anden 
side, denne Sahl: Mands med bemelte sin Sahl: Hustru auflede børn som nu igien lefver, som er 4 
Sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Jensen sin egen wærge, og er nu hiemme hos Moderen  
Dend anden søn er Rasmus Jensen 11 aar gl. for hammen er broderen bemelte Hans Jensen 
wærge. 
Dend 3de Søn er Anders Jensen 8te aar gl. for ham er till wærge anordnet hans søstermand Peder 
Andersen boende i Westermarie sogn. 
Dend yngste søn er Olluf Jensen paa 2 aar gl. for ham er till wærge anordnet Esper Andersen 
boende i Nøker sogn. 
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter i egteskab med fornefne Peder Andersen. 
Dend anden daatter er Giertrud Jensdaatter er 17 aar gl. for hende wærger Hans Pedersen paa 
Biugsta i Wæstermarie sogn. 
Dend yngste daatter Margrete Jensdaatter 14 aar gl. for hende er till wærge anordnet Hans 
Jensen paa Biugsta i Westermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Auditeuren Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye og  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. Begge  boende i Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger. Nemlig  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en ung brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., it lidet sort studnød 1 Sld. 3 mrk., 2 unge 
røde studnød 3 aar gl. brendt medPer anders Qvæg brænde af Aakirkebye á 3 Sld. Er 6 Sld.,  
Heste 
En sort braaget Hest gilling for 9 Sld., en hvid Hest for 6 Sld., nog wurderet en sort braaget Koe 
som er brendt med Peder anders i aakirkebye, Hans Qvæg brende, er nu sat for 6 Sld.,  
Faar og Lam. 
4 gl. Faar med sin afgrøde, støket sat for 4 mrk., er 4 Sld., 3 fior gl. gimmerlam á 3 mrk med sin 
afgrøede er 2 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber.  En kaabber kedell paa en span stoer er vægtig till penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Boehafve. 
En harre med trætemmer for 1 mrk., en ploug med behørig Jern, og en brake hammel med 
draglenke og 2 Cabelseeler for 2 Sld., en sleede med gl. sleede kar og træ vidier og dræt for 2 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En stor gl. stand tønde for 1 mrk. 4 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., it gl. sengebræ for 6 skl., en 
gl. førre kiste og hengsler for 10 skl., 2 høe stier og en lasstang i laden for 1 mrk., 2 gl. sleede stier 
for 8 skl., en gl. seyes med bom og ring for 1 mrk. 4 skl., en ballig for 8 skl., en jern stang af 
bøsseløb for 8 skl., en gl. ølhalf tønde for 8 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyrrebord med oben foed for 1 mrk. 8 skl.,  
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Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel till penge 53 Sld. 3 mrk. 4 
skl.,  
Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt, saa vel som og de andre ved kommende, om de meere 
løsøre til dette boes middel at angifve. Hvor till de svarede ej videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar. 
Efter it pandtebref udgifvet af Mouns Clausen boende i Aaker sogn, daterit rønne dend 12 
January 1699 og inden Wester Herreds ting af ham vedstaaet berørte aar og dato. Befindes denne 
Sahl: Mand paa 12 aars tid at reigne fra Midfaste 1699. og der efter till aarene erre ude, at hafve 
pandtet denne berørte første gaard i Wæstermarie sogn, for sæde og alt hvis hans hustru efter en 8 
Mænds Dom er tilfalden og berettiged, efter derom med videre for berørte pandtebref, som nu blef 
læst og paaskrefven videre formælder, for opbaarne penge 21 Sld. 1 mrk.,  
Videre befindes efter en qvitering, udgifved af Mogens Ollufsen boende i Faarebye udi Aaker sogn. 
Daterit dend 31 jully 1700 till witterlighed under skrefne af Capitain Hans Bistrup og Hindte 
Hansen i Westermarie sogn, at dette Sterfboe er till bæste, for opbaarne for de penge af berørte 1. 
gaard i Wæstermarie sogn, som Mogens Ollufsen paa sin hustruis Elline Jacobsdaatters weigne, der 
udi til kom penge 5 Sld. 3 mrk. 1½ skl., nog er til Sterfboes middel at anføre, som fisted er saaed, 
en tønde Rug, deraf strøekornet er sat for 2 Sld.,  
Efter et kiøbe og skiødebref med indsluttet foregaaende pandtebref Dateret dend 1. Augusty 1695. 
udgifvet af Rasmus Pedersen paa 3 gaard i Westermarie sogn, befindis berørte 3 gaard denne Sahl: 
Mand med videre paaskrift inden Wester herrids ting dend 1. Augusty 1695. berettiget, foruden 
adtskillige brefve bekostninger berørtte skiødebref ommelder for penge 135 Sld.,  
Summa Summarum Andrager forschrefne løsørepart i dend første Gaard 3. 
Wæstermarie sogn, Item dend 3de gaards kiøbebrefs kraft tilsammen penge 217 Sld.  
3 mrk. 5½ skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, som var af wadmell og Allunit skind, har børnen sig at paaklæde, 
imellem deelt. 
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udlæg som her efter 
følger, nemlig. 
Efter dend efter retning denne Salige Mand er meddeelt i Bogklaringen, under welbaarne Hr: 
Oberter Reets og Hr: amptskrifver Skor, deris hænder Daterit dend 2 Marty 1702. Befindis denne 
Salige Mand at rester for anno 1701. for denne første gaard i Westermarie sogn penge 6 Sld. 2 mrk. 
8 skl., For disse 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., Efter som Sterfboes løsøre ej er beqvem her til at udlegge, er 
giort indførsel i fornefne anførtte 3de gaard i Wæstermarie sogn, for penge 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Enken angaf at hafver egenskab, med welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller for dend af Hr: 
Lands Dommer for hendis Sahl: Mand i amptstuen afbetalte Landsgilde og videre forretning, hvor 
paa nu i Sterfboet befindis Accorderit, en sort skioldet Koe, dejligeste it sort skioldet studnød i 
fierde aar gl. saa og forrit for herr Lands dommer it par studenød foreløn till afkortning. Viste dog 
Enken ike om noget testet, skulle ellers noget der paa videre reste, som hun ike nu viste, og ej 
derom rigtighed nu hafvis, lofvet Enken det till Hr: Lands Dommer self at tilsvarer, dette boe at 
skall holdis der for krafløs. 
Niels Rasmusen i Spidlegaarden i aaker sogn, fordret efter afreigning som vedgikes penge 7 Sld. 4 
skl., her for indført i den 3 gaard i Wæstermarie sogn for penge 7 Sld. 4 skl.,  
Denne Salige Mand Jens Ollufsen, befindis at være tilordnet paa skiftet efter Sahl: Hindtze Hansen 
paa 40 gaard i Wæstermarie sogn for dend Sahl: Mands Søn Hans Hindtze dend 17 December 1701. 
at wærge, og tilkommer Myndlingen efter formælte skiftebref, først efter sin Sahl: Moders skifte 
bref 50 Sld. 1 mrk. 3 skl., som er af løsøre arf, nog af sin Sahl: Moders skiftebref af hindes 
Ifareklæder 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er 54 Sld. 1 skl., hvor fore denne Sahl: Mand hafver paa 
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Myndlingens weigne, annammet adskillig udlæg, efter der om berørtte skiftebrefs og meddelte 
laadseddels videre udvisning, og som ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, nu blef for bemelte 
Myndling Hans Hindtze igien til wærge anordnet, Mogens Frendesen hans svoger boende i 
Nylaursker sogn. Saa blef her paa skiftet laadseddelen for Mogens Frendesen nu oplæst, og det 
udlagte gods saa meget som nu i dette Sterfboe befandtis uwurderet, og var Mogens Frendesen 
fornøyet med samme udlæg, at hand det under wærgemaal paa bemælte sin Myndlings wegne, til 
sig efter den wurdering som myndlingen efter sin S: Faders, skiftebref, er tillagt, annammet, og hvis 
deraf fattes, som denne Sahl: Mand hafver annammet, som er førre tønde Rug 8 mrk., for en, 
bruegarns skiorte 4 mrk., skal her efter Mouns Frendesen af dette Sterfboes middel skee udlæg for, 
som er 3 Sld., og hvis der endnu af berørte myndlings tilleg efter sin Sahl: Fader Hindtze Hansen, 
ike er her i boet indført, skall nu tilordnede wærgen Mouns Frendesen søge hvor det er, endten i 
Sahl: Hindtze Hansens Sterfboe eller hos Henrik Hansen ind sat, 
Og saa blef wærgen Mouns Frendesen berørte denne Sahl: Mand paa Myndlingens Hans Hindtzes 
weigne meddelttte laadseddel lefveret, hvor efter hand der paa reignet udleg, skall til sig annamme, 
og saaleedis dette Sterfboe for omrørte wærgemaall her med fri at verre, og af nu til satte wærge 
Mouns Frendesen Qvitered, Mogens M:F: Frendesen, till witterlighed efter 
bereigning   Henrik Brugman.  Till witterlighed Hans Bidstrup. 
 Niels N:I:S: Ibsen. 
 
Saa anføris wærgen Mouns Frendesen at hafve udleeg for omrørte 3 Sld., Her for er giort Indførsel 
dend 3 gaard i Wæstermarie sogn for 3 Sld.,  
Videre befindes at denne Sahl: Mand Jens Ollufsen er tilordnet paa skiftetefter Sahl: Jens Hansen i 
Ringebye i Westermarie sogn Passeret dend 6 February 1702. for dend Sahl: Mands søn Rasmus 
Jensen at wærge og angifvis at denne Sahl: Mand indtet af Myndlingens til sig hafver annammet, 
men hos Moderen i Sterfboet forblifver, og som myndlingen bemelte Rasmus Jensen siden dend tid, 
ved døden er afgangen, saa er derfor dette Sterfboe, for berørte wærge maall fri, og krafvesløs i 
allemaader. 
Ingeborig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin fortegnelse og afreigning som Enken 
vedstod, foruden en brun hielmet stud og en sort grimmed Qvie, som her i Sterfboet findis, er melte 
Ingeborg Sahl: Olluf Jensens tilhøtrt, og er paa forder, og forelonnen ved afreigning at verre betalt. 
Saa rester som Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens nu fordre penge 17 Sld. 5 skl., her for er giort 
indførsel i for omrørte 3de gaard i Westermarie sogn for disse 17 Sld. 5 skl.,  
Peder Andersen boende i Aakirkebye fordred, som Enken nu vedgik penge 16 Sld., udlagt 2 unge 
røede studnød 3 aar á 3 Sld er 6 Sld., en sort braaget Koe for 6 Sld., 4 Faar med sin afgrøde for 4 
Sld.,  
Arist Ibsen kirke wærgen for Wæstermaries kirke fordred som rester for 1699. af 1. og 3 gaarder i 
Wæstermarie sogn, kirketiende haver á 1 Sld er 2 Sld., rentte i 3 aar aarlig 6 2/5 skl., er 19 skl., er 1 
mrk. 3 skl., for disse 9 mrk. 3 skl., er udlagt, en ung brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., tilofvers 3 Sld. 13 
skl.,  
Mortten Ollufsen i Nylaursker sogn, fordred, som hand for dend Sahl: Mand till Olluf Pedersen 
hafver betalt, efter forløfte penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it lidet sort studnød for 7 mrk., till ofvers 1 
mrk.,  
Jørgen Rosman i Rønne, fordred efter sin seddel penge 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt 3 fior Lam á 3 
mrk er 2 Sld. 1 mrk., till ofvers 2 mrk. 4 skl.,  
Jens Jensen i Arnager lod fordre for fiskeri at reste 3 mrk., Enken vedgaar her af ikun at være 
skyldig pemge 4 skl., resten henvist till loug og ret, som Enken saa frempt noget windes, vil svare, 
udlagt for de 4 skl., en straae bonds tønde er sat for penge 4 skl.,  

bornholmerting.dk 607



 4

Anders Ollufsen i Arnager fordred som rester paa Fiskeri 2 mrk., Enken vedgaarheraf ikun 1 mrk. 8 
skl., resten henvist till loug og ret. Udlagt hos Mortten Ollufsens udleg at hafve 1 mrk., 2 sleestier 
for 8 skl.,  
Peder Ollufsen i Clemmedsker fordred Koeleye som rester for 1701. penge 2 mrk., udlagt en sleede  
Med sleekar, dræt og træ vidier for 2 mrk.,  
Willum Pedersen i Wæstermarie sogn, fordred for 2 skepper Ertter som vedgikes penge 4 mrk., 
udlagt hos Arist Ibs udleeg at hafve disse 4 mrk.,  
Elsebeth  Peder Rasmans i sin Mands frawerrelse, angaf at Sterfboet er skyldig dem berættiget 3 
mrk., udlagt hos Jørgen Rasmans udleeg 2 mrk. 4 skl., hos Arist Ibs udleeg 12 skl.,  
Enken angaf at verre skyldig till byeskrifveren i Rønne Mads Pedersen, paa en Samfrender dom paa 
dend 1. gaard i Wæstermarie sogn skrifverpenge 4 Sld., udlagt en brun Koe for 6 Sld., til ofvers 2 
Sld.,  
Sognedeignen Alexander Etoman, fordrer ved Arist Ibsen som vedgikes 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt 
ved Mads Pedersens udleeg at hafve 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken bevilget af fællets 
Sterfboes middel, udleeg for penge 20 Sld., udlagt ved Mads Pers udleeg 8 skl., ved Arist Ibs 
udleeg 1 mrk. 1 skl., en hvid Hest for 6 Sld., en kaabber kedel for 2 Sld. 2 mrk., en harrer for 1 
mrk., en ploug med behør for 2 Sld., en stoer stand tønde for 1 mrk. 4 skl., it sengebræ for 6 skl., en 
gl. kiste for 10 skl., 2 Høestier og en laas stang for 1 mrk., en seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 
skl., en ballig for 8 skl., en bøsseløbs Jernstang for 8 skl., en Ølfalf tønde for 8 skl., it fyrre bord i 
stuen med aaben foed for 1 mrk. 8 skl., af en sort braaget Hest 2 mrk., en tønde strøe rug for 8 mrk., 
for resten 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., er giort indførsel i dend 3 gaard i Westermarie sogn. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 Sld. 2 mrk., for disse 14 mrk., er giort indførsel i en sort 
braaget Hest gilling for 14 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilgett 5 Sld., udlagt af en sort braaget Hest gilling for penge 
5 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., ved Arist Ibs udleeg at hafve 4 mrk., siger 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. er 4 mrk., ved Arist Ibs udleeg at hafve 4 mrk.,  
Jørgen Hansen Gødik boende i Wellingbye i Nylaursker sogn, mødte her paa Sterfboet og fremviste 
her paa skiftet Sterfboet, og fremviste herpaa skiftet, it pandtebref, Dateret dend 11 January 1693. 
og inden Wester Herrits ting vedstaaet dend 12 January berørte aar 1693. udgifvet af Rasmus 
Pedersen paa 3 gaard i Wæstermarie sogn, og der paa er hver fvede tings vinde udstæd af bemelte 
Wæster Herrits ting dend 2 November 1694 og der paa ergangne kiøbebref dend 11 Augusty 1695. 
hvor om før er mældt, og till boes middel er anført for 135 Sld. 2 mrk., med videre efter som før er 
anskrefven, hvilke 3 arfve nu blef læst og paa skrefven, og Enken med sin laug wærge lefveret, og 
denne Sahl: Mand hafver till Jørgen Giødik lefveret med saadan Condition imod af denne Sahl: 
Mand af ham har oppebaaret laante penge 20 Sld., som Enken og de vedkommende vedgik saa ret 
at verre, og som forde 20 Sld., er de første udlaante penge, denne Sahl: Mand siden hand kiøbte 
denne bemelte 3de gaard i Wæstermarie sogn, saa med førre disse 20 Sld., Preoriteten, og der for nu 
giort indførsel i før ommeldte 3de gaard i Wæstermarie sogn, af forde Summa, rester rentte till nest 
Sct. Mikelsdag, da it aar som Enkem lofved efter loven og forbedningen at betale. 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætention till penge 114 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 103 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er 51 Sld. 3 mrk. 8½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne Sahl: Mands 4 sønner og 3 døttre, er der af en 
broderlaad penge 9 Sld. 1 mrk. 11 7/11 skl., og en søsterlaad 4 Sld. 2 mrk. 13 9/11 skl.,  
 

bornholmerting.dk 608



 5

For Enkens anpart som er 51 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt af dend 1. gaard i Wæstermarie sogns 
pandtepenge 13 Sld. 2 mrk. 1½ skl., og af dend 3 gaard i Wæstermarie sogn ar hafve penge 38 Sld. 
1 mrk. 7 skl.,  
Og  hver søn tilkommer af dend 1. gaard i Wæstermarie sogns pandtepenge 9 mrk. 13 skl., af dend 
3 gaard i Wæstermarie sogn at hafve 6 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Item hver daatter tilkommer af dend første  gaard i Westermarie sogn 4 mrk. 14 1/8 skl., og af dend 
3de gaard i Westermarie sogn 3 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Skulle disse denne Sahl: Mand arfvinger i sin tid, ike vill nøyes med dend dehling, som nu er giort 
efter indmælte kiøbebref paa dend 3 gaard, saa staar det vedkommende frit for, at de retter sig 
derom efter lowen med taxering, saafrempt gaarden eragtes bedre. Ellers fandtes her i Sterfboet 
nogle brefve og Documenter, som tilfører Willum Persen, som ey videre dette Sterfboe vedkommer, 
men blef sluttet at Enken samme brefve lader ind komme paa nest kommende onsdag dend 26 April 
1702. paa skiftet efter Sahl: Hindtze Hansen i Ellebye i Wæstermarie sogn. Hvor da der om videre 
skall vorde handlet, videre viste de vedkommende ikun at angifve, som dette Sterfboe angik, hvor 
for saa dette skifte er sluttet. Hvilket saa at verre Passeret Testerer Gregers Christensen.  
Henrik Brugman. Hans Bidstrup. Hans H:J:S: Jensen. eget skrefne navn.  
Per P:A:S: Andersen. Eget skrefne navn.  Arist Ibsen. Niels N:I:S: Ibsen. 
Niels Rasmus børnens frende og paa deris weigne mødte paa skiftet at opagte deris 
beste.    
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Anno 1702. Den 22 Aprill. Er efter Lovlig giorde  Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation efter Christen Willumsens, Salig Hustru Margrete  Espersdaatter, 
som med bemelte sin hosbonde boede, og hum ved døden afgangen er paa dend 57 Jord eiendoms 
gaard beliggende paa Tugsta i Westermarie sogn. imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte Mand 
bemelte Christen Willumsen paa eene  side, og paa dend anden side, en deris sammen auflede liden 
daatter 
Ved navn Kirstine Christensdaatter under 1. aar gl. for hende er bemelte faderen self wærge 
efter lowen, og mødte her paa Sterfboet forde Sahl: Qvindis broder Peder Espersen boende i 
Østerlaursker sogn. som blef forelagt at verre tilsiuns wærge med faderen og her paa skiftet agte 
myndlingens gafn og beste. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Gregers Christensen  boende i Aakirkebye, og  skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og 
Niels  Ibsen. Begge  boende i bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
følger.  
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset ugillet Hest er taxeret for 12 Sld., en gl. slet Hest gilling for 4 Sld., en brun Hoppe for 
10 Sld., en sort Hoppe for 9 Sld., en røe bliset Hoppe for 7 Sld.,  
Qveg. 
En ung sort Koe for 6 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en røe Koe for 6 Sld., en brun braaget Koe for 6 
Sld., it røe braaget studnød 2 Sld. 2 mrk., it graae Herrit qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., it sort studnød 
for 1 Sld. 3 mrk., endnu it sort qvigenød sat for 1 Sld. 2 mrk., it sort stierned Tyrnød for 1 Sld. 1 
mrk., it røt stiernet Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., 4 spæde kalfve deraf en røe hielmed Tyrkalf for 1 
Sld.,  2 røe hielmede Tyrkalfve støket 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en sort braaget Tyrkalf for 2 
mrk.,  
Faar 3 gl. Faar á støket sat med sin afgrøde for 4 mrk., er 3 Sld., it fior gl. gimmer Lam med sin 
afgrøde for 3 mrk.,  
Giæs 4 Giæs og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. En graae  beltet Soe med 6 spæde grise tilsammen sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 galt grise en graae 
og en hvid støket sat for 2 mrk., er 4 mrk., en ploug med behørige jern, hiul og en jerned hammell 
med cabel seele og hammel reeb og 2de træ brak hamle med en drag lenke og drætte reeb og 2 jern 
nagle er sat for tilsammen for 3 Sld., en arbieds wogn med smaae stier for 1 Sld. 2 mrk., en sleede 
med jern videre og dret for 1 Sld., en gl. sleede med Jern vidier for 1 mrk., 2 Høestier for 12 skl., 2 
harrer á 6 skl er 12 skl., er 1 mrk. 2 skl., it aar med bihl for 1 mrk., en haandqvern med huus og jern 
seyl for 2 Sld.,  
I Sterfhuuset  En ballig for 1 mrk 8 skl., en liden kierne for 1 mrk.,  
Paa Stueloftet. 2 straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., 2 gl. seyser med bom og ringe á 1½ mrk er 3 
mrk., it slædekar for 2 mrk. 8 skl., en garn haspe for 8 skl., en liden stoel halm bag udi for 8 skl.,  
I Krubhuuset. It gl. deignetrug med stoel for 2 mrk., 1. gl. fyrre kiste med laas for 1 mrk. 8 skl., en 
øltønde for 1 mrk., en stand tønde for 8 skl., 2 gl. sengesteder á 8 skl er 1 mrk., en gl spin rok for 1 
mrk., en eege kiste i stuen med en gl. laas for 1 Sld. 2 mrk., en gl. fyrre kiste i stuen med en haspe 
for 2 mrk., en gl. træ roke bagstoel for 1 mrk., en liden stoehl med halm bon udi for 10 skl., it gl. 
fyrre bord i stuen med aaben foed for 1 mrk. 8 skl.,  
I krobhuuset Senge klæder. 
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En ullen blaae rannet ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en ullen blaae rannet underdynne for 1 Sld., en 
linnetn hofvet dynne for 2 mrk., en linnen pude uden lin vor for 2 mrk., en ullen pude uden lin vor 
for 1 mrk. 8 skl., en linnen pude med waar og strik for 3 mrk., en syed agedynne med gult under 
foer for 2 Sld., it syedt hiønde med grønt under foer for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Wæsterhuuset. 
En hvid ullen ofver dynne for 3 mrk., en graae ullen underdynne for 2 mrk., en sort ranned ullen 
hofvet dynne for 1 mrk., 2 gl. blaargarns lagen á 8 skl er 1 mrk.,  
I Stuen. 
En nye wefvet benkedynne 5 allen lang for 2 Sld., en benkedynne som er for bordenden og er syed 
3 allen lang blaae og rød er sat for 1 Sld., en syed blaae og sort benkedynne med spoelskadet under 
foer 3 allen lang er sat for 3 mrk., en priket syed agedynne med sort rannet ullen under foer for 1 
mrk. 4 skl., it gl. grønt wefvet hiønde, med sort rannet under foer for 12 skl., it priket syed hiønde 
med hvid under for 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En liden malm gryde vegtig till penge 2 mrk., en liden gl. mæssing kedel for 8 skl., fandtis paa 
loftet ofver stuen, 2 tønder Biug og ey fandtis meere af mell eller havre, hvor for blef her paa 
Sterfboet imellem partterne sluttet, at forde 2 tønder Biug forblef till fællis føde og fremtarf, 
imellem faderen og barnet. 
Forskrefne  anførte rørrende gods blef sammen reignet, som andrager  
114 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Saa blef angifven denne Sahl: Qvindis Ifareklæder med videre, som af bemelte wurderings mænd er 
wurderet som følger, en spin rok er sat for 3 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 8 mrk., en nye sort 
fifskaftes half kiol for 5 mrk., it brunt wadmels skiørt for 8 mrk., en halfslit sort fifskaftes trøye for 
4 mrk., it røt wadmels skiørt for 4 mrk., it blaat fifskaftes snørlif med tin maller udi for 2 mrk., it 
Cromlarrid forklæde for 4 mrk., summa andrager denne Sahl: Qvindis Ifare klæder till penge 9 Sld. 
2 mrk., nog er wurderet en dreyels bord dug 4 allen dobbel breed lang for 1 Sld. 2 mrk., en gl. 
blaargarns bord dug for 1 mrk.,  
Summe Summarum andrager paa dette Sterfboes løsøre med fornefne 2de duge, 
foruden denne Sahl: Qvindis Ifareklæder till penge 119 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der till giort udleeg som 
her efter følger. Nemlig. 
Efter én med deelte efter retning Christen Willumsen har bekommet i Bog Claringen dend 2 Marty 
1702. under Welb: Hr: Oberster Reets og Herrr Amptskrifveren Hans Henriksen Skor deris hænder, 
befindis  Christen Willumsen at verre skyldig blefven og rester for dend 57 gaard i Wæstermarie 
sogn till første maj 1701 5 Rd. 5 mrk. 2 skl., Tem rester af bemelte gaard for 1701. penge 8 Rd. 4 
mrk. 11 skl., er tilsammen 14 Rd. 3 mrk. 13 skl., giør 21 Sld. 3 mrk. 13 skl., der forre udlagt, en ung 
sort Koe for 6 Sld. 2 mrk., Endnu en sort Koe for 6 Sld., en røe Koe for 6 Sld., 3 gl. Faar med sin 
afgrøde for 3 Sld., hos Christen Willumsens eget udleeg 1 mrk. 13 skl.,  
Johan Hansen i Westermarie sogn, fordred forstrekning til landgieldis afbetaling, som Christen 
Willumsen nu vedgik saa ret at verre skyldig till Johan Hansen laante penge 30 Sld., for disse 30 
Sld., er udlagt, en brun Hoppe for 10 Sld., en sort Hoppe for 9 Sld., en ege kiste med gl. laas for 6 
mrk., en haand qvern med huus og jern seil for 8 mrk., en syed agedynne med gull under foer for 8 
mrk., it syed hiønde med grønt under foer for 6 mrk., en nye wefvet benke dynne 5 alen lang for 2 
Sld., en graae beltet Soe med 6 grise for 1 Sld. 2 mrk., it deigne trug med stoel for 2 mrk.,  
Laurids Jensen af Clemmedsker sogn fordred som vedgikes penge 5 mrk. 4 skl., udlagt en sleede 
med jern vidier og dret for 4 mrk., en priket syed agedynne med sort rannit ullet under foer for 1 
mrk. 4 skl.,  
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Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin seddel som vedgikes penge 10 Sld. 3 mrk., 
udlagt en brun braaget Koe for 6 Sld., 4 gl. Gies og en Gaase for 6 mrk. 4 skl., en ploug med forde 
tilbehør for 3 Sld., hos Christen Willumsens eget udleeg at hafve 12 skl.,  
Christen Willumsen angaf at verre skyldig till Peder Rasman i Rønne, efter regnskab penge 9 Sld. 1 
mrk., Her for er udlagt, en røe bliset Hoppe er sat for 7 Sld., it sort qvienød for 1 Sld. 2 mrk., en 
pude med waar og strik i Krobhuuset for 3 mrk.,  
Anders Thomsen Bager boende i Rønne fordred som Christen Willumsen vedgik penge 7 Sld., 
udlagt en sort Hest gilling for 4 Sld., en sort braaget Tyrkalf for 2 mrk., 2 unge galt svin for 1 Sld., 
it sleede kar for 2 mrk. 8 skl., en hvid ullen ofver dynne i Wæsterhuus for 3 mrk., en liden stoel paa 
tillet for 8 skl.,  
Jep Pedersen tienstedreng fordred for 2 par skoe á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt 2 seyser med bom 
og ringe for 3 mrk., en benkedynne 3 allen lang med spoelskadet under foer for 3 mrk.,  
Gunnild Hansdaatter fordret tienesteløn for it bruegarns opleed og it bruegarns forklæde penge 3 
Sld. 8 skl., udlagt i Krobhuuset, en linnen hofvetdynne for 2 mrk., en ullen pude uden lin waar for 1 
mrk. 8 skl.,  
Christen Willumsen i Westermarie sogn fordred som vedgikes penge 7 Sld., for disse 7 Sld., er 
udlagt, en wogn med smaae stier for 6 mrk., en sleede med jern vidier for 1 mrk., 2 Høestier for 12 
skl., 2 harrer for 1 mrk. 2 skl., it aar med bill for 1 mrk., en ballig for 1 mrk. 8 skl., en liden kirne 
for 1 mrk., 2 tønder paa tillet for 8 skl., en garn haspe for 8 skl., en fyrre kiste for 1 mrk. 8 skl., en 
øltønde for 1 mrk., en stand tønde for 8 skl., 2 sengesteder for 1 mrk., en gl.spin rok for 1 mrk., en 
malm gryde for 2 mrk., en mæssing kedel for 8 skl., en syed benkedynne for bord enden 3 allen 
lang for 4 mrk., I Wæsterhuus, en graae ullen underdynne for 2 mrk., en sort rannet hofvetdynne for 
1 mrk., hos Christen Willumsens udleeg 2 skl.,  
Niels Mortensen i Nyker sogn, fremviste it pandtebref udgifvet af Christen Willumsen till ham, 
Daterit dend 10 marty 1698 og læst inden Wester Herrits ting bemelte dag og aar, lydende paa at 
Christen Willumsen der ved har i pandtsat for 57 gaard i Wæstermarie sogn, for Capital 36 Sld., 
deraf rester rentte till dette skiftes dato penge 2 mrk. 7 skl., her for er udlagt for disse 2 mrk. 7 skl., i 
krobhuuset, en linnen pude uden lin waar for 2 mrk., ved wurderings mændenes udlæg at hafve 7 
skl., og lod Niels Morttensen nu her paa skiftet opsige Capitalen at Christen Willumsen forskaffer 
Niels Morttensen forde hofvet summa 36 Sld., med forfalden rentten till nest kommende 10 Marty 
1703. saa blef samme pandtebref, nu læst og paaskrefven, og Niels Morttensen igien lefveret. Hvis 
indførseler og anden omstendighedder denne 57 gaard i Wæstermarie sogn, vedkommer, forblifver 
efter derpaa ergangne Samfrender forretning, som og efter det skiftebrefs indhold oprettet, efter 
Christen Willumsens nest forhen afdøde første hustru, dateret dend 29 November 1699. 
Christen Willumsen befindis at verre tilordnet at wærge for Sahl: Hellis Jensens i Westermarie sogn 
daatter Anna Hellisdaatter, og tilkommer hende heraf boet løsøre arf 4 Sld. 3 mrk., deraf er 
bestaaende hos myndlingens moder og stiffader 5 mrk. 8 skl., rester saa igien som heraf boet skall 
udleggis penge 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., der foruden tilkommer myndlingen af dend 51 gaard 
Wæstermarie sogn sin Sahl: Faders gaard 14 Sld. 3 mrk. 9 skl., og forblifver Christen Willumsen 
fremdeelis wærge for myndlingen, og bestaar myndlingens andel af gaarden endnu udi forde hendis 
Sahl: Faders gaard, udlagt i Krobhuuset, en ullen blaae rannet underdynne for 4 mrk., en fyrre kiste 
i stuen med en haspe for 2 mrk., en røke bagstoel for 1 mrk., en liden stoel i stuen for 10 skl., bordet 
i stuen for 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns lagen for 1 mrk., ved wurderings mændenis udleeg 9 skl., it 
priket syed hiønde for 1 mrk., it gl. grønt wefvet hiønde for 12 skl., en blaargarns borddug for 1 
mrk., hos Christen Willumsens eget udleeg 1 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen i alt bevilget 3 Sld. 2 mrk., udlagt it røe braaget 
studnød for 10 mrk., en røe hielmet Tyrkalf for 4 mrk., Dend 24 Aprill betalt 4 mrk.,  
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Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget  4 Sld. 2 mrk., udlagt i Krobhuuset, en blaae rannet 
ofverdynne for 5 mrk., en borddug for 6 mrk., it sort studnød for 7 mrk., betalt nødet med 6½ mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it 4 gl. gimmer lam for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk er 4 mrk., udlagt 2 røe hielmede tiur 
kalfve á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 103 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold penge 16 Sld. 4 skl.,  
Hvor af efter foreening imellem Faderen og Myndlingens Moder broder Peder Espersen, nu paa 
skiftet blef saa foreenet og aftalt, at Christen Willumsen bekommer der af 6 Sld. 4 skl., imod sin 
Sahl: Qvindis begrafvelsis bekostning, og der foruden beholte Christen Willumsen sin sengs klæder 
som stod i stuen, saa vel som sin Sahl: Hustruis, en sort silke hufve, som ham er saaleedis bevilget, 
sampt en liden kaabber kedel, og it gl. wraaeskab som stod i stuen, resten som er 10 Sld.,skal deelis 
imellem Faderen, og fornefne denne S: Qvindis daatter hvor af en hver tilkommer 5 Sld.,  
Og er saa Faderen for berørte ham tilkommende 11 Sld. 4 skl., udlagt en røe bliset ugillet Hest for 
12 Sld., til ofvers 3 mrk. 12 skl.,   
Daatteren for de 5 Sld., er udlagt it røe stiernet Qvienød for 5 mrk., en graae herrit qvienød for 9 
mrk., og hos faderens laad at hafvis 1 mrk.,, it sort stiernet Tyrnød for 5 mrk., Clar. 
Her foruden tilkommer denne Sahl: Qvindis daatter Kirstine Christensdaatter, sin Sahl: Moder 
Ifare Klæder og spin rok, som opdragte efter forhen indførtte wurdering till penge 9 Sld. 2 mrk., 
som faderen Christen Willumsen hende i fremtiden tilsvarer, og der foruden er og daatteren 
bevilget, it hvidt Faar som nu er hos hindes Moder broder Mikel Espersen paa 8tende Waarnede o 
Østermarie sogn. Og hand nu lofvede skiftet, at vilde holde myndlingen till gode, og hvis afgrøde 
som bemelte Faar af gimmer lam her efter føder, vill bemelte hindes moder broder og saa hafve 
bemelte daatteren Kirstine Christensdaatter forærit, og holde hende till gode i fremtiden. Men ullen 
af Faaret og afgrøden, sampt hvis Wæderlam det føeder, will Mikel Espersen saa vel som af ullen af 
afgrøden hafver for sin umage at føde, og holde barnet som for ermældt Faar og formælte afgrøde 
til gode, og ej videre der for begier i nogen maader, hvilket til efter retning efter begiering nu her 
udi indført. Saa blef og aftalt at Christen Willumsen, imod det at daatteren bekom sin Sahl: Moders 
Ifareklæder skal beholde sine egne Ifareklæder. 
Efter skifteforwalterens anfordring, hafde faderen og tilsiuns wærgen, ike meere at angifve till dette 
Sterfboes bæste, af løsøre og rørrende gods, ike heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, 
end føe anfindis indført, hvor saa dette skifte der ved er sluttet. Hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret som forskrefvet staar. Dit still widnisbiurd under vore hænder og zigneter. 
Skiftestæden Ut Supra. Gregers Christensen. Henrik Brugman. 
Christen C:W:S: Willumsen. Peder P:E: Espersen.  Arist Ibsen. 
Niels N:I: Ibsen. Eget skrefne navn.  
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Anno 1702. Den 28 Aprill, efter Adfuld erfaring till forberørte skifte betiendterne var indkommen, 
om at forskrefne Sahl: Hintze Hansen, som boede og døde paa bemelte 40 gaard i Ellebye i 
Westermarie sogn, efterlatte hustru Boel Jensdaatter, som hun forhen dend 17 December 1701. 
self om tuiflet at verre frugtsommelig nu efter sin Sahl: Mand befandtis ufrugtsommelig at være, 
hvis aarsage førhen berammedis ved tillysning og advarsell, till de vedkommende til i daug 
samptligen at møde, paa for berørte boepæll og Sterfboe, efter Sahl: Hintze Hansen der at 
foretage, dend ved for bemelte skiftes begyndelse, og da giordte slutning uddragne beholdne løsøre 
gods, udi for berørte, og nu tilsatte wærger og formynders. Saa og vedkommendis nerværrelse, at 
deele og Liqvidere med videre, som blef angifven. Hvor da Passeret som følger. 
 
Først blef forskrefne beholdning for de vedkommemde oplæst og saa befandtis siden beholdningen 
blef afsat, at verre bortdød, en brun braaget Qviekalf, at for 1 Sld., Item 2 gl. Gies bortstaallen for 2 
mrk., af fæde svin som stoed paa stie, got giort til huusbehot, it svin for 2 Sld. 1 mrk., bortstaalen it 
bag wogn ree for 8 skl., bort staalen nogle jern timmer af bemelte harre der for afgaar 8 skl., afgaar 
som i Sterfboet er fortæret, til fællets Qvegs og Bæsters færden og fremtarf, it stolperum Høe i 
Østerende i søndre lade for 2 Sld. 2 mrk., Item it stolperum Høe i wæsterlenge, er taxered for 2 Sld., 
desligste helften af 3 stolperum Høe, paa stenget i Nørrelade af taxten, som er 6 Sld., deraf helften 3 
Sld., er og borte blefven, en bruelerrits posse for 8 skl., item bortstaalen it tin farsiken for 8 skl., Saa 
og 5 skaalpund hvidt ullet garn, som er opwundet for 3 mrk. 2 skl., nog afgaar en kitte kaabber 
kedel for 3 mrk.,  
Summa andrager 13 Sld. 1 mrk. 2 skl., som saaleedis afgaar efter forskrefne maade, i fornefne 
Sterfboes beholdne midler; videre afgaar i fornefne beholdning, som endnu vedgikes af 
vedkommende, nemlig. 
Peder Rosman i Rønne som endnu fordrer 9 mrk., udlagt en tønde Biug for 5 mrk., af lovbogen som 
Capitain Bistrup betaler 4 mrk.,  
Lairids Hansen Skollemester boende i Rønne som fordrer 4 mrk., udlagt af lougbogen at hafve disse 
4 mrk.,  
Jens Hansen i Westermarie sogn som fordrer 1 mrk., udlagt it nyt lidet wefved hiønde med røt 
foeder under for 1 mrk.,  
Sahl: Niels Steenhuggers Enke i Rønne, som fordrer 2 mrk. 8 skl., udlagt it dreyels haand klæde 2½ 
allen langt for 2 mrk. 8 skl., rettens betienter Rønne og Wæster herrit Daniel Barch, bye og Herrits 
fouget, fordret beseiglings penge, for it tings vidne, at gifve beskrefven af wæster herrits ting 
Dateret dend 16 juny 1701 Item bye og Herrits skrifveren Mads Pedersen, fordred for berørte tings 
vidne, till stemplet papir 1 mrk. 8 skl., og skrifverpenge 1 mrk. 8 skl., er tilsammen 3 mrk. 10 skl.,  
Hvilket tings vidne angaar forde Willum Pedersens formynderskab, som denne Sahl: Mand som før 
ermældt hafde underhænder. Hvia aarsage Willum Pedersen nu her paa Sterfboet lofvede forde 3 
mrk. 10 skl., till berørte renttens betiendter at betale, imod tings vidnis er holdelse, Sønnen Hans 
Hindtze, som hafver opwarttet her i Sterfboet, og tilseet bæsterne med foeder, blifver bevilget af alle 
vedkommende at nyde, for sin umage penge 6 mrk., og der for udlagt, it sort brunt ugillet Hestføll 
er sat for 6 mrk., Imod dend fortæring som i formelte tiid till nu Sato her i boet er fortæred. Er 
Enken bevilget af de vedkommende, af Rugen en tønde er sat for 2 Sld., Item en tønde meell som er 
taxeret for 11 mrk., er 4 Sld. 3 mrk., og saaleedis en tønde Rug er sat for 2 Sld., en tønde Meell sat 
for 2 Sld. 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne anførte og Prætentioner til penge 23 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 183 Sld. 12 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart, som er penge 91 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
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Dend anden halfvepart deelis imellem denne Sahl: Mand efterlefvende samptlige børn, som er 2 
sønner og 5 døttre, er deraf en broderlaad 20 Sld. 1 mrk. 6 2/3 skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 11 
3/3 skl.,, 
For Enkens anpart som er 91 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlag, hos Niels Jensen paa 36 gaard i Aaker 
sogn, som før ermældt, her til Sterfboet er skyldig penge 21 Sld., It røe bliset gillet Hestføll er sat 
for 2 Sld., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., en ung wæhr for 2 mrk., 2 gl. gies og en Gaasse for 3 mrk., itfit 
svin for 2 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn med stier, Jernet hammell, tøm og halseeler for 3 Sld., en 
ploug liggende ved wæsterlenge med behørige jern for 2 Sld. 2 mrk., en ploug liggende i Wand 
Møllen, med behørige jern foruden ploug løbere 2 Sld., en nye ploug foruden jern for 1 mrk. 8 skl., 
it bag wogn ree for 8 skl., 2 jernede hamler med gl. seeler for 1 mrk., it par høe stier for 1 mrk., it 
par gl. høe stier for 6 skl., it aar med bihl for 10 skl., en harre med nogle Jern tinner for 1 mrk., en 
bræ tinned harer for 12 skl., en bæke aas naar ofver 2 stolperum er sat for 1 mrk. 4 skl., en huus stie 
for 2 mrk., en straabonds tønde for 6 skl., en kalke tønde for 4 skl., en slibesteen uden axsel for 1 
mrk. 8 skl., en hugge benk for 8 skl., en bord kiste med it rum udi afdelt for 8 skl., en barnestoel for 
4 skl., it deignetrug uden stoel for 2 mrk., en bærekande for 6 skl., 6 tønder rug á 2 Sld er 12 skl., I 
Nørrelenge paa stenget, helften af 3 stolperum Høe er taxered for 3 Sld., 3 tønder strøe Rug er sat 
for 6 Sld., i søndre pigeseng, en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., 
en linnen pude stop 1 mrk., 12 tønder haure á 2 mrk er 6 Sld., 3 tønder Biug á 5 mrk er 3 Sld. 3 
mrk., it nye wefvet benkedynne vaar 5 allen langt á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., it blaar lærrits dobbelt 
ind waar for 1 Sld., 5 allan gult benkedynne waar nemlig under waar for 2 mrk. 8 skl., en jern gryde 
kraag for 1 Sld., en dreyels borddug 3 ¼ allen lang for 3 Sld., 2 sølfskeer for 6 skl., ved Hans Ibsens 
i Westermarie sognens udleeg at hafveis 2 skl.,:/: 
Dend eldste søn Hans Hindtze som Mogens Frendesen i Nylaursker sogn er tilordnet paa skiftet 
efter Sal: Jens Olsen i Wæstermarie sogn, at wærge for tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader 
penge 20 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for er udlagt, af dend taxerede Wandmølle at hafves 4 Sld., 3 tønder 
haver á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it spanskrør for 1 Sld., med en mæssing knap, en røe herrits Qvie 
kalf for 1 Sld., en slee med sleekar med jern vidier for 3 mrk., en linbrøde for 12 skl., en liden saae 
med 2 øren for 8 skl., en fiering for 8 skl., en jern tyfve for 12 skl., 8 skaalpund lin brue for 1 Sld. 2 
mrk., it flamsk hiønde waar for 1 Sld. 2 mrk., it spoelskadet sengklæde for 1 mrk. 8 skl., en dreyels 
borddug 4 allen lang for 4 mrk., en flinttebøsse for 4 mrk., en sybøtte for 8 skl., it sort eege mad 
skab med en laasfast dør, og en dør foruden laas for 6 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., en laas fast 
fyrrekiste med lister afstødt for 3 mrk., en blaae rannet bolster pude uden lin waar i wæster seng i 
wæsterhuuset for 2 mrk., 2 half sliden blaargarns lagen for 3 mrk., af en sølfstaab 4 mrk., en wefved 
benkedynne paa nørrebenk i stuen  5 allen lang for 4 mrk., 4 sy bøtter á 4 skl er 1 mrk., en liden 
bære kande for 6 skl., :/: 
Dend anden søn Rasmus Hindtze som Jens Hansen Bidstrup paa skiftet, efter Sahl: Jens Hansen i 
Ringebye er tilordnet, at wærge for, tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader penge 20 Sld. 1 
mrk. 6 skl., der for er udlagt, af fornefne Wandmølle at hafve paa denne laad 4 Sld., en røe røgget 
Qvigekalf for 1 Sld. 8 skl., 3 tønder haure á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 1 mrk., 
it sort stiernet og guhlbonet sengklæde for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it dreyels stolpers 
askebord med oben foed og skuffe under, er sat for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefvet benkedynne under 
winduen i stuen 6 allen lang for 2 Sld., en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang i stuen for 3 mrk., 9 
skaalpund kaagt og raadt blaargarn á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., hos Henrik Hansen i Wæstermarie sogn, 
er 6 skaalpund linnen hampe bruegarn og 6 skaalpund graat ullet garn, tilsammen sat for 2 Sld., af it 
sølf bæger 1 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en skouf sleede med jern vidier og 3 jern, hafver for 3 
mrk., en kiste uden laas og hengsler for 8 skl., sampt laag, en hakelse kniv for 8 skl., en træ tragter 
for 8 skl., en half tønde for 12 skl., en fiering med en bon for 6 skl., it nyt hampedynne waar nemlig 
en hofvet dynne for 12 skl.,er 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., til ofvers 1 mrk.,  
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Dend eldste daatter Boel Hindtzedaatter som er i egteskab med Hans Clausen tilkommer efter 
sin Sahl: Fader i arf 10 Sld. 11 skl., og dend tredje daatter Inger Hindtze daatter, som bemelte 
Hans Clausen er wærge for, tilkommer og saa 10 Sld. 11 skl., er 20 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for ehr  
Udlagt 3 tønder for 6 mrk., en gl. graae beltet Soe for 3 mrk., it par høestier i Wæsterlade for 1 
mrk., 6 skaalpund lin brue for 4 mrk. 8 skl., 7 skaalpund hegtet hampe brue for 3 mrk. 8 skl., en 
brendevins pande med hat og pibber og tønde piber staaende i muur sat for penge 8 Sld., af en Sølf 
staab at hafve 1 Sld., it flamsk hiønde med skind waar under for 3 mrk., it brue garns lagen for 1 
Sld., 2 gl. høe stier for 8 skl., en sinnerps qvern for 1 mrk., af forskrefne Wandmølle at hafve 4 Sld., 
en jern træ foed for 1 mrk. 8 skl., en gl. dreyels borddug sat for 1 mrk., en liden gl. breed øpse for 6 
skl., :/: 
Dend anden daatter Giertrud Hindtzedaatter som Capitain Hans Bidstrup for hen er till wærge 
anordnet for, og nu er i ægteskab med Jens Hansen Bidstrup hende tilkommer i arf, efter bemelte 
sin Sahl: Fader 10 Sld. 11 skl., der for er udlagt, af Wandmøllen at hæfve 2 Sld., it røe gillet Hest 
føll for 1 Sld. 3 mrk., en graae beltet galt gris for 2 mrk., af it Sølfbæger 2 mrk., en tønde Haure for 
2 mrk., 8 skaalpund hegtet lin for 6 mrk., hos Hans Pedersen Skrædder, paa hakeleedgrunden som 
hand er skyldig 3 mrk., en liden underdynne som laae i Enkens seng og skall findis i Wæsterhuuset 
for 2 Sld. 2 mrk., ved sin myndling Rasmus Hindtze laad 11 skl., :/: 
Dend 4de daatter Magtel Hindtzedaatter som Henrik Hansen er wærge for tilkommer i arf efter 
bemelte sin Sahl. Fader penge 10 Sld. 11 skl., der for er udlagt af Wandmøllen at have 2 Sld., en 
tønde haure for 2 mrk., af en Sølf staab 2 mrk., it graat Soesvin for 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug for 
1 Sld. 1 mrk., en dømling naur for 8 skl., it lidet bufve sauf for 8 skl., en torn skiær for 8 skl., en 
draglenke for 12 skl., en liung rifve foruden skaft for 6 skl., 2 skepper salt nye maall for 6 mrk., en 
span stoer gl. kaabber kedel er vegtig til penge 5 mrk., it tin fad for 2 mrk., it mindre tin fad for 1 
mrk., en gl. sabel og it gl. graat klædis skaberad for 2 mrk. 8 skl., en liden fyrre deele for 12 skl., 
ved ampt skrifverens udleeg 1 mrk., ved førige sit udleeg at hafve 1 mrk. 3 skl., hos Jens Hansen 
Bidstrups udleeg 2 skl., :/: 
Dend yngste daatter Anna Hindtzedaatter som hendes Morbroder Niels Jensen i Aaker sogn, er 
tilordnet at wærge for tilkommer efter sin Sahlige Fader i arf penge 10 Sld. 11 skl., der for er udlagt, 
af Wandmøllen at have 2 Sld., en tønde Haure for 2 mrk., affordris hos Hr: Rasmus Jensen 1 Sld. 2 
mrk., 2 smaae Jern tyfve á 12 skl er 1 mrk.8 skl.,  11 skaalpund blaargarn for 1 Sld. 2 skl., noget 
hvidt og noget røt ullet garn vog 1½ skaalpund for 1 mrk. 2 skl., 3 skaalpund hvidt ullet garn á 10 
skl er 1 mrk. 14 skl., 2 skaalpund blaat ullettvendet garn for 2 mrk., ½ skaalpund guhlt ullet garn for 
8 skl., 1½ skaalpund hampe brue garn á 10 skl er 18 skl., 10 skaalpund brødet hamp for 2 mrk 8 
skl., 5 allen gull wefved benkedynne waar, under waar for 2 mrk. 8 skl., it gl. syedt hiøndes waar 
for 8 skl., it graat støke wadmell for 8 skl., i Østerhuus i Østerseng en sort ranned ullet hofvetdynne 
for 10 skl., it syed hiønde med skind waar under for 1 mrk., en liden hvid Orne for 2 mrk., en kiste 
med adtskillige smaae ristet jern waae udi for 3 mrk., er 10 Sld. 11 skl., Clar.:/: 
Nog blef angifven at Laurids Ollufsen i Wæstermarie sogn, er skyldig her till boet 7 mrk. 6 skl., 
som deelis samptlig arfvingerne imellem, og tilkommer Enken der af helften, som er 3 mrk. 11 skl.,  
Dend anden part deelis imellem 2 sønner og 5 døttre, er der af en broderlaad 13 1/9 skl., og en 
systerlaad er 6 5/9 skl., Ofven bemelte 7 mrk. 6 skl., blef Henrik Hansen bevilget  imod fornefne 
Salt, som i boet er fortæred. 
Og efter at saa er delt og skiftet. Saa blef samptlige forskrefne vedkommende, af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe vedkommer kunde; Hvor till de svarede, 
ey videre at være vedtagen forskrefne 40 gaards Eyendom. Hvor om ingen sætning nu fore findis, 
og som gaarden af denne Sahl: Mand Hindtze Hansen er bygt og forbedrit, siden hand dend kiøbte, 
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saa forblifver dend till Samfrenders taxt og kiendelse, som førre mælt. Belangende forhen indførdte 
Willum Pedersens tilsiuns wærge Laurs Hansen i Lynggaarden i Aaker sogn. 
Da som hand er en ældgammell Mand ved 75 aar gl. og besværget sig der ofver saa og hans egen 
svaghed, efter derom hans indgifvende Memoriall til velbaarne Hr: Obertter Reed. Daterit dend 17 
January 1702. Saa er hand der fra forlofvet, og igien for Willum Pedersen, at verre tilsiuns wærge 
anordnet Peder Nielsen Rytter, paa 26 gaard i Wæstermarie sogn. efter som ingen til ham nær 
beslegtet ubesværged, der till nu er at anordne. Og hafver bemelte Peder Nielsen Rytter, til sig at 
annamme, som endnu findis i Sal: Jens Olsens Sterfboe, paa 1. gaard i Wæstermarie sogn, de 
forhen indførdte 2de brefve som Sahl: Jens Olsen hafver till sig annammet, nemlig, det skiftebref 
ganged efter Sahl: Peder Willumbs Sal: Hustru i Aaker sogn, Dateret dend 25 January 1688. Item 
ded pandtebref, udgifvedt af bemælte Peder Nielsen paa 26 gaard i Wæstermarie sogn, Daterit dend 
28 May 1678 og saa at tilsee med Willum Pedersen, indtill hand opnaar sin fulde Lov alder, og at 
forestaae samme wærgemaal. Imedens, som hand agter at tilsvare. Hvor ved saa dette skifte er 
sluttet, hvilket saa at være passeret som forskrefne staar. Dis till vidnisbyrd vore hænder og 
zigneter. Skiftestæden  Ut Supra.  Henrik Brugman.   Rasmus Jensen. 
Mons M:F: Frendesen.        Hans H:C:S: Clausen.  Jens Hansen Bidstrup. 
Henrik H:H: Hansen.  Arist Ibsen.  Niels N:I;S; Ibsen. 
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Anno 1702. Den 4 May. Er efter Lovlig giorde Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte 
og Liqvidation efter Claus Clausens Salig Hustru Elisabeth Jensdaatter, som boede og 
døde I et Udhuus paa 1. Gaards Grund i Rydsker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte Mand 
bemelte Claus Clausen paa dend eene side, og paa dend anden side, denne Sahl: Qvindis med 
bemelte sin Mand auflede og igien lefvende 2 sønner, hvor af. 
 
Hvor af dend eldste søn er Svend Clausen paa 6 aar gl.  
Dend anden søn er Søren Clausen paa 2 aar gl.  
For dem er faderen self wærge. 
 
Hvor paa rettens weigne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og  skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Lars Mounsen  og 
Jørgen Hansen.  boende i bemelte Rydsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
3 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en wæhr for 3 mrk., en gl. liden haand qvern for 2 
mrk., 2 gl. wogn ree og 4 hiul for 1 Sld., en gl. eege kiste uden laas for 2 mrk., it gl. bord med aaben 
fod for 1 mrk.,  
Dend  Sahl: Qvindis Ifare klæder. Berettet Claus Clausen, at verre soldt og fortæred imellem denne 
Sahl: Qvinde laae i siugdom før hun døde. 
Summa Boets middel andrager 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Claus Clausen, om hand hafde meere till dette boes middel att angifve. 
Hvor till hans svarede ney, ey videre at være end forskrefvet staar.  
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Berrild Hansen i Rydsker sogn, ved sin hustrue fordret laandte penge 14 mrk., Claus Clausen her til 
svarede, at hand hafver her for forsikret Berrild Hansen at hafve sin betalning af dend anpart Claus 
Clausen efter pandtebref er berettiget udi dend 30 gaard i Rydsker sogn, som nu her paa skiftet 
derved forblef Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn, fordred som Claus Clausen vedgik 9 mrk. 4 
skl., Nog Huusbye som rester till paaske 1702 penge 4 mrk., er tilsammen penge 3 Sld. 1 mrk. 4 
skl., udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., en ege kiste uden laas for 2 mrk., af haand 
qvernen 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 4 skl., udlagt en wæhr for 3 mrk.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., udlagt af wognen 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt it bord med aaben foed for 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 5 Sld.,  
Resten som er 2 mrk. 8 skl., tilligges Claus Clausen paa det ham tilkommer, imod sin Sahl: 
Hustruis begrafvelsis bekostning, udlegt af wognen at hafvis disse 2 mrk. 8 skl.,  
Efter anfordring frem kom ej videre med Gields fordringer, og saaledis er da indtet ofver blefven, at 
deel arfvingerne i mellem, hvor for saa dette skifte i forskrefne maade er sluttet. Hvilket at saa er til 
ganget og Passerit. Des till vidnesbiurd under vore hænders paaskrift.  
Skiftestæden Anno Die Loco Ut Supra.  Henrik Brugman. 
 Claus C:C:S: Clausen. Eget skrefne navn.  Laurids Mogensen.  
Jørgen J:H:S: Hansen. Eget skrefne navn.   
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Anno 1702. Den 5 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling efter Bendt Andersen Ladefougets Sahl: Hustru Elleene 
Dideriksdaatter, som boede og døde i it Udhuus kaldis Borregaards huuset, som ligger paa dend 
16 gaards Grund i Rydsker sogn. og det imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende Mans bemelte 
Bent Andersen paa eene side, og paa anden side, it deris sammen auflede  lidet Drengebarn navnlig. 
 
Anders Bendsen paa 9de aar gl. for hammen er faderen self wærge, og forelagt denne Sahl: 
Qvindes broder Peder Diriksen, boende i Rydsker sogn, som mødte her paa steden,  
Saa  som Bendt Andersen er en ældgammell Mand, og arfverpartten som bemelte sønnen kand nu 
arfvelig tilkommer, ike kand forestaae, Saa er Moder broderen Peder Dideriksen tilordnet, nu her 
paa  skiftet, at være fuldkommen wærge for bemelte sønnan Anders Bendsen, og hammen i sin tid at 
svare efter Lowen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Laurs 
Mounsen og Jørgen Hansen. Begge  boende i bemelte Rydsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En brun stiernet ung Hoppe for 6 Sld., en røe bliset Hoppe for 5 Sld., en ung sort brun Hest for 5 
Sld., en sort brun bliset Hoppe for 4 Sld., en ung sort Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en røe beltet Koe som er gl. for 4 Sld., en ung sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en 
røed Qvie for 2 Sld., en ung røe grimmet Koe for 4 Sld., en sort Qvie for 2 Sld. 3 mrk., en røe 
skioldet Qvie for 2 Sld.,  
Faar.8 støker Faar der af er 5 gamle Faar med sin afgrøde á 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 3 
fior lam med sin afgrøde á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 2 gl. Giæs og Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk 12 skl.,  
Boehave. 
En ploug med sine Jern og Behørige reedskab er sat for 3 mrk., en gl. wogn som er it bag wogn ree 
og er gl. hiul for 1 mrk. 4 skl., en gl. sleede med jern vidier for 6 skl.,  
I Stuen. It fyrre bord som er gl er sat for 1 Sld., en gl. eege kiste med laas for 1 Sld.  
Paa loftet. 
 En spin rok for 1 Sld., en gl. stue rok for 3 mrk., en haand qvern med hus for 2 mrk. 8 skl., en 
ballig for 1 mrk., en gl. tønde at kalke udi for 4 skl.,  
I Krobhuuset. 
It Madskab med hengsler for 3 mrk., en aske kiste uden laas for 1 Sld., en øllhalf tønde for 1 mrk., 
en ølfiering for 12 skl., 3 tomme tønder á 4 skl er 12 skl., en kierne for 12 skl., en laagebøtte for 4 
skl., 
Bemældte huus som Bendt Andersen og denne Sahl: Qvinde i boede, og hun fra døde, som er 8te 
stolperum á stolperum sat for 2 mrk. 8 skl., er 5 Sld., og med bereignet 5 støker træ som ligger ved 
bemelte huus en liden gl. syed Agedynne for 1 mrk., en wefved agedynne for 2 mrk., it gl. wefved 
hiønde for 10 skl., it blaat bonds wefvet hiønde for 12 skl., it gull bondet hiønde for 8 skl.,  
Saa som Bendt Andersen ike hafver nogen Ifareklæder, som kand er agtis af wærdi; Imod sin Sahl: 
Qvindis Ifareklæder, saa er denne Sahl: Qvindes klæder, til fællets boes middel anførdt og taxeret, 
og er som følger nemlig, It røt wadmels skiørt er sat for 1 Sld., it sort fifskaftes skiørt for 2 mrk. 8 
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skl., en gl. sort fifskaftes trøye for 12 skl., en hvid knyttet nattrøye er sat for 1 mrk. 4 skl., en gl. 
bruegarns opleed for 4 skl., en gl. pollemetis sort hufve med sort baand paa for 2 mrk. 8 skl., en 
kromderrits Qvinde klud, som ej vat værdt at wurdere. Er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Nog en lætte naur wurderit for 12 skl., en lund stike naur for 4 skl., it skiølp for 4 skl., it ryfve bord 
med skaft for 4 skl., en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., videre angaf Bendt Andersen, at Mikell 
Hansen i Rydsker sogn, er skyldig her till boet, for opbaared betalning for it par nye arbieds  hiul 
penge 2 Sld., 
Saa blef Bendt Andersen og bemelte wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at 
angifve till dette Sterfboes bæste.Hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette skiftes registeriung er sluttet, og Saa  blef forskrefne  
Sterfboes middel sammen reignet, som andrager till penge 74 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hvor saa blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner og er der till giort udlæg som her efter 
følger, nemlig 
Bendt Andersen angaf at være skyldig till amptstuen Landgielde for Aa. 1701. opdragende paa hans 
anpart till penge 3 Sld., Her for er udlagt, en ung sort Hoppe er taxeret for penge 3 Sld.,  
Halfvor Engelbretsen betaler hvis rester af denne 16 gaard till Ryds kirke tiende penge, imod det at 
Bendt Andersen har betalt Qvartal skatten for January February og Marty 1702. hvilket Halfvor 
Engelbretsen her paa Sterfboet, nu self indgik; 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn fordret for forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse 
penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en sort Qvie for 2 Sld. 3 mrk., till ofvers 1 mrk. 8 skl.,  
Jacob Madsen i Køkenlyke fordred for forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse, som 
opdrager til penge 4 Sld. 2 mrk 4 skl., her for er udlagt, en ung sort Koe er sat for 3 Sld. 2 mrk., it 
røt wadmelsskiørt for 1 Sld., en kalke tønde for 4 skl.,  
Bendt Andersen og wærgen angaf at verre skyldig till Sognepræsten Hr: Hans Ancher for liig 
begiengelse efter foreening penge 3 Sld., her for er udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., 
ved Hans Svends udleeg at hafve 1 mrk. 8 skl., Item Sogne deignen for sin umage, ved liig 
begiengelsen blef bevilget penge 2 mrk., her for er udlagt, en wefved agedynne er sat for 2 mrk.,  
Mortten Bone i Hasle, har her i boet at fordre efter vedgaaelse penge 6 mrk. 10 skl., her for udlagt 2  
Faar a 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., til ofvers 6 skl.,  
Bendt Andersen angaf verre skyldig till Povel Koefoed i Rønne 2 mrk., her for er udlagt, it fior Lam 
er sat for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl.,  
Item Anføris og angafvis at verre skyldig till Henning Bohne i Rønne penge 2 mrk., her for er 
udlagt, it fior Lam er sat for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl.,  
Albert Henriksen i Rydsker sogn fordred som vedgikes 1 mrk. 12 skl., her for er udlagt, en liden gl. 
syed agedynne for 1 mrk., en øllfiering for 12 skl.,  
Anna Hansdaatter i Allinge fordrer 1 mrk. 5 skl., udlagt hos Povell Koefoeds udleeg at hafve 8 skl., 
hos Henning Bonis udleeg 8 skl., ved Mortten Bonis udleeg at hafve 5 skl.,  udlegget betalt Bendt 
Andersen med penge. 
Peder Dideriksen i Rydsker sogn fordred for sin umage ved Sterfboet 1 mrk., udlagt der for en 
ølhalf tønde for 1 mrk.,  
Kirke wærgen for Ryds kirke. Jens Mogensen boende i Rosendalle fordrer klokke ringens penge 
som blef stæd 1 mrk., udlagt der for en ballig for 1 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekostning, Blef Bendt Andersen bevilget af 
fællits Sterfboes middel udleeg for penge 16 Sld., her for er udlagt, en brun stiered ung Hoppe for 6 
Sld., en sort brun blisset Hoppe for 4 Sld., it fyrrebord i stuen med lugt foed for 1 Sld., en haand 
qvern med huus for 2 mrk. 8 skl., it Madskab med hengsler for 3 mrk., en ploug med forde behør 
for 3 mrk., it bag wogn ree og tri gl. hiull for 1 mrk. 4 skl., it fior Lam for 2 mrk. 8 skl., hos Mikel 
Hansen i Rydsker sogn, som hand er skyldig som før anmælt 2 Sld., til ofvers 4 skl.,  
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Skifteforwalteren for sin Salarium og umage 2 Sld., udlagt en ung røe grimmet Koe for 4 Sld., der 
af till ofvers penge 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skriftebrefvet at 
skrifve og till bogs føre, till en hver efterretning at meddeele og slet papir i alt 3 Sld., udlagt af 
fornefne Koe at hafve 2 Sld., 2 gl. Gies og en Gaase 3 mrk. 12 skl., it blaa bond wefved hiønde for 
12 skl., till ofvers 8 skl.,  
Stemplet papir til dette skiftebref 3 mrk., udlagt it røe skioldet Qvienød for 2 Sld., till ofvers 5 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 4 mrk., udgalt af it røe skioldet Qvigenød 4 
mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Giæld og Prætentioner till penge 40 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 34 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Hvor af Faderen Bendt Andersen tilkommer dend halfve part som er 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Dend anden halfve part tilkommer denne Sahl: Qvindes med bemælte sin mand auflede Søn som og 
er 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Faderen Bendt Andersen for sin anpart 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl., der for udlagt en røe bliset 
Hoppe for 5 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en egekiste i stuen med laas for 1 Sld., en sleede med jern 
vidier er sat for 6 skl., en spin rok for 3 mrk., 2 tomme tønder i Krubhuuset for 8 skl., en laagebøtte 
for 4 skl., Helften af huuset med behør for 10 mrk., it wefved hiønde for 10 skl., en gl. pollemeetis 
sort hufve med sorte baan paa for 2 mrk. 8 skl., en lund støke naur for 4 skl., it skiølp for 4 skl., it 
ryfvebord med skaft for 4 skl., en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., ved det stemplet penge 1 mrk. 
6 skl., ved udfarten 4 skl., ved Mortten Bonis udlæg ½ skl., er 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl., Clar. 
Sønnen Anders Bendsen for sin anpart 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl., som hans Mor broder Peder 
Dideriksen i Rydsker sogn er wærge for, der for er udlagt, en ung sort brun Hest for 5 Sld., en røe 
beltet Koe for 4 Sld., en røe Qvie for 2 Sld., en askekiste i Krubhuuset uden laas for 1 Sld., en spin 
rok for 1 Sld., en tønde i Krubhuuset for 4 skl., en kierne for 12 skl., helften af huuset med behør for 
2 Sld. 2 mrk., it gul bonnet hiønde for 8 skl., it sort fifskaftes skiørt for 2 mrk. 8 skl., en sort 
fifskaftes trøye for 12 skl., en hvid knyttet nattrøye for 1 mrk. 4 skl., en bruegarns opleed for 4 skl., 
en lette naur for 12 skl., ved det stemplet papir 2 skl., hos Mortten Bonis udleeg ½ skl., er 17 Sld. 1 
mrk. 2½ skl., Clar. 
Efter at saa var udlagt, blef af skifteforwalteren paaraabt om der var nogen som hafde meere at 
angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor saa ingen fremkom som angaf videre end 
forskrefvet staar. Hvor ved saa dette skifte er sluttet, dette saa at verre tilganget og passeret , des till 
widnisbiurd under vore hænder og Zigneter, Skiftestæden Anno Die Et Loco Supra. 
Henrik Brugman. Bendt B:A: Andersens eget skrefne navn.   Laurids Mogensem. 
Peder P:D:S: Dideriksen. eget skrefne navn. Jørgen J:H:S: Hansens eget skrefne 
navn.  
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Anno 1702. Den 11 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Mødt af efterskrefne for at Holde Schifte 
og Liqvidation efter Sahl: Hans Nielsen  som boede og døde i it Udhuus beliggende paa dend 15 
Jord Eyendoms gaards grund, som Henrik Albertsen paaboer i Røe sogn, imellem denne Sahl: 
Mands efterlatte hustru Karne Hansdaatter for hende blef efter hendis begiering till laug wærge 
anordnet Hans Henrik Lylov boende i bemelte Røe sogn.  Paa  eene side, og paa anden side, denne 
Sahl: Mands  broder Sahl: Peder Nielsens daatter  
Anna Pedersdaatter, som nu er i ægteskab med Jørgen Jensen Bøssemager boende i Rønne. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Welb: Hr: Governeuren  Waldemar Reets, ved sin 
fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme Sterfboe mødte og de ordeneret Wurderings mænd Hans Ibsen og Niels Larsen. Begge  
boende i bemelte Røe sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken om hun hafde noget gods at fremvise, som kunde wurderis till 
Sterfboes middel, hvor till hun svarede, at hun viste indtet gods som hende, og hendes Sahl: Mand 
ved hans dødelig afgang, var till eyendomb, og hvis hand tilfore, hafver Sahl: Mand før sin død, 
saaldt og afhendt, till sin egen og Enkens føde og nødtørft. 
Saa tilspurdte skifteforwalteren bemældte Jørgen Jensen Bøssemager, som skulde arfve paa sin 
hustruis wegne om hand viste noget gods at angifve till boets middel, hvor till Jørgen Jensen 
svarede at der var adtskillige gods, som denne Sahlige Mand hafde før sin død, og formentte at 
Enken og de vedkommende skulle louglig bevise adkomst der till, eller og de tillige med Enken at 
giøre sin eed der paa efter lowen. Hvilken paastand saa som derom nu ingen ret erfaring anderleedis 
end én deel vedkommendis foregifvende og Enkens vedgaaelse kunde hafvis og berettis att denne 
Sahl: Mand hafver i mange aar, været siug og skrøbelig og brugt kroker til sin gang, hvor for skiftet 
er henvist till loug og ret. Saafrempt Jørgen Jensen der om paatale, vill lade giøre. Dette saa at være 
forefunden og Passeret Testerer. Henrik Brugman. Hans Henriksen . 
Hans H:I:S: Ibsen. Mads Svendsen. Niels N:L: Larsen. Hans Mounsen. 
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Anno 1702. Den 13 May. Er efter Lovlig giorde tilysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Niels Sigvartsen Sahl: Hustru Elisabeth Jonsdaatter 
som boede og døde i it Udhuus beliggende paa ded 6te Waarnedis kaldis Kirkeboes Grund udi 
Nøker soogn.  imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte  Mand bemelte Niels Sigvartsen paa eene 
side, og paa anden side, denne Sahl: Qvindis efterlefvende samptlige børn, som tilsammen er en søn 
og 2 døttre hvor af. 
 
Sønnen er Sigvart Nielsen paa 5 aar gl.  
og hans søster Karne Nielsdaatter paa 7 aar gl., som begge er auflet med denne Sahl: Qvinde og 
denne nu efterlefvende mand Niels Sigvartsen deris fader, som for dem efter lowen er wærge. 
Saa og denne Sahl: Qvindes daatter Kirstine Laursdaatter, nu paa 12 aar gl. som denne 
Sahl: Qvinde hafver auflet med sin første Sahl: Mand Lars Rasmusen for hende er nu till 
wærge anordnet hendes fader broder Mogens Rasmusen boende i Rønne, som er Ober Constabel 
wed Artigleriet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans 
Madsen og Povel Rasmusen. Begge  boende i bemelte Nysker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Huusets biugning, som denne Sahl: Qvinde og hendis forige og denne efterlefvende mand er  
berettiget, som er 7 stolperum, der af er westen till it stolperum Krobhuus, nest optill it stolperum 
med gl. ratte tille ofver, og i stuen 3 gl. winduer med behørige 2de dørre, og en gl. tegelsteens 
kakelovn, sat hver stolperum for 6 mrk., it stolperum forstue nest der optill, med ildsted og nogle 
rafter ofver er sat for 5 mrk., det 4er stolperum der nest optill, med it lidet Cammer udi og nogle 
rafter derofver er sat for 4 mrk., Østen for 3 stolperum er ladehuuse, hver sat for 3 mrk., med alt 
hvis der udi Jord og nagelfast nu forefindes, er tilsammen penge 7 Sld. 2 mrk.,  
En brun snoppet Hoppe er sat for 5 Sld., en brun braaget Koe for 4 Sld., en røe skioldet Koe for 4 
Sld., it graat gl. Faar med sin afgrøde, som ike har øndt for 4 mrk., it graat fior Lam med sin 
afgrøde, og vidis ike om ded er i øn eller ike for 3 mrk., it hvidt fior Lam som har faaed og føed it 
spæweirlam, er tilsammen sat for 3 mrk. 8 skl., en gl. Gaas og en Gaase á 1 mrk er 2 mrk., findes 4 
Spæ Gieslinger som nu ej kand settis for noget efter som de erre saa gandske smaae.  
I Krobhuuset. 
En straae bonds tønde for 8 skl., en gl. straa bonds tønde for 4 skl., en half tønde med en bon udi for 
4 skl., en gl. fiering for 4 skl., en liden haand qvern med huus og seyl for 3 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. egelaas fastkiste for 1 Sld., it gl. lidet fyrre bord med oben foed for 1 mrk.,  
Sengeklæder i stuen, 
En gl. blaae ranned wadmels sengedynne for 1 Sld., en gl. hvid ullen underdynne for 2 mrk., en 
ullen hofvet dynne for 1 mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk., it gl. 
blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it gl. sengklæde for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre gods till penge 28 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, it røt fifskaftes skiørt med Cartun needen om for 5 
mrk., en sort fifskaftes kiol med lærit i lifvet for 1 Sld., en gl. sort fifskaftes trøye med lærrit i lifvet 
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for 2 mrk., en nye sort fifskaftes trøye med lærrit i lifvet 3 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 1 Sld. 3 
mrk., it bruegarns forklæde med 1½ breed udi for 1 mrk. 4 skl., Summa 5 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Imod disse Ifareklæder, som børnen skall imellem deelis, var Niels Sigvartsen med sine egne 
Ifareklæder, sa og en liden haand øpse, it bufve sauf og 2de naur, hand og der imod beholte, og var 
ej nogen deel af sin Sahl: Hustruis Ifareklæder begierende, men at børnen dem til deeling skal 
beholde, som deelis imellem denne Sahl: Qvindis samptlige børn, en søn og 2 døttre, er deraf 
broderens laad 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., og hver daatter 1 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
 
For sønnens Anpart som er 11 mrk. 2 skl., derfor er udlagt, it sort fifskaftes skiørt for 7 mrk., en 
gl. sort fifskaftes trøye for 2 mrk., en nye sort fifskaftes trøye med lærit i lifvet for 3 mrk., til ofvers 
14 skl.,  
Dend eldste daatter Kirstine Larsdaatter for sin anpart 5 mrk. 9 skl., er udlagt, it røt fifskaftes 
skiørt med Cartun needen om for 5 mrk., it bruegarns forklæde med 1½ bred udi for 1 mrk. 4 skl., 
till ofvers 11 skl.,  
Dend yngste daatter Karne Nielsdaatter for sin anpart 5 mrk. 9 skl., er udlagt en sort fifskaftes 
kiol med læret i lifvet for 4 mrk., hos broderens laad 14 skl., hos sin eldste syster laad 11 skl.,  
Saa blef Niels Sigvartsen, saa og wærgen Mouns Rasmusen, af skifteforwalteren tilspurst, om de 
viste meere till Sterfboes middel at angifve, hvor till de svarede ney, ey videre at være, end angifvet 
er og forskrefvet staar. Hvor ved saa dette Sterfboets registering er sluttet. 
Hvornest blef angifven  efterskrefne bort skyldige Gield og er der till giort udleeg 
som følger. 
Hans Madsen i Nyker sogn paa Sr: Albert Hartwigs wegne angaf at Sterfboet till ham er skyldig for 
forstrekning til denne Sahl: Qvindes begrafvelse, som opdrager og Niels Zigvartsen vedgik till 
penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en brun braaget Koe for 4 Sld., en god straae bonds 
tønde i Krobhuset 8 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed 1 mrk.,  
Till Sogne præsten Hr: Svend Nielsen er Sterfboet skyldig for lig tienesten 4 mrk., udlagt it graat gl. 
Faar med sin afgrøde 4 mrk.,  
Item till Sognedeignen Jørgen Andersen er Sterfboet skyldig for liig begiengelse 2 mrk., indført i 
forde huus og tilbehør for 2 mrk.,  
Hans Madsen Kirkewærgen i Nyker sogn fordred som med kirkepenge opdrager till penge 2 Sld. 2 
mrk., indført i forde huus og behør for 10 mrk.,  
Hans Torsen i Nøker sogn lod fordre 5 mrk., indført i fornefne huus og behør for 5 mrk.,  
Lieutnant Mortten Mogensen boede udi Nøker sogn fordred som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk. 12 
skl., udlagt af en røe skioldet Koe at have disse 5 mrk. 12 skl., og forstrakte bemelte Mortten 
Mogensen, efter Niels Sigvartsen anordning de 9 mrk., till skifteforwalteren og skrifverens Salarium 
som af bemelte Koe betalis Jens Pedersen som boer paa bemelte 6te Wornede fordred leye af 
Grunden som bruges her ved huuset som rester for 1701 og 1702 aarlig 4 mrk., er 2 Sld., her for 
giort indførsel i forde huus og tilbehør for 2 Sld.,  
Peder Jensen  Jens Pers søn for laante penge lod fordre som rester 4 mrk., indført i forde huus med 
behør for 4 mrk.,  
Peder Hansen paa Blyekobbergaard lod fordre som rester penge 1 Sld. 3 mrk., udlagt en gl. eege 
laasfast kiste for 4 mrk., it fior Lam med sin afgrøde for 3 mrk.,  
Hans Hansen i Nøker sogn resterende paa en tønde Rug lod fordre 3 mrk., udlagt af en røe skioldet 
Koe 1 mrk. 4 skl., af huuset at hafve 1 mrk., it sengklæde for 8 skl., en fiering for 4 skl.,  
Niels Pedersen i Nøker sogn lod fordre arbeids løn paa ligkisten 3 mrk., udlagt en gl. ullen 
underdynne for 2 mrk., en ullen halfdynne for 1 mrk., 

bornholmerting.dk 624



 3

Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning tilkommer Niels Sigvartsen, lige 
bekostning som opdrager 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., for disse 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en brun 
snoppet Hoppe for 5 Sld., en blaae rannet sengedynne for 1 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., 
2 gl. blaargarns lagen 2 mrk. 4 skl., en straae bonds tønde for 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 3 mrk., udlagt af en røe skioldet Koe disse 3 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 6 mrk., udlagt af en røe skioldet Koe 6 mrk.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt en haandqvern med huus og seil for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 27 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 3 mrk. 12 skl.,  
Hvilken summa Niels Sigvartsen forærit sin Stefdaatter Kirstine Larsdaatter, og er hende 
der for udlagt it hvidt fior gl. Lam og it hvidt spæ Wæhr lam som er sat for 3 mrk. 8 skl., en half 
tønde med en bon udi for 4 skl.,  
Hvilket wærgen Mogens Rasmusen paa myndlingens weigne kand lade afhendte, naar hammen 
lyster. Og saa blef Niels Sigvartsen og bemelte wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste 
meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor till de svarede ej videre at være, end 
angifvet er og forskrefvet staar, der ved saa dette skifte er sluttet, Hvilket saa at være tilganget og 
Passeret. Des till vidnisbiurd under vore hænder og Zigneter  
Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.   Henrik Brugman.  
Niels N:S:S: Sigvartsen.eget skrefne navn. Mouns M:R:S: Rasmusen eget skrefne 
navn. Hans H:M: Madsen.  Povell Rasmusen.  
 
 

bornholmerting.dk 625



 1

 
Anno 1702. Den 15 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Claus Jensens Sahl: Hustru Karne Jensdaatter, som boede 
og døde i Snogebek udi Povelsker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende Mands bemelte 
Claus Jensen paa eene side, og paa anden side begge deris sammen auflede Børn, som er en søn 
og 2 døttre, hvor af. 
 
Sønnen er Jens Clausen paa 5 aar gl. 
Dend eldste daatter er Karne Clausdaatter paa 11 aar gl.  
Dend yngste daatter Anna Clausdaatter paa 3 aar gl. 
For dem er faderen Claus Jensen self wærge efter lowen, Og moder faderen Jens Haagensen 
boende i bemelte Snogebek som mødte her paa Sterfboet forelagt, at være tilsiunswærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Teo Ollufsen  
og Jens Madsen. boende i bemelte Povelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En gl. brun hielmed Hest gilling for 3 Sld., en brun Hest for 8 Sld., en sort ugillet Foele for 7 Sld., it 
brun bliset aars gl. Horsføll for 2 Sld., en gl. brun Hoppe for 2 Sld.,  
Qveeg. 
En sort Koe for 5 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld., it sort studnød for 3 mrk., en sort Qviekalf 
for 2 Sld.,  
Svin. Et røt galt svin for 1 Sld., it røt Soesvin for 3 mrk.,  
Faar. 4 gl. Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld., 2 fior gl. gimmerlam med sin afgrøde á 3 mrk er 
1 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa en fiering stoer, er vægtig till 3 Sld., en liden mæssing gl. kedel for 8 skl.,  
Sengklæder i Krobhuuset. 
En ullen blaae rannet ofverdynne for 3 mrk., en ullen underdynne for 3 mrk., en linnen hofvetdynne 
for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en straaebonds tønde for 6 skl., 2 smale half tønder á 4 skl 
er 8 skl.,  
I Stuen. 
En liden spoelskadet benkedynne for bordenden 2½ allen lang for 1 mrk., it spoelskadet 
benkedynne waar under winduen 5 allen lang for 3 mrk., it nye wefvet agedynne waar for 1 mrk., it 
nye wefvet hiønde for 12 skl., en liden kiste med laas og hengsler for 5 mrk., it fyrrebord med lugt 
foed og skuffe for 1 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med hammell tøm, og halseeler for 2 Sld.,  
I Laden. 
3 fyrre deeler for 3 mrk., 2 grønne træ for 2 mrk., it gl. asketræ for 4 skl., it madskab i stegeset med 
dør og laas og hengsler for 1 Sld. 2 mrk., 2 straaebonds tønder for 8 skl., it gl. ølkar for 1 mrk., en 
tønde i forstuen for 6 skl.,  
Paa Tillet. 
En seys med bom og ringe for 12 skl., it ølkar for 3 mrk., en straaebonds tønde for 6 skl., en half 
tønde for 2 skl., En liung rifve for 12 skl., 
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Det Huus som denne Sahl: Qvinde med bemælte sin Mand i boede, og hun fradøde i Snogebek, som 
tilsammen er 11 stolperum som er Steerhuus og forstue udi med plander ofver, dernest op till er 
stuen 2 stoplerum med got tille ofver 4 winduer udi, Krobhuuset, it stolperum med tille ofver som er 
gl. og udøgtig. Resten som er østen till er 6 stolperum ladehuus, med alt hvis der udi jord og 
nagelfast nu forefindes. Item sønden for lengen it Haufre rum, hvor udi er 4 frugtetræer og en 
brønd. Wæsten for samme lenge, er en lyke sædis jord, til Rug og Biug, som streker sig till Jens 
Haagens Møllestæll i Wæster. Og i Sønder till reignen Imellem den og Jens Haagens Jord og udi 
øster norden ud till Jens Haagens Jord og Lyke, hvor udi synden og sydøst findes it læs Engis og 
norden for huuset er it gaards rum, som tilsamme huus er berettiget, hvilket tilsammen denne Sahl: 
Qvinde med bemrlte sin Mand Claus Jensen er till Eyendom berettiget, og nu af fornefne 
wurderings mænd, saa som det forefindis, sat og taxeret for penge 100 Sld., Herom fremviste Claus 
Jensen sin adkomst brefvet der paa, som er it skiøde og kiøbebref udgifvet af Jep Nielsen i 
Snogebek, Dateret dend 14 Marty 1693. og samme dag af Jep Nielsen inden Sønder Herrits ting 
vedstoed og bekræftet, samme aar hvor efter af Claus Jensen for betalningen af de vedkommende 
erhværfvede af kald og tings vidne der paa nu fremvist, udstæd af sønder Herrets ting. Under tettens 
betiendttters hænder og segl, Dateret dend 28 Marty berørte aar 1693. Med viidere forskrefne brefve 
om fornefne huus og Lyke sædes Jord om formælder, som nu blaf læst og paaskrefven. 
Summa andrager dette forskrefne Sterfboes middel til penge 160 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Faderen og tilsiuns wærgen, om de viste meere til dette boes middel at 
angifven, hvor till de svarede, ey videre at være end angifvet er og forskrefvet staar. 
Hvor ved saa dette Sterfboes registering er sluttet. 
Saa blef angifven denne Sahl: Qvindes Ifareklæder som er wurdered saa leedis, en gl. sort klædis 
half kiol uden under foer sat for 4 mrk., it gl. røtt sarsis skiørt er sat for 2 Sld., it gl. sort fifskaftes 
skiørt for 1 Sld., en gl. sort klædis hufve for 1 mrk. 8 skl., en gl. sort silke hufve for 1 mrk. 8 skl., 
16 Sølf mallier støket sat for 8 skl er 8 mrk., en Sølf hals knap for 8 skl., en Sølf halfs spende 
 for 8 skl., Summa andrager forskrefne Ifareklæder till penge 7 Sld.,  
Hvorimod Faderen Claus Jensen beholder sine egne Ifareklæder, hvor med hand var tilfreds og 
fornøget, og er forskrefne Ifareklæder deelt imellem denne Salige Qvindes børn som er en søn og 2 
døttre, er deraf broderens laad 3 Sld. 2 mrk., og hver daatters er 1 Sld. 3 mrk.,  
For sønnens anpart 14 mrk., er udlagt en sort klædes half kiol uden under foer for 4 mrk., it røt 
sartis skiørt for 8 mrk., et sort fidskaftes skiørt for 4 mrk., till ofvers 2 mrk.,  
Dend elste daatter Karne Clausdaatter tilkommer af sin Sahl: Moders Ifareklæder 7 mrk., der for 
er tillagt 8 Sølf Mallier for 4 mrk., it Sølf hals spende for 8 skl., en sort klædis hufve for 1 mrk. 8 
skl., hos broderens udleeg at hafve 1 mrk.,  
Dend yngste daatter Anna Clausdaatter, tilkommer 7 mrk., der for er udlagt 8 Sølf Mallier á 8 
skl er 4 mrk., en sølf hals knap for 8 skl., en sort silke hufve for 1 mrk. 8 skl., hos broderens udleeg 
at hafvis 1 mrk.,  
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger, nemlig. 
Sognepræsten Hr: Mads Svane fordred ved Deignen for Aa 1701 rettighed 3 mrk., udlagt, it fior 
Lam med sin afgrøde 3 mrk.,  
Sognedeignen Mogens Madsen fordred for 1701. 1 mrk., for liig begiengelse bevilget 3 mrk., og for 
betroede vare 2 mrk. 4 skl., er til sammen 6 mrk. 4 skl., udlagt it madskab med laas og hengsler er 
sat for 6 mrk., it asketræ for 4 skl.,  
Claus Jensen angaf at værre skyldig till Hans Kofoed Povelsen naar er kortted dett som der paa er 
blefven lefveret, at restere 13 Sld., udlagt en sort ugillet Foele for 7 Sld., en brun hielmed Koe for 5 
Sld., it Faar med sin afgrøde for 1 Sld.,  
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Nog angaf at verre skyldig till Herman Kofod i Svaniche penge 1 Sld. Udlagt it Faar med sin 
afgrøde er sat for 1 Sld.,  
Item angaf at verre skyldig til Jep Jørgensen i Nexøe penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt 2 Faar med sin 
afgrøde 2 Sld., en førredeele for 1 mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk.,  
Till Mads Laursen i Nexøe er skyldig for salt 2 mrk., udlagt en spoelskadet benkedynne for 
bordenden 2½ allen lang for 1 mrk., en nye wefvet agedynne for 1 mrk.,  
Rasmus Hansen i Nexøe lod fordre arbeidsløn penge 2 mrk., udlagt en ullen underdynne i 
Krubhuuset for 3 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Jens Nielsen i Nexøe siger Peder Nielsen, lod fordre arbiedsløn penge 1 mrk., udlagt ved Rasmus 
Hansens udleeg 1 mrk.,  
Christian Svendsen i Nexøe nu boende i Snogebek lod fordre 15 skl., udlagt it gl. ølkar for 1 mrk., 
til ofvers 1 skl.,  
Claus Jensen angaf at verre skyldig till Hr: Ritmester Rasmus Nielsen for 1701. rettighed 7 mrk. 12 
skl., udlagt en sort Qviekalf for 2 Sld., til ofvers 4 skl.,  
Olluf Larsen i Snogebek lod fordre 4 mrk., udlagt en ullen blaae rannet ofver dynne for 3 mrk., en 
seis med bom og ringe for 12 skl., hos Hr: Ritmester udl: 4 skl.,  
Hans Jensen i Povelsker sogn fordred som rester 4 Sld., udlagt it sort studnød for 3 Sld., en fior 
gimmer med sin afgrøde for 3 mrk., en mæssing kædel for 8 skl., 2 straaebonds tønder for 8 skl.,  
Hans Mounsen i Boelsker sogn fordrer for hiul, arbied og hiul tæmmer penge 1 mrk. 10 skl., udlagt 
i Krobhuuset, en straaebonds tønde for 6 skl., 2 half tønder for 8 skl., en tønde i forstuen for 6 skl., 
en tønde paa tillet for 6 skl.,  
Jens Jensen i Snogebek fordred som vedgikes i alt at rester till dato penge 4 mrk. 14 skl., udlagt en 
kiste med laas og hengsler for 5 mrk., till ofvers 2 skl.,  
Peder Ibsen i Snogebek fordred for at grafve og ringe ved liig begiengelsen i alt penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt ved Jens Jensens udleeg 2 skl., it nyt wefved hiønde er sat for 12 skl., hos Claus Jensen 10 
skl.,  
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekostning, blef hindes efterlatte Mand Claus 
Jensen samtøket efter aftale paa Sterfboet, udleeg af fællets Sterfboes middel for penge 16 Sld., 
udlagt en brun hielmet Hest for 3 Sld., en brun Hoppe for 2 Sld., it røt galt svin for 1 Sld.,  it røt 
Soesvin for 3 mrk., it ølkar for 3 mrk., it benkedynne waar 5 allen lang for 3 mrk., en fierings 
kaabberkedel for 3 Sld., bordet i stuen for 1 Sld. 2 mrk., wognen med behør for 2 Sld., en half tønde 
for 2 skl., ved sin hofved laad at hafvis 1 Sld. 14 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 mrk., udlagt af en sort Koe at have 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umagr i alt 3 Sld., udlagt af en sort Koe at hafve 3 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en sort Koe at hafve 2 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 1 Sld., udlagt 2 furredeeler for 2 mrk., 2 
grannetræer for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Giæld og Prætentioner till penge 51 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 108 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer Faderen dend halfvepart som er penge 54 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem denne Sahl: Qvindes med Claus Jensen auflede børn som er 
en søn og 2 døttre. Er deraf sønnens laad 27 Sld. 13 skl., og hver daatter tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 
6½ skl.,  
For Faderens anpart som er 54 Sld. 1 mrk. 10 skl., er udlagt helften af forskrefne huus og tilbehør 
med forskrefne lyke sædes jord som er taxeret for it hundrede Sld., deraf at hafve halfperten som er 
50 Sld., en brun Hest for 8 Sld., til ofvers 3 Sld. 2 mrk. 6 skl., der foruden beholte sin sengs klæder, 
som vare ringe og blef bevilget foruden skifte. 
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Sønnen Jens Clausen tilkommer 27 Sld. 13 skl., der for er udlagt af forskrefne Huus og Lyke at 
part 25 Sld., it brun bliset aars gl. Horsføll for 2 Sld., en liung rifve for 12 skl., hos faderens udleeg 
1 skl.,  
Dend eldste daatter Karne Clausdaatter  tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 6½ skl., der for er tillagt af 
forskrefne Huus og Lyke at have 12 Sld 2 mrk., hos faderens udleeg at hafve 1 Sld. 6½ skl.,  
Dend yngste  daatter Anna Clausdaatter  tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 6½ skl., der for er tillagt af 
forskrefne Huus og Lyke at have 12 Sld 2 mrk., hos faderens udleeg at hafve 1 Sld. 6½ skl., efter at 
saa var udlagt, saa blef de forskrefne vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt, om de endnu 
hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor till de svarede at de ey viste 
meere at angifve end angifvet er og forskrefvet staar. Hvor ved saa  dette skifte er sluttet, hvilket saa 
at være tilganget og Passeret som foran findes indført. Des till vidnisbiurd under vore hænder og 
zigneter, Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. Gregers Christensen.  
Henrik Brugman. Claus Jensen.  Jens Haagensen.        Jep Olsen 
Jens J:M: Madsen.eget skrefne navn.     Paa min wegne som er Moder broderen 
Haagen Jensen. 
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Anno 1702. Den 16 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Knud Ollufsen Sahl: Hustru Gunnel Larsdaatter, som 
boede og døde i it Udhuus beliggende paa dend 23 Jord Eyendoms gaards Grund udi  Aaker sogn.  
imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende Mand bemelte Knud Ollufsen paa eene side, og paa 
anden side, begge  deris sammen auflede børn som er 2 Sønner, hvor af. 
 
Dend elste søn er Lars Knudsen 12 aar gl. 
Dend anden søn er Olluf Knudsen paa 10 aar gl.  
For dem er faderen efter lowen self wærge og forelagt Morbroderen Jacob Laursen boende i 
Boelsker sogn, at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Peder Hansen og Morgens Ibsen. 
boende i bemelte Aasker sogn. Hvor da er forefunden, fremvist og Passeret som her efter følger. 
Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset Hoppe for 8 Sld., en sort bliset gillet Hest for 6 Sld., en røe bliset Hoppe for 5 Sld., 
en gl. blak brun Hest gilling for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort beltet Koe som er paa leye hos Anders Jensen paa eller ved myren i Pedersker sogn, og er 
leyen betalt till Allehelgen dag 1702 kom i sig self som er ældgammell er nu taxeret for 3 Sld. 2 
mrk., Item en sort hielmet Koe som er paa leye hos Ødber Simmensen Gram, og er leyen betalt til 
alle Helgendag 1702. og er samme Koe ældgammell, og der for nu taxeret for 3 Sld., nog som 
findes her i Boet en hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 4 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., 
en sort braaget Qvie for 3 Sld. 2 mrk., it blaket studnød for 1 Sld. 3 mrk., nog it blaket studnød for 1 
Sld. 2 mrk., en sort hielmet i aar fød studkalf for 3 mrk., en røe hielmet dito studkalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 12 gl. Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld., en fior gl.Wæhr for 3 mrk.,  
Giæs, 2 gl. Gies og en Gaase med sin afgrøde 12 smaa Gies er til sammen sadt for 1 Sld. 8 skl.,  
Svin. En sort braaget Soe for 1 mrk. 8 skl.,  it hvidt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., en hvid galt for 1 mrk. 
8 skl.,  
Kaabber. 
En span stoer kaabber kedel med lapper paa er vægtig till penge 1 Sld. 2 mrk., en jern gryde paa en 
liden kitte stoer for 1 mrk. 4 skl.,  
Boehawe. 
En wogn med smaa stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld. 1 mrk., en ploug med behørige jern 
og hiul for 1 Sld. 2 mrk., it gl. aar uden bihl for 8 skl., en gl. hover for 4 skl., en gl.hakelsekiste med 
en gl. seys tii knif for 12 skl., en gl. lin wef og en warpe er sat for 2 Sld. 1 mrk.,  
Paa Tillet. 
It gl. ølfad med en bon udi for 6 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., en half tønde stomme for 2 
skl., it dito for 2 skl., it gl. bord af fyrre i Steerhuuset for 1 mrk., 2 gl. fieoringer á 2 skl er 4 skl.,  
I Kammeret. 3 straae bonds tønder á 4 skl er 12 skl., it drøftetrug for 8 skl., en gl. haand qvern for 1 
mrk., it lidet gl. deigne trug for 10 skl.,  
I Stuen. 
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En gl. ege skib wrag planke med 4 been under for 8 skl., en gl. laasfast førrekiste er sat for 3 mrk., 
nog en gl. fyrre kiste med en haspe paa for 3 mrk.,  
Huuset som Knud Ollufsen og denne Sahl: Qvinde er berettiget, nemlig bygningen som i sig self er 
med røste paa begge ender 9 Stolperum med ald hvis der en udi er jord og nagelfast, som nu 
forefindes, er tilsammen sat for 12 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre gods till penge 88 Sld. 3 mrk. 4 
skl.,  
Saa blef Knud Ollufsen og de vedkommende, af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere till 
dette Sterfboes middel at angifve, hvor till de svarede, at de ey viste meere at angifve, end angifvet 
er og forskrefvet staar, undtagen denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som blef angifven børnen till 
bæste, og der imod beholder Faderen Knud Ollufsen sine Ifareklæder, og er dend Sahl: Qvindes 
Ifareklæder som af forde wurderings mænd blef taxeret i følgende maader, it sort fifskaftes skiørt 
for 6 mrk., it røt wadmels skiørt 3 mrk. 8 skl., it grønt wadmelsskiørt for 2 mrk., en grøn wadmels 
trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftestrøye for 4 mrk., en rød wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., it 
røt ofverlif af wadmell med 2 blaae ærmer udi for 12 skl., en gl. sort silke hufve med it lin udi for 1 
mrk., en sort silke hufve med it lin udi for 2 mrk., en gl. kramlerris halsklud for 8 skl., Summa 
andrager forskrefne denne Sahl: QvindesIfareklæder till penge 5 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Som deelis imellem denne Salige Qvindes bemelte 2de sønner, er der af en hver søns laad penge 2 
Sld. 3 mrk. 6 skl.,  som faderen dem saaleedis i fremtiden tilsvare. 
Dernest blef angifvet efter skrefne Gield og Prætensioner Og er der till giort udleeg 
som følger. 
Jochum Fik i Nexøe lod fordre 3 mrk. 4 skl.,  udlagt en gl. fyrre kiste med en haspe paa for 3 mrk., 
en straae bonds tønde for 4 skl., 
Jens Mogensen i Aaker sogn fordred skrædder arbeidsløn penge 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt en sort 
hielmed Koe paa leye hos Ødber Simonsen i Aaker sogn er sat for 3 Sld., til ofvers 6 skl.,  
Anders Mogensen i Aaker sogn lod fordre 1 mrk., udlagt en gl. haand qvern er sat for 1 mrk.,  
Jørgen Hansen i Aaker sogn fordred 6 skl., udlagt hos fornefne Jens Mogensens udleeg at  hafve 6 
skl.,  
Morten Hansen i Aaker sogn lod fordre for deeler till lig kisten 1 Sld. 2 mrk. her for er udlagt en 
span stoer kaabber kedel medlapper paa er vægtig till penge 6 mrk.,  
Hans Mortensen i Aaker sogn fordre for ligkisten arbiedsløn penge 4 mrk., her for er udlagt it Faar 
med sin afgrøde er sat for 4 mrk.,  
Peder Andersen i Aakirkebye lod fordre for forstrekning til denne Salige Qvindes begrafvelse 3 
Skd. 2 mrk., Udlagt it blaket studnød for 7 mrk., en nu it blaket studnød for 6 mrk., en liden jern 
gryde paa en liden kitte stor for 1 mrk. 4 skl., till ofvers 4 skl.,  
Sogne Præsten Herr Thue Laursen Lüster for liig begengelse hvor udi bevilget 3 Sld., udlagt, ensort 
Koe sat for 4 Sld., till ofvers 4 mrk.,  
Sogne Deignen Johan  Tienow for lig begiengelse bevilget 3 mrk., udlagt en røe hielmet i aarføde 
studkalf er sat for 3 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes begrafvelsis bekostning, blef Knud Ollufsen til sin begrafvelse samtøket, 
naar videre regnis lagen og lind tøy, som denne Sahl: Qvinde i grafven med sig bekom i alt penge 
12 Sld., udlagt en brun bliset Hoppe for 8 Sld., 4 Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 4 mrk., udlagt af en Sort braaget Qvie at hafve 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en sort braaget Qvie taxeret for 4 mrk., 
der af at hafve disse 10 mrk., bekom 2 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en fior gl. Wæhr for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort hielmet i 
aar føed studnød for 3 mrk., it drøftetrug for 8 skl.,  
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Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 30 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Lignett blifver udi behold og till dehling penge 57 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer dend halfve part som er 28 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem denne Sahl: Qvindes med Knud Ollufsen auflede 2 Sønner, 
Er der af hver broderlaad 14 Sld. 1 mrk. 14 skl., som faderen dem i fremtiden tilsvarer. 
Foruden det tilkommer dem af sin Sahl: Moders Ifareklæder, som før ermældt, og som faderens 
klæder ike var saa gode, som hans Sahl: Hustruis Ifareklæder. Saa beholte Knud Ollufsen sin sengs 
klæder, som var af ringe wærdt uden skifte og wurdering. Og som Knud Ollufsen er self wærge for 
bemælte sine Børn. Saa eragtis unødvendig godset till en hver især at udlegge. 
Efter som hand beholder Børnen hos sig, og nu lofvet at forsiune dem med kaast og klæder, som en 
fader will eigner og anstaar; og som efter anfordring ingen her paa Sterfboet sig har angifved med 
widere Gield eller Prætentioner, end her udi foran findes indført, Saa sluttes denne forretning 
derved, hvilket at saa er tilganget og Passeret som Passeret som forskrefvet staar. Dis till 
widnisbiurd under vore hænder og zigneter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra 
Gregers Cristensen. H: Brugman.         Knud K:O: Ollufsens eget skrefne navn. 
Peder Hansen. Mouns Ibsen. 
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Anno 1702. Den 3 Juny. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Paafølgende Schifte og 
Liqvidation efter afgangne  Mads Ollufsen Wefvers Sahl: Hustru Birgitte Pedersdaatter, 
som boede og døde paa den 42 Jord Eyendoms Gaard kaldis Stangegaarden, beliggende udi 
Clemmedsker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte Børn og Børnebørn, som først er at 
regne 5 sønner og 4 døttre, hvor af. 
 
Dend elste søn er Peder Madsen boende i Olsker sogn. 
Dend anden søn er Olluf Madsen i Clemmedsker sogn. 
Dend 3die søn er Esper Madsen i bemelte Clemmedsker sogn. 
Dend 4de søn er Lars Madsen som boer paa bemelte 42 gaard i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste søn er Hans Madsen og her iboen, alle fuldmyndige. 
Dend elste daatter er Anna  Jens Larsens boende i Rønne. 
Dend anden daatter var Sal: Elisabeth  Johan Diderichsens, efter hinde igien lefver en søn og 
2 døttre med deris wærger og forsvar. Efter det efter hinde oprettet skiftebrefs videre for mælding. 
Dend  3die daatter er Bendte  Hans Madsens i Clemmedsker sogn  
Dend yngste daatter er Johanne  Esper Hansens i bemelte Clemmedsker sogn. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans 
Mortensen og Lars Hansen.i Biørnegaarden Begge  Clemmedsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger. Nemlig 
Øeg. 
En gl. sort Hoppe for 5 Sld., en sort ung Wæhr i terdie aar gl. som samptlig arfvingerne hafver 
afhendet till Hans Madsen i Dynegaarden, imod 4 Sld., forstrekning till denne Sahl: Qvindes 
begrafvelse. 
Qveg. 
En røe grimmet stud, som findes brendt paa det wenstre horn med Peder Rosmans i Rønne hans 
Qveg brænde, og er i forsikring for hvis Gield denne Sahl: Qvinde er skyldig till ham nu sat for 8 
Sld., endnu en røe hielmed stud er sat for 6 Sld., en brun hielmet stud, som har brendt ded wester 
bagbeen i styker, er der for ikum sat for 5 mrk., som Lars Madsen sig antog atwill svare till, én røe 
hielmet Tyrkalf føed i aar er sat for 2 mrk., en brun grimmet Koe for 6 Sld., en røe hielmet hvid 
manket gl. Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam.  6 gl. Faar og 6 spædelam á 4 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 3 mrk.,  
Gies 2 gl. Giæs á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 11 Giæslinge á 6 skl er 1 Sld. 2 skl.,  
Svin. En sort Soe i farre sat for 1 Sld., nog findes it hvidt galt svin som Lars Hansen Skollemester i 
Rønne er tilhørrende, og her af boet berettiget, og der for ej wurderet 2 smaae hønner for 12 skl.,  
Sengeklæder. 
En gl. blaae rannet sengedynne for 1 Sld. 1 mrk., 2 blaae rannede puder begge for 1 Sld., en gl. 
linnen hofvetdynne for 2 mrk., en mæssing kedel for 2 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
En gl. fyrre kiste med uferdig laas for 1 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier, og en gl. jerned 
hammell med seeler for 1 Sld.,  
Krubhuuset. 
En straaebonds tønde for 8 skl., en ballig for 8 skl., en ølhalf tønde for 10 skl., en kurne med stauf 
og laag for 1 mrk., en finne span for 4 skl., en finne laage bøtte for 6 skl., en half tønde med nogle 
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blaar udi for 2 mrk. 8 skl., en gl. spinrok for 2 mrk., en liden finnebøtte for 2 skl., en blaae rannet 
hofvvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en kurfve sengested en gaul og en side for 1 mrk., en jern tyfve for 
8 skl., ploug ringe for 12 skl., en finne sybøtte for 2 skl., en gl. træ tinnet harre for 4 skl., en ploug 
vidie for 4 skl., en finne sybøtte for 2 skl., en ege sy bøtte for 3 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette nu angifne Sterfboes middel till penge 49 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Ellers fandtis her i Sterfboet, en sort Hest, en sort hielmet Koe og en Studkalf og en sort hielmed 
Qvigekalf føed i fior, og en sort Tyrkalf fø i aar, som Lars Madsen angaf og Hans Madsen sig 
tilholder att verre berettiget, hvor om de begge tvistet, og vill Hans Madsen dette med videre sin 
eyendom louglig beviste, ham at verre till eyendom, og som derom nu ingen bevis lighed paa begge 
sider, nu kunde hafvis. Saa er denne Tvistighed henvist til loug og ret. 
Sæden angaaende, som i aar er saaed paa dend halfve part af gaarden.  
Da hafver Hans Madsen og hans moder saaed en tønde Rug. Hvor af till Sterfboes middel anføris ½ 
tønde Rug er sat for 4 mrk., Item 10 tønder Haufre, der af till dette Sterfboets middel anføris 5 
tønder Aure for 10 mrk., item 6 skepper Biug der af helften till dette Sterfboes midel anføris for 3 
mrk. 12 skl., Hvor til Hans Madsen svarer, og for afgrøder at besvare dend halfve gaardskat og 
landgilde, tiende og rettighed for bemelte gaard, for indeverrende aar 1702. og Lars Madsen nu som 
tilfore dend anden halfvepart at besvare videre viste forde vedkommende efter anfordring, nu ike 
angifne som dette Sterfboe kunde verre til bæste. Hvor ved saa dette Sterfboes ugiftering er sluttet, 
saa er at verre passeret og ald dette anførtr andrager 53 Sld. 3 mrk. 1 skl., Test: 
Henrik Brugman.  Hans H:M:S: Madsen. Egen haand.      
Esper E:M: Madsen. Egen haand.  Lars L:H:S: Hansen egen haand. 
Lars L:M:S: Madsen egen haand.  Esper E:H: Hansen egen haand. 
Hans H:M: Madsens Karemerke. 
 
Anno 1702 Den 7 Juny. Er efter louglig giorde tillysning Holden skifte og Liqvidation efter 
foregaaende forhen indførtte Registering, efter bemelte arfvingerne Mads Wefvers afdøde hustru 
Sahl: Birgite Pedersdaatter, som boede og døde paa Stolpegaarden, som er dend 42 Jord 
eyendoms gaard i Clemmedsker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes Creditorer og bemelte denne 
Sahl: Qvindes børn, som tillige med forskrefne rettens betiendter nu i dag mødte her paa Sterfboet, 
saa og bemelte wurderings mænd og Passeret end videre med fornefne skifte, som her efter følger 
nemlig. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield og Prætentioner og er der till giort 
udleeg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Skor. Ved sin fuldmegtig Hans Hiort, 
fordred som rester af denne 42 gaard till 1. May 1701. i alt penge 80 Rixd. 5 mrk. 3 skl., Hvoraf 
Sønnen Lars Madsen tillige med bemelte sin Sal: Moder hafver beboet forskrefne 42 gaard udi de 
aaringer for berørte Restant er paadragen, og der for Lars Madsen at svare og betale till Hr: Ampt 
skrifveren dend halfvepart af forskrefne restants som er 40 Rixd. 2 mrk. 9½ skl., Hvor med Lars 
Madsen nu self var tilfreds, og lofvede det at betale. Saafrempt hans Kongl: May: allernaadigste ej 
behager formeedelst at forberørte 42 gaards bygning, med videre boehafve, ved ildebrand er lagt i 
aske, de 3 aars landgilde, som der efter er paadragen at efterlade, med lige vilkor som arfvingerne 
Paastoed er for resten dend anden halfve part 40 Rd. 2 mrk. 9½ skl., Som er denne Salige Qvindes 
anpart, hende af fornefne restant tilkommer at betale, der for er giort indførsel udi forskrefne 42 
gaards eyendom. Og der som hans Kongl: May: ike allernaadigst behager, at gifve samptlig 
arfvingerne formedelst Ildebrand skade nogen efterladelse paa restansen. Saa er her ved saafrempt 
Lars Madsen af sine egne midler, ike kand betale dend halfvepart som før er mælt  Hr: 
Amptskrifveren paa hans Kongl: May: weigne for ald restancen de foran mældte 80 Rd. 5 mrk. 3 
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skl., giort indførsel fore udi formælte 42 gaards eyendoms i Clemmedsker sogn, ind till pengene 
skadesløs betalt vorder. 
Nog findes efter meddeelte efter retning i Bogclaringen gifven dend 24 Marty 1702. under Welb: 
Hr: Obersten Reets og Hr: Amptskrefverens hænder at reste af denne 42 gaard i Clemmedsker sogn 
for 1701. 10 Rd. 1 mrk., hvor af Lars Madsen betaler dend halfvepart som er 5 Rd. 8 skl., og sønnen 
Hans Madsen en fierdepart, som de begge lofved straxsen at afclarrer i amptstuen for den sidste 
fierdepart som Enken tilkommer at betale, skeer her af boet udleeg som er penge 3 Sld. 3 mrk. 4 
skl., Herfor er udlagt, ½ tønde Rug strøe korn som er saaed er sat for 5 Sld., siger fem Sld., Item 5 
tønder Haufre som er saaed strøekornet á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 6 skepper Biug og saaed, deraf 
helften til boes middel anført for 3 mrk. 12 skl., deraf her til udlagt 1 mrk. 4 skl., Som sønnen Hans 
Madsen til sig annammer, og der for tillige med sin egen anpart, strax at betale i amptstuen. 
Elsebeth  Peder Rosmands i Rønne i sin Absents fordred efter sin Special fortegnelse som rester her 
af boet, først efter afreigning 21 Sld. 3 mrk., der paa afkortis for it les Høe 10 mrk. rester 19 Sld. 1 
mrk., nog som er forstragt till denne Salige Qvindes begrafvelse, som efter Elisabeth  Peder 
Rosmans Spe ciale forklaring, opdrager till penge 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., er saa tilsammen som 
Elsebe  Peder Rosman nu fordrede og hafver i forsikring for 2de stude i alt penge 31 Sld. 12 skl., 
udlagt en røe grimmet stud for 8 Sld., en røe hielmet stud for 6 Sld., en røe hielmedt Tyrkalf for 2 
mrk., en røe hielmet hvid manket Koe for 4 Sld. 2 mrk., 6 gl.Faar og 6 spæde lam for 6 Sld. 3 mrk., 
en blaae rannet sengedynne for 1 Sld. 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en mæssing for 2 
mrk. 8 skl., en fyrre kiste for 1 Sld., i Krubhuuset en tønde for 8 skl., en ballig for 8 skl., en ølhalf 
tønde for 10 skl., en kurve med stau og laag for 1 mrk., en finne span for 4 skl., en finne laage bøtte 
for 6 skl., en halftønde med blaar udi for 2 mrk. 8 skl., en spinrok for 2 mrk., en finne sy bøtte for 2 
skl., en harre for 4 skl., en ege sybøtte for 3 skl.,  
Kirstine  Willum Jacobsens i Rønne fordred resterende paa fragt 3 mrk., Lars Madsen angaf, at 
hand der af paa sin hustruis wegne var skyldig 1 mrk., og denne Sal: Qvinde blef og skyldig 1 mrk., 
Efter som de begge i Kiøbenhavn betalte till Willum Jacobsen 4 mrk., I saa maader udleggis her af 
boet 1 mrk., udlagt en kurfve sengested med en side og en gaufl er sat for 1 mrk.,  
Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred 4 mrk., udlagt en wogn med hammel og seeler 
uden stier for 4 mrk., en ploug vidie for 4 skl.,  
 i Rønne paa sin søns wegne fordred for tienesteløn som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt 
af en brun grimmed Koe 5 mrk. 4 skl.,  
Mads Høy i Rønne lod fordre efter sin seddel 1 Sld. 1 mrk., udlagt af en brun grimmed Koe disse 5 
mrk.,  
Sidzele Violsdaatter fordred tienesteløn for it forklæde og en opleed af brunet lerrit opdragende 5 
mrk., udlagt en brun hielmed been bruden stud for 5 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Alborrig fordrer resterende tiende for 1689, 99, 1700. og 1701. som 
opdrager till penge 5 Sld. 12 skl., udlagt en sort Hoppe er sat for 5 Sld., 2 smaae Høns for 12 skl.,  
Deignen Peder Jacobsen Weir fordred som rester 11 skl., udlagt ploug ringe er sat for 12 skl., til 
ofvers 1 skl.,  
Kirkewærgen Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred som rester paa to tønder tiende Haufre 
penge 2 mrk., udlagt af en brun grimmed Koe 1 mrk. 14 skl., en finne sybøtte for 2 skl.,  
Anna Marie Steffensdaatter lod fordre som rester tienesteløn for it brue lærrits forklæde 1 mrk. 8 
skl., udlagt af Biug sæden strøe kornet 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl.,  
Herrits fougden Sr: Eschild Nielsen lod fordre som rester for 1700. ½ skeppe Biug og resten svarer 
Hans Madsen, item for 1701, rester en skeppe Biug ansat for 1 mrk. 8 skl., udlagt af Biuget som er 
saaed 1 mrk. 8 skl., 
Hans Madsen fordret 1 mrk. 8 skl., udlagt en blaae rannet hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
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Skifteforwalteren for sin umage 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en brun grimmet Koe sat for 6 Sld., der af 
udlagt disse 6 mrk.,  
Skifteskrefveren for sin umage med denne forretning i alt 3 Sld., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., 
11 Gies linge á 6 skl er 4 mrk. 2 skl., en sort Soe for 4 mrk., af en brun grimmed Koe 1 mrk. 6 skl.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun grimmed Koe at hafve 4 
mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage og ofverwærelse i 2 dage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt 2 
rannet blaae puder for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner, undtagen fornefne restants som 
paa gaarden er anvist penge 53 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Saa at indtet af løsøre godset er ofverblefven nog fordrit Esper Madsen 8 mrk. 12 skl., item sønnen 
Lars Madsen fordret 4 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Esper Hansen ved sin Hustru Hanna Madsdaatter fordred 10 mrk., som er for it hiønde og en age 
dynne som hende rester, imod de andre hendis sødskendis hiemgift og hendis  Sahl: Moder skall 
hafve lofvet hinde, disse 3de sidste fordringer som børnen saaleedis har ladet indføre, opdragen till 9 
Sld. 13 skl., Hvor for en hver efter som ej noget løsøre der till er at udløsse, er giort indførsel udi 
berørte 42 gaard i Clemmedsker sogn. Saafrempt deraf end videre end forskrefvet restantis indførsel 
blifver till bæste. Og som berørte gaard ike til forde findes taxerit og arfvingerne der om nu ike 
kunde foreenis, Saa Remitteris dend post gaarden angaaende til mænd og Samfrenders kiendelse. 
Saafrembt arfvingerne der om ej self indbyrdes vilde eller kunde foreenis. Og som arfvingerne efter 
skifteforwalterens anfordring, ike hafde meere at angifve, som Sterfboet kunde verre till bæste. Og 
ey heller videre fordrende Gield, saa sluttis dette skifte derved i forskrefne maader hvilket at saa er 
tilganget og Passeret som foran findes indført. Dis till vidnisbyrd under vorre hænder og zigneter 
Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra Gregers Christensen.     Henrik Brugman. 
Hans Morttensen.    Lars L:H:S: Hansen egen haand. Mads Hansen. 
 Lars Madsen. Esper E:M: Madsen. Egen haand. Esper E:H: Hansen egen 
haand.  Johan J:D:S: Dideriksen. Hans H:M:S: Madsen. Egen haand.      
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Anno 1702. Den 8 Juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling efter Laurs Hansen Sahl: Hustru Giertrud Jensdaatter, som boede og 
døde paa denne 46 Jord Eiendoms gaard kaldis Boesgaards beliggende udi Clemmedsker sogn. Og 
ded imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte  Mand bemelte Laurs Hansen paa eene side, og paa 
anden side begge deris sammen auflede børn som er 7 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend elste  søn er Thompeterer Hans Larsen boende paa Ladegaarden i Clemmedsker sogn. 
Den anden søn er Anders Larsen boende i Aaker sogn. 
Dend 3die søn er Jens Laursen her hiemme hos faderen. 
Dend 4de søn er Peder Laursen  
Dend 5te søn er Niels Laursen som og er hiemme hos deris fader og erre alle deris egen wærger 
og er fuldmyndige efter lowen.  
Dend 6te søn er Tor Laursen 12 aar gl. 
Dend yngste søn Laurs Laursen 10 aar gl.  
For dem er faderen Laurs Hansen self wærge efter lowen.  
Daatteren Boel Laursdaatter i egteskab med Laurids Hansen boende paa Mure i 
Clemmedsker sogn. 
 
    
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Laurs 
Hansen i Biornegaarden og  Hans Morttensen. Begge  boende i bemelte Clemmedsker sogn. Hvor 
da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En røed Hest gilling sat for penge 11 Sld. 2 mrk., en røed soedet Hest gilling med hvide bag fødder 
for 12 Sld., en ung brun Hest Gilling for 13 Sld., en mindre brun Hest gilling for 9 Sld., en brun ung 
Hoppe for 6 Sld., en brun gillet Foelle som nu ey var tilstæde i andet aar gl. for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmet Koe for 
6 Sld., en røe herrit Koe for 6 Sld. Endnu en røe herrit Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget tiur for 
5 Sld., en sort stiernet stud for 4 Sld., it sort hielmet tiurnød for 2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 7 støker gl. Faar og 7 støker spæde lam, hvert Faar og Lam sat for 4 mrk. 8 skl., er 7 
Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Svin. En hvid Soe med 2 smaa grise for 3 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En half tønde kaabber kedel er vegtig till penge 7 Sld. 2 mrk., en gl. span kedel af kaaber er vegtig 
til penge 3 mrk.,  
Sengeklæder. 
I wæsterhuuset i wæster seng, en ullen ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 6 mrk., en 
gl. ullen bøt hofvet dynne for 12 skl., en linnen hofvet pude uden lin waar for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En graae ullen ofverdynne for 5 mrk., en gl. linnen underdynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 
mrk. 8 skl.,  
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Benchklæder. 
En syed benkedynne 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., it syed hiønde med løet kalfskin under for 3 
mrk., endnu it syed hiønde med løet braaget kalfskind under for 1 mrk. 12 skl., en liden forslit 
haand qvern med huus og jern seil for 2 mrk., en syed agedynne med løet kalfskind under er sat for 
1 Sld., en ploug med gl. løber, ringe, bøsse hiul foruden skiær og knif for 2 mrk., en gl. arbieds 
wogn med 2 smaae stier, hammel, tøm og halsseeler for 4 mrk., 2 par gl. Høestier tilsammen sat for 
1 mrk., it gl. sengklæde for 1 mrk. 8 skl., it lidet brøgerkar paa en half tønde stoer 1 mrk. 4 skl., en 
kalke tønde for 12 skl., en kierne med laag og stav for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En gl. fyrre kiste uden laas for 2 mrk., en straae bonds tønde for 6 skl., som befandtes udi 
Steerhuuset.  I Stuen. It steen bord med en gl. lugt fod for 4 Sld.,  
Strøe Kornet. 1½ tønde Rug som er saaed i forleeden efter høst, tønden sat for 7 mrk., er 10 mrk 8 
skl., 2½ tønde Biug á 6 mrk er 15 mrk., 6 tønder Haufre á 2 mrk er 12 mrk., Saa blef Laurids 
Hansen og de myndige arfvinger, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboes middel att angifve, der till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet 
staar,  
Hvor saa Sterfboeees middel er sammen regnet, som andrager till  
penge 137 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Denne Salige Qvindis Ifare eller gangklæder angaaende, Saa angaf arfvingerne at de sig indbyrdis 
imellem hafver deelt, hvis Ifareklæder som blef efterladt af denne Salige Qvinde deraf de umyndige 
børn sin andeel har bekommet, dem self at paaklæde og forslide. 
Hvornest blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner og er der til giort udleeg 
som her efter følger. 
Laurs Hansen befindis at verre tilordnet, at wærge for sin Salige broder Hans Hansens daatter 
Anna Hansdaatter, og tilkommer hinde efter sin Salige Faders skiftebrefs formælding Daterit dend 
20 January 1696 Capitall penge 14 Sld. 2 mrk., der af rentte i 6½ aar er naar wærgepenge er 
fradragen penge 5 Sld. 6 skl., er saa Capital og rentte penge 17 Sld. 2 mrk. 6 skl., Saa ved dette 
skifte at Laurs Hansen tilkommer wærgemaall efter sin Salige hustrue for sine egne børn, er ham 
dette wærgemaall forlofvet, og i dend sted er nu forberørte Myndling till wærge anordnet, hendis 
broder Hans Hansen boende i Rydskirke Præstegaard, og for de 17 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlagt, en 
røed Hest gilling for 11 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., I wæster huus i wæster 
seng en ullen ofverdynne for 6 mrk., en tønde i Steerhuuset for 6 skl., er 17 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Johan Bassillius Tobaksspinder boende i Rønne fordrede efter afreigning penge 22 Sld. 10 skl., her 
for er udlagt, en ung brun Hest gilling for 13 Sld., en røe Herrit Koe for 6 Sld., it sort stiernet 
studnød for 4 Sld., til ofvers 3 mrk. 6 skl.,  
Johan Bassillius betroede Faderen forskrefne udlæg tillige og med sønnerne Hans Laursen og Jens 
Laursen at beholde till neste efter høst, og saa rigtig betalning af dem at erlange, og at holde Johan 
Bassillius skadisløs i alle maader. 
Laurids Hansen angaf at verre skyldig til Laurs Laursen i Rønne penge 3 mrk. 12 skl., udlagt ved 
Johan Bassillius udleeg at hafve 3 mrk. 6 skl., en kierne med laag og stauf for 1 mrk., til ofvers 10 
skl., :/: Sønnen Anders Larsen fordred som vedgikes penge 7 Sld., udlagt en brun hielmet Koe for 4 
Sld. 2 mrk., it sort hielmet Tyrnød for 9 mrk., en linnen hofvet pude uden lin waar for 1 mrk., :/: 
Imod dennd Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef faderen Lars Hansen samtøket 
udleeg af fællis boes middel  for penge 38 Sld., udlagt en røe soedet Hest gilling for 12 Sld., en ung 
brun Hoppe for 6 Sld., en blak hielmet Koe for 6 Sld., en half tønde kaabber kedel for 7 Sld. 2 mrk., 
en gl. span kaabber kedel for 3 mrk., en sort røget tiur for 5 Sld., I Krubhuuset, en gl. fyre kiste for 
2 mrk., 2 par gl. høestier for 1 mrk., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte bevilget 3 Sld., udlagt af en brun Hest gilling er sat 
for 9 Sld., der af 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 5 Sld., udlagt af fornefne brune Hest gilling 5 Sld., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af fornefne brune Hest gilling disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it syed hiønde med løet 
kalfskind under for 3 mrk., af forde Hest 1 mrk., :/: 
Sønnen Anders Laursen boende paa 30 gaard i Aaker sogn, nu her i dag forelagde it kiøb og 
skiødebref, udgifvet af Capitain Morten Borne boende i Hasle, daterit Hasle dend 16 December 
1698 og videre inden Nørre Herrits ting, læst og tinglyst dend 3 February 1699 till bemelte Anders 
Laursen paa denne ommelte 46 Boesgaard i Clemmedsker sogn, som hand hafver betalt med penge 
220 Sld., og en Stud, efter videre der om bemelte Kiøb og Skiødebrefs videre formelding, som nu 
blef og paaskrefven. Saa at berørte Jord Eyendoms gaard dette Sterfboe ey anderleedes vedkommer 
end forskrefvet staar. Og saa fremviste Lars Hansen en Qvitering og afkald, udgifven af Anders 
Hansen boende i Olsker sogn, angaaende it wærgemaall som Lars Hansen har haft for S: Anders 
Weboes i Rydsker sogns daatter, Ellene Andersdaatter, Daterit December maaner 1699. at Laurs 
Hansen der udi Qvitered for berørte wærgemaal af Anders Hansen i Olsker sogn, efter derom denne 
Qviterings videre formælding som nu blef læst og paaskrefven. 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn ved sit bud lod fremsende sin seddel, som till meening 
indeholder, at ham paa skiftet efter Hans Køller i Clemmedsker sogn er tillagt 5 Sld., som Lars 
Hansen Boesgaard der til Sterfboet var skyldig, og der for till underpandt sat 2 Sølfskeer, som Hans 
Svendsen nu og her till Sterfboet indsende  og findes paa dend eene skee teignet Berrild Jonsen 
1630. og paa dend anden skee teignet Hans Hansen 1622 og skrifver i bemelte sin seddel at begge 
skeerne weiger 5 laad fordre resten 5 mrk., og af de 5 Sld., rentte i 6½ aar til sammen 11 mrk. 6 skl., 
derpaa opskrifver at hafve ladet føde en stud i fiortten dage, som hand vill der paa kortte dette pandt 
angaaende. Saa svarede Lars Hansen, at hand for nogen tiid siden har haft der omaftale med 
bemelte Hans Svendsen, at hand skulle beholde bemælte Sølfskeer till eyendom. Og som Hans 
Svendsen ike da dermed vilde nøges skulle Laurs Hansen føede ham en stud en eidlang der paa till 
villighed, om Hans Svendsen som før er nefnt vilde nøyes, efter som er Passeret. Hvilket Lars 
Hansen sagde æedlig at vilde bekræfte, og efter slig beskaffenhed er samme eragted her paa skiftet 
der ved at forblifve. Eller partterner saafrempt de dermed ej vill være tilfreds, videre at omgaaes, 
som low og rett ergemæs. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 95 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 42 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer dend halfvepart som er 21 Sld. 9 skl., og ham derfor udlagt er bevilged 
Foele i andet aar gl. for 3 Sld., en hvid Soe med 2 smaae grise for 3 mrk., I wæsterhuuset, en linnen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en ullen hofvetdynne for 12 skl., I krobhuuset, en graae ullen 
ofverdynne for 5 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en 
syed benkedynne 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., it syed hiønde med braaget løit kalfskind under for 
1 mrk. 12 skl., en haand qvern med huus og jern seill for 2 mrk., en syed agedynne med løit 
kalfskind under for 4 mrk., en ploug med forskrefne behør for 2 mrk., en arbieds wogn med 2 smaa 
stier, hammel, tøm. Og halseeler for 4 mrk., 1½ tønde Rug som er saaed i forleeden efter Høst for 
10 mrk. 8 skl., 2½ tønde Biug for 15 mrk., en tønde Haufre for 2 mrk., till ofvers 15 skl., resten som 
er 21 Sld. 9 skl., skulle deelis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes efterlefvende samptlige børn, 
men som de myndige børn forhen af sine forældre har bekommet én deel hiemgift eller foræring af 
deris forældre. Saa blef nu her paa Sterfboet efter aftale, imellem samptlige de vedkommende 
arfvinger Accorderit saaleedes, af alle de myndige sønner og forde daattermand blef samtøket, at de 
2de yngste børn som er Tor og Lars skall imellem deelis den ofver blefne halfve part som 
forremælt, som er 21 Sld. 9 skl., Hvor af hver af dem tilkommer 10 Sld. 2 mrk. 4 4/5 skl.,  
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Hvor  saa Thor Larsen for sin anpart 10 Sld. 2 mrk. 4½ skl., udlagt 3 tønder strøe Haufre á 2 mrk 
er 1 Sld. 2 mrk., 3 støker Faar og 3 støker Lam hver sat for 4 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en 
røe herrit Koe for 5 Sld. 2 mrk., en kalke tønde for 12 skl., er 10 Sld. 2 mrk. 4 skl., :/: Clar. 
Sønnen Lars Laursen for sin anpart som er 10 Sld. 2 mrk. 4½ skl., er udlagt 2 tønder Haufre á 2 
mrk er 1 Sld., 4 Faar og 4 spæde Lam á 4 mrk. 8 skl er 4 Sld. 2 mrk., it sengeklæde for 1 mrk. 8 
skl., it lidet brøger kar paa en half tønde stoer for 1 mrk. 4 skl., it steen bord med en lugt foed i 
Stuen for 4 Sld., hos Lars Larsens udleeg 10 skl., hos Faderens udleeg 15 skl., :/: 
Widere fremlagde bemælte sønnen Anders Laursen till ydermeere forhen indførte og Citerit 
kiøbebrefs stadsfæstelse en qvitering dateret dend 1. Marty 1702. udgifvet till bemelte Anders 
Larsen af Hans Madsen i Nyker sogn som har haft berørte 46 gaard till underpandt for 100 Sld., 
som Anders Laursen fra Hans Madsen til sig har indfriet og betalt, efter der om bemælte Qviterings 
vidre formælding, som nu blef læst og paaskrefven. 
End widere lod Anders Larsen læse en qvitering, af sin fader Laurs Hansen udgifven til hammen 
Daterit dend 1. Marty 1700. Hvor udi mældes at Faderen bemælte Laurids Hansen har bekommet 
dend sidste rest som er 50 Sld. 2 mrk. 10 3/5 skl., som ham tilkom af fornefne 46 gaard, med videre 
fornefne Qvitering  om formælder som nu blef læst og paa skrefven. Og vedstod endnu Faderen 
Lars Hansen att hand ej meere laad eller rettighed her efter hafver udi eller till fornefne 46 gaard. 
Men Sønnen Anders Laursen til ham sin andeel  har aftetalt i allemaader. 
Belangende dette indeværrende aars skat, Landgilde og tiende for 1702. Da er derom imellem 
bemelte Faderen og sønnen bemælte Jens Larsen foreenet og Accorderit, at Faderen svarer de 2 
partter, og sønnen Jens Laursen dend 3de part af ald afgiften og besvarre af forde strøe korns 
afgrøde, saa og hvis strøe korn og sæd Jens Laursen for sig self med videre ham er till Eyendom nu 
berettiget, som hand uanked af de vedkommende beholder, Saa som ham sig self det for hverfvet 
hafver, og som samptlig arfvingerne efter skifteforwalterens anfordring, ike hafde meere at angifve, 
som dette Sterfboe kunde være til bæste, eller fordrende Gield. Saa sluttes dette skifte der ved i 
forskrefne maade. Hvilket at saa er tilganget og Passeret, som foran findes indført. Des till 
Widnisbyrd under wore hænder og zigneter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra 
Gregers Christensen. Hanrik Brugman. Lars L:H: Hansen egen haand. 
Hans Morttensen. Lars L:H: Hansen eget skrefne navn.    Hans Larsen. 
Anders A:L: Larsen egen haand. Jens Larsen. Peder P:L:S: Larsen egen haand  
Niels Laursen.  Lars Hansen. 
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Anno 1702. Den 12  Juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 

Sampt  paafølgende Schifte og Liqvidation efter Mikel Ibsens Sahl: Hustru Margrette 

Madsdaatter, som boede og døde i it Udhuus beliggende paa dend 3de Jord Eyendoms  gaards 

Grund liggende under Wallingsgaards frihed udi Aaker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis 

efterlefvende Mand bemelte Mikel Ibsen og denne Salig Qvindes med hammen auflede og nu igen 

lefvende liden  

 

daatter  Karne Mikelsdaatter nu 2 aar gl. for hinde er Faderen Mikel Ibsen efter lowen self 

wærge. Mødte paa bemelte Barnits weigne som tilsiuns wærge Hans Nielsen i Wærmøllegaarden i 

Aaker sogn. 

 

Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Husbonden Welb: Hrr: Lands Dommer Ancher Müller 

og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Bendt 

Hansen og Niels Svendsen. Begge  boende i bemelte Aasker sogn. Hvor da er forefunden og 

Passeret som her efter følger. Nemlig 

 

Heste og Hopper. 

En blaket Hoppe for 6 Sld., en gl. brun snoppet og stiernet Hoppe for 2 Sld., it sort brunt Hors Øeg i 

3 aar gl. for 3 Sld.,  

Qveg.  En sort hielmet Koe for 5 Sld.,  Svin. En graae beltet galt for 2 mrk., en brun Soe med 4 

spæde grise for 3 mrk., Faar. Og Lam. 2 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., 3 fior gl. gimmer á 

3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 4 spæde Lam á 1 mrk er 1 Sld.,  

Boechawe.  4 nesten nye hiul og it bag wogn ree er sat for 3 Sld., it par høestier for 1 mrk. 8 skl., it 

gl. aar med bil for 10 skl., en harre for 12 skl.,  

I Krobhuuset.  En fyrre kiste med en forderfvet laas og hengsler for 1 Sld. 1 mrk., en spinrok for 1 

Sld., en gl. tønde for 4 skl., nog en gl. tønde for 4 skl., en gl.træ brake hammel og seeler der til for 4 

skl., en tøm med haar tømstreng for 4 skl., en græs seys med bom og ringe for 3 mrk. 8 skl., it tørf 

jern for 1 mrk. 4 skl., en liung rifve for 1 mrk.,  

I stuen.   It fyrre bord for 2 mrk., en gl. eege kiste uden laas for 2 mrk.,  

Summa andrager forskrefne angifvende middel til penge 30 Sld. 10 skl.,  
Saa blef angifven denne Salige Qvindis Ifare eller gang klæder, og er fornefne 2de mænd wurderit 

saaleedis nemlig, 2 sorte fifskaftes trøyer med fint lærrit under hver satt for 2 mrk., er 1 Sld., it sort 

fifskaftes skiørt er sat for 1 Sld., it røt gl. wadmels skiørt, er sat for 2 mrk., en sort silketøys hufve 

for 3 mrk., it kramlerrits forklæde for 2 mrk. 8 skl., it brue lerrits forklæde for 1 mrk., en kramlerrits 

klud for 1 mrk., 2 tørklæde som er slidt for 1 mrk., Summa 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., Som faderen i sin 

tid svarer bemælte sit barn, og der imod beholdte faderen Mikel Ibsen sine egne Ifareklæder og sin 

seng med nogle ringe klæder udi, hvor med hand var tilfreds og fornøyet. 

Hvor saa Mikel Ibsen og tilsiunswærgen blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at 

angifve, till dette Sterfboes middel, Hvor til de svarede, ey videre at være end angifvet er, og 

forskrefvet staar.  

Hvornest blef angifven efterskrefne Bort skyldige Gield, otil boetg er der till giort 

udlæg som følger, nemlig. 
Mikel Ibsen angaf, at være skyldig till Sognepræsten Hr: Thue Laursen penge 6 mrk., udlagt 2 fior 

gimmer støket er sat for 3 mrk er 6 mrk.,  
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Sognedeignen Johan Tienow hafver og her i boet at fordre 3 mrk., hvorimod Hans Hansen i 

Aakirkebye er her skyldig 3 mrk., som Mikel Ibsen lofvet at indkræfve, og deignens fordring der 

med at betale. 

Hans Nielsen i Aaker sogn fordris som vedgikes 5 mrk. 8 skl., udlagt en førre kiste med en 

forderfvet laas og hengsler for 5 mrk., 2 straae bonds tønder for 8 skl.,  

Peder Andersen i Aakerkebye lod fordre 2 mrk., udlagt it fyrrebord i stuen er sat for 2 mrk.,  

Jens Munk i Aakirkebye lod fordre 14 skl., udlagt en harer for 12 skl., en tøm med haartøm streng 

for 4 skl., til ofvers 2 skl.,  

Bendt Hansen i Aaker sogn fordred huusleye for 1701. penge 2 Sld., udlagt it sort brunt HorsØeg i 

3 aar gl. for 3 Sld., til ofvers 4 mrk.,  

Jep Jørgensen i Nexøe lod fordre 2 mrk., udlagt en eege kiste uden laas for 2 mrk.,  

Niels Madsen i Aakier sogn lod fordre 1 mrk. 4 skl., udlagt it tørf jern for 1 mrk. 4 skl.,  

Skifteforwalteren for sin umage og Salarium bevilget 1 Sld., udlagt 4 spæde Lam á 1 mrk er 1 Sld.,  

Skifteskrifveren for sin umage i alt for 5 mrk., udlagt en graae beltet galt for 2 mrk., en brun Soe 

med 4 spæde grise for 3 mrk.,  

Stemplet papir till denne forretning 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl.,  

Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en liung rifve er sat for 1 mrk.,  

Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, til kommer Mikel Ibsen  

 Lige væderlaug som er 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., Udlagt en blaket Hoppe for 6 Sld., en gl. brun snoppet 

og stiernet Hoppe for 2 Sld., hos Bendt Hansens udleeg 1 Sld., ved det stemplet papir 8 skl., it aar 

med bill for 10 skl.,. ved Jens Munks udleeg 2 skl., :/: 

Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 18 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  

Lignet blifver udi behold 11 Sld. 12 skl.,  
Hvor af Faderen Mikel Ibsen  tilkommer dend halfvepart som er 5 Sld. 2 mrk. 6 skl., og dend anden 

halfvepart tilkommer denne Salige Qvindes fornefne daatter som og er 5 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  

For Faderens anpart er udlagt 4 nesten nye hiul saa og it bag wogn ree for 3 Sld., it par høestier 1 

mrk. 8 skl., en spinrok for 1 Sld., en græs seys med bom og ringe for 3 mrk. 8 skl., en træ brake 

hammell og seeler for 4 skl.,  Ved daatterens udlæg 1 mrk. 2 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  

For daatteren Karne Mikelsdaatter udlæggis anpart 5 Sld. 2 mrk. 6 skl., er hinde tillagt, en sort 

hielmet Koe for 5 Sld., it Faar for 3 mrk. 8 skl., til ofvers 1 mrk. 2 skl.,  

Videre blef af skifteforwalteren paaraabt  om der var nogen, som hafde videre at fordre. 

Hvor saa ingen meere frem kommed nogen fordring, videre end foran findes indført. Hvorfor dette 

skifte der ved er sluttet, hvilket saa at vere tilganget og Passeret som forskrefvet staar, dis til 

vidnisbiurd under samptlige vore hænder, Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. 

Mikel M:I:S: Ibsen.  Hans H:N:S: Nielsen.   Bendtt B:H:S: Hansen. 

Niels N:S:S: Svendsen. 
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Anno 1702. Den 13 Juny. Og Paafølgende Dato Er efter Lovlig giorde tillysning Holden 
Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Olluf Jensen Juhl  Salige Hustru 
Kirstine Mikelsdaatter, som med bemelte sin Mand  boede og  hun ved døden afgik, paa ded 24 
Fri Wornede kaldes Bierregaarden beliggende i Aaker sogn. Og det imellem denne Salige  Qvindis 
efterlefvende Mand bemelte Olluf Jensen Juhl  paa eene side, og paa anden side, begge deris 
auflede børn, som er 5 sønner og 4 døttre, hvor af  
 
Dend elste søn er Mikell Ollufsen sin egen wærge. 
Dend anden søn er Jens Ollufsen 13 aar gl. 
Dend 3die søn Knud Ollufsen 11 aar gl.  
Dend 4de søn Christen Ollufsen paa 9 aar gl. 
Dend 5te søn er Hans Ollufsen paa 3 aar gl. 
Dend elste daatter er Margrette Ollufsdaatter i Ægteskab med Mads Hansen boende i 
Billegrav i Pedersker sogn.  
Dend anden daatter var Barbra Ollufsdaatter, som kort efter Moderens død og er ved døden 
afgangen, og hendis fader Olluf Juhl hendis anpart efter lowen tilkommer, som her efter forklaris. 
Dend 3die daatter Sidsel Ollufsdaatter 24 aar gl.  
Dend yngste daatter Elsebeth Ollufsdaatter 15 aar gl.  
 
For dem er faderen efter lowen self wærge, og forelagt bemelte børnens Moder Systermand Peder 
Nielsen boende i Ibsker sogn, Saa og bemelte daattermanden Mads Hansen paa de umyndiges 
wegne at tilse, at med dem nu her paa skiftet og siden ved Faderens wærgemaall rettelig omgaaes, 
og de at vederfaris hvis ret er. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mogens 
Ibsen og Peder Andersen. Begge  boende i bemelte Aaker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun Hest gilling er taxeret for 12 Sld., en røe soedet ugillet Hest for 12 skl., en brun stiernet 
og snoppet Hest gilling for 10 Sld., en brun stiernet ugillet Foele for 8 Sld., en brun snoppet og 
stiernet gilling for 7 Sld., en brun bliset Hoppe for 7 Sld., en mørk brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en 
blaket Hoppe for 5 Sld., en sort Hoppe i 3 aar gl- for 3 Sld. 3 mrk., en sort Hoppe i tredje aar gl. for 
3 Sld. 2 mrk., endnu en sort Hoppe i andet aar gl. for 3 Sld., en brun gillet Foele i andet Aar gl. for 3 
Sld.,  
Qvæg. 
En hvid spættet Koe med biællen paa for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld., en sort beltet Koe 
for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sæd., en blaae beltet Koe for 5 Sld., en bleeget Koe for 5 Sld., en blaket 
Koe for 5 Sld., en blaae herrit hielmet stud for 5 Sld. 2 mrk., en røe grimmet stud for 5 Sld. 2 mrk., 
en sort hielmet stud for 5 Sld., it røt studnød for 1 Sld. 3 mrk., it blaket studnød for 2 Sld., it blaket 
hielmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., endnu it blak hielmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it bleget Qvienød 
for 2 Sld. 1 mrk., it sort hielmet Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., it sort blaket Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., 
it sort herrit Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., en blak braaget Tyrkalf for 1 Sld. 2 mrk., endnu en blak 

bornholmerting.dk 643



 2

braaget Tiurkalf for 1 Sld. 1 mrk., en røe braaget Qviekalf for 1 Sld., en hvid røe beltet Tyrkalf for 4 
mrk., en hvid Tyrkalf for 3 mrk., en hvid qvie kalf for 3 mrk., en blaket tyr for 3 Sld., nog som 
befandtis it bleget Qvie nød for 3 Sld., it hvit Qvienød for 3 Sld.,  
Faar og Lam. 22 støker gl. Faar støket sat for 3 mrk., er 16 Sld. 2 mrk., 22 spædelam á 1 mrk er 5 
Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 4 gl. Giæs og en Gaase støker for 1 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., 26 Gieslinger á 2 skl er 2 mrk. 8 
skl.,  
Svin. En sort beltet galt for 2 mrk., en røe beltet galt for 2 mrk., en sort ornegris for 1 mrk. 4 skl., en 
røe beltet ornegris for 1 mrk. 4 skl., it sort soesvin  1 mrk. 8 skl., en gl. hvid soe for 1 mrk. 8 skl., en 
hvid soe gris for 1 mrk., en sort soe for 1 mrk. 8 skl., 5 smaae grise á 4 skl er 1 mrk. 4 skl.,  
Kaabber wahre.  
En brøger kedel af kaabber paa en tønde stoer, er vegtig til penge 12 Sld.,  brændevins pande med 
hat og piber er sat for 22 Sld., en fierings stoer kaabber kedel er vægtig til penge 3 Sld. 1 mrk., en 
kaabber kedel paa 1½ span stoer er vegtig till penge 3 Sld. 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 3 mrk. 8 
skl., en liden mæssing kedel for 1 mrk. 4 skl., en liden metal gryde for 3 mrk. 8 skl.,  
Tin. 
2 gl. Tinfade og 3 gl. Tin tallerken mangut er vægtig til penge 1 Sld. 3 mrk.,  
I Herberghuuset. 
Sengeklæder, I Nørre seng en blaae rannet hiemme giort olmerdugs ofverdynne sat for 5 Sld., 2 
blaae rannede dito olmerdugs puder foruden lin vor styket sat for 4 mrk., er 2 Sld., en linnen 
hofvetdynne for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 3 Sld. 2 mrk., I Øster seng, er en 
blaae rannet hiemme giort olmerdugs ofverdynne for 5 Sld. 1 mrk., 2 blaae rannet olmerdugs hofvet 
puder foruden lin vor á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., en ullen hofvetdynne for 3 mrk. 8 skl., en 
breed strifvet bolster underdynne for 4 Sld. 2 mrk., I Søndre seng, en blaae rannet ullen og linnen 
ofverdynne for 4 Sld., en blaae ranned paa eene side og hvid paa anden sidepude uden lin waar for 3 
mrk., en hvid linnen hofvet pude med sort tøy forenden for 2 mrk., en linnen hofvet ofverdynne som 
er lang sat for 3 mrk., en linnen underdynne er sat for 4 Sld., i Himmel sengen, it gl. wefvet 
sengklæde for 5 mrk., en blaae ranned linnen ofverdynne for 2 Sld. 3 mrk., en linnen pude med grøn 
tøy forenden uden lin vor for 1 Sld., en mindre linnen pude med grøn tøy for enden uden lin vor for 
2 mrk. 8 skl., en gl. bøt blaae rannet hofvetdynne for 2 mrk., en gl. bolster underdynne med lidet 
fyld udi for 4 Sld., it bruegarns lagen med 2 bræder udi for 1 Sld. 3 mrk., endnu it bruegarns dito 
lagen for 1 Sld. 1 mrk., it gl. malled sengested norden til sat for 1 mrk., dend øster sengested for 1 
mrk., it gl. himmel sengested med skammell for 5 mrk., it fyrrebord med oben foed. Skande og 
skoffe for 5 mrk., dend øster sengefil for 8 skl., en nye wefvet benkedynne med ind vor og spoel 
skadet under foer 3 allen lang for 6 mrk., it dito benkedynne vor som faderen Olluf Jull lofved at 
lade Forferdige ligesaa goed er, og der for sat for 6 mrk., 2 flamske hiønder med hvit allunitskind 
under á 2 Sld er 4 Sld., en flamsk benkedynne med blaat under foer er 3 allen lang for 3 Sld., en gl. 
nie wefvet benkedynne 5 allen lang med guhl rannet under foer for 2 Sld., en nye wefvet 
benkedynne 2½ allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en syed agedynne med blaat under foer for 3 mrk. 8 
skl., en nye wefvet agedynne med spoelskadet guhl aftig under foer for 4 mrk., endnu en nye wefvet 
agedynne med dito underfoer for 4 mrk., en blaae rude wefvet agedynne med guhl underfoer for 3 
mrk., it blaae rude wefvet hiønde med guhl underfoer for 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde med guhl 
under waar for 1 mrk. 12 skl., it flamsk hiønde med røt underfoer for 1 mrk.,  
I Drengehuuset. 
I wæster seng, en ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen hofvet pude 
uden lin waar for 1 Sld., en linnen hofvet pude uden lin waar for 1 Sld., endnu en liden pude uden 
lin waar for 1 mrk. 4 skl., en linnen underdynne er sat for 2 Sld., it spolskadet gl. seng klæde for 2 
mrk., nog i drengehuuset, en sengefil naar till wæggene er sat for 1 mrk., I Holsengen, en ullen 
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ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 5 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl.,  
I Hoden, en ullen ofverdynne for 9 mrk., en linnen underdynne for 8 mrk., en linnen hofvetdynne 
for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 
I Lille Stuen i Holsengen, en ullen sort rannet ofverdynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen underdynne 
for 8 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,it blaargarns 
lagen for 12 skl.,  
I Stuen.  En nye wefvet benkedynne paa guhl baand 3 allen lang for bordenden i stuen for 3 mrk., en 
nye wefvet gl. benkedynne 6 allen lang med brunt Allumit skind under winduen for 1 Sld. 2 mrk., 
en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang for 12 skl.,  it lidet benkedynne gl. waar 2 allen lang for 8 
skl., it spoelskadet sengklæder er sat for 1 mrk., it syed hiønde for 12 skl., med grøntt underfoer, it 
gl.flamsk hiønde med gl. skind under foer for 12 skl., it spoelskadet hiønde med mosset under foer 
for 12 skl., it guhl agtig wefved i stierner hiønde med spoelskadet guhl agtig under foer for 1 mrk. 8 
skl.,  
Lin Klæder. 
En koppe borddug for 5 mrk., en brue lærris borddug med store traaer udi er for 3 mrk., it bruegarns 
lagen med 2 bræder udi for 2 Sld., endnu it bruegarns lagen foe 2 Sld., endnu it bruegarns lagen for 
1 Sld. 2 mrk. 4 skl., it gl. bruegarns lagen for 1 Sld., it par bruegarns pude waar med strik á 4 mrk er 
2 Sld., it pude waar af bruegarns lærrits med strik for 1 mrk. 12 skl., it gl. pude waar af brue lerrits 
med strik for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it 
gl.bruegarns lagen er sat for 1 mrk. 12 skl.,  
Boehafve. 
En karm wogn for 4 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn foruden stier med hammel stok og jern nagle for 2 
Sld. 3 mrk., en liden stie wogn med hammel og halseeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en wogn 
som er adskildt i øster lade for 3 Sld., endnu en gl. wogn med hammel foruden seeler for 2 mrk. 8 
skl., en stokesleede med jern vidier og dræt for 2 mrk. 8 skl., endnu en sleede med jern vidier og 
dræt for 2 mrk., it par Høestier for 8 skl., en ploug med ploug jern med plougbøsse, hiul løbbere og 
ploug ringe og vidier for 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug med lige behør for 1 Sld. 2 mrk., it aar med 
bill for 8 skl., endnu it aar med bill for 6 skl., en eege harer for 1 mrk. 8 skl., endnu en harre for 10 
skl., en dito for 8 skl., it par gl.bærseeler med it par gl. leer halseeler med ringe udi till og en gl. tøm 
med lær hofvet lau, og haar tøm streng med jern stenger for 5 mrk. 8 skl., it par haarseeler med 
Cabel, hammel reeb og toe halfseeler med ringe udi for 1 mrk., 2 gl. cabel seeler med hamme reeb 
for 8 skl., en nye haar tøm med jern miller udi for 1 mrk., en haartøm med jern miller udi for 10 
skl., endnu en gl. haartøm med jern miller udi for 6 skl.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar paa toe tønder for 2 mrk., endnu it ølkar paa en tønde for 1 mrk. 12 skl., en stand tønde for 1 
mrk., en bøgge tønde for 6 skl., en gl. saae for 4 skl.,  
I Drengehuuset. 
It ølkar paa 3 tønder stoer for 3 mrk., en eege tønde for 12 skl., en anden eege tønde for 4 skl., en 
bøgge tønde for 4 skl., en eege half tønde med toe bonner udi for 1 mrk. 4 skl., en bøgge fiering for 
4 skl., en eege fiering for 4 skl., en eege tragter for 4 skl., en hiem qvern med huus og jern segl for 1 
Sld. 3 mrk., en lin wef for 4 Sld.,  
I Meelhuuset  
It deigne trug for 1 mrk. 8 skl., endnu it dito for 1 mrk. 4 skl., en fyrre saltere tønde for 8 skl., en 
eege halftønde for 4 skl., endnu en dito for 4 skl., nog en dito for 6 skl., it sold for 1 mrk., en sigt for 
8 skl.,  
I Lille stuen. Én ege straabonds tønde for 4 skl.,  
I Krobhuuset  It wraaeskab med en gl. laas og 2 rum udi og en skuffe for 3 mrk. 8 skl.,  
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I Øll Cammerit. En øltønde for 1 mrk. 4 skl., it gl. madskab for 1 mrk. 4 skl., en ølfiering for 8 skl.,  
I steerhuuset. 2 fyrre spaanner for 8 skl., en fyrre kitte for 3 skl.,  
I Melke Cammeredt. 
4 fyrre spanner á 4 skl er 1 mrk., en eege bunne bøtte for 4 skl., en aske punnebøtte for 4 skl., 2 
eege sybøtter á 3 skl er 6 skl.,  Nog i stuen en bagstoel med røke for 1 mrk., en bag stoel foruden 
røke for 12 skl., it aske bord med dreyede stolper og lugt foed er sat for 6 mrk., it askebord med 
aaben foed for 1 mrk. 8 skl.,  
I huggehuuset. 
En stolpe naur for 1 mrk., en lette naur for 14 skl., en dømlinge naur for 12 skl., en lund stike naur 6 
skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en half stoke øpse for 1 mrk. 4 skl., en liden staur øpse for 12 
skl., en krak øpse for 4 skl., en tengsel for 14 skl., it breedt hug jern for 6 skl., it lidet hug jern for 4 
skl., it mindre dito for 2 skl., en jern fille for 1 mrk., en jern haand stang med en klavfoed for 1 mrk. 
8 skl., en liung rifve for 12 skl., 2 andre liung rifve for 1 mrk., en spade for 10 skl., it gl. tørf jern for 
8 skl., en gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., it lidet bufve sauf for 12 skl., en gl. rydske for 2 skl.,  
Sæden angaaende. Da er i indeværrende aar, saaed her ved gaarden 4 tønder Roug der af strøe 
kornet til Sterfboes middel anføris, og er hver tønde Roug sat for 8 mrk., er 8 Sld. 
Item er saaed 7 2/3 tønde Biug, som iligemaade for strøe kornet anføris tønden er sat for 5 mrk., er 
9 Sld. 2 mrk. 8 skl., Nog er saaed 16 tønder Haufre, og som strøe korn anført og er sat for 2 mrk er 
8 Sld., ellis fanttis i Sterfboet 3 tønder nemlig straabonds tønder med Rug meel udi, 1. tønde tør 
Rug 1½ tønde Biug meel, og en half tønde Biug gryn, hvilked ike kunde taxeret, efter som faderen 
Olluf Juhl endnu hafver 7 børn hiemme hos sig, og der for til fællid føde, og fremtarf forskrefne at 
forblifver som for billigt paa Sterfboet blef eragted,  
Denne  Sal: Qvindis Ifare klæder er af faderen, og dend eldste søster rettelig skifted og delt imellem 
de 2de forskrefne søstre, som de hafver at paaklæde sig efter haanden at forslide, og dend forde 
afdøde daatters klæder hafver faderen og til samme deeling laded hengaae, og er allermiste ofver 
blefven, en sort klædis kaabbe, hvilken faderen paastoed self at beholde, imod hand ingen sørge 
klædning efter sin salig hustru sig har laded bekosted, var og som faderen var berettiged forskrefne 
sin afdøde daatters egne Ifareklæder, og hendis anpart efter sin S: Moder af Ifareklæderne, hvilken 
paastand nu her paa skifted blef uanked. Saa at faderen berørte sorte klædis kaabbe beholder, og 
imod den deeling som saaleedis af de vedkommende er samtyked. Blef nu her paa Sterfboet aftalt, 
at naar faderen Olluf Juhl ved døden afgaar, skal sønnerne beholde hans Ifareklæder, og mundering, 
som faderen nu af Ifareklæder og mundering haver, og hvad kand sig efter lade og som bemælte 
sorte klædis kaabbe nu blef fremvist, og ike kunde eraktis høyere i videre end de Ifareklæder, 
faderen efter sin afdøde daatter var berettiged. Saa og hendis egen andeel efter sin S: Moder af 
hendis Ifareklæder. Saa blef nu her paa skifted samme forbillig eragted der ved som mælt er at 
forblifve? 
Summa Andrager forschrefne anførte dette Sterfboes løsøre middell til penge 404 Sld. 3 mrk. 9 skl., 
Og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning derved at dend i morgen igien kan 
foretagis, hvilked at saa er tilganged, og Passeret, registered, og wurdered, som foran findes indført, 
des til vidnisbiurd  under vore hender, og Signeter skiftestæden Ut Supra Gregers 
Christensen. Henrik Brugman. Olle Huhl. Mons Ibsen.   Peder P:A:S: Andersen. 
Mads M:H: Hansen. Mikel M:O:S: Olsen. 
 
Nest Paafølgende Dend 14 Juny. Er atter med denne forretning udi de vedkommendis 
nerværrelse end videre foretagen, og forretted som her efter følger, nemlig. 
Efter en tolf Samfrenders forretning, og kiendelse sidst datered dend 9  January 1666 med forde 
lowis meening, og indhold, med forman Jep Laursen, og hans medfølgere i Aakier sogn, opretted 
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paa den 35 gaard i bemelte Aakier sogn, befindis Ollud Jensen Juhl efter sin Moders dødelig afgang 
at være sæded og adgang i forde 35 gaard berettiget tilkiendt, og er gaarden i berørte forretning 
taxered for penge 169 Sld. 1 mrk., Hvilken forretning nu blef læst, og paaskrefven, og tilkommer 
Olluf Jensen Juhl i forberørte 35 gaard i Aakier sogn. til arf efter sin Salig Fader Jens Jull, 18 Sld. 
3 mrk. 4 skl., Videre befindis af it skiftebref, opretted efter Olluf Juhl Stiffader Peder Ollufsen som 
boer, og døde paa forde 35 gaard i Aakier sogn, datered den 24 Marty 1685. at Olluf Jensen Juhl 
formælt Capital 18 Sld. 3 mrk. 4 skl., til ligemed til dend tiid forfalden rente 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
hafver fordred, og for Capitalen ved indførsel i forde gaard forblefven, og paa gaardens forbedring 
for resterende renten 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., udi gaardens Huses forbedring giort indførsel, efter 
derom skiftebrefveds videre formelding som i den post blef læst og paaskrefven. End videre møtte 
Thobias Jucumsen og som nu boer paa forde 35 gaard i Aakier sogn, og med sig hafde som hand nu 
her i dag paa skifted fremlagte en til ham af Sr: Morten Kofod i Svaniche udgifne Transport, og 
overdragelse bref som mælder at Thobias Jucumsen til ham hafver betalt dend deel og anpart ham 
er tilfalden som forhen S: Barbra Herman Bohne Morttensens i Rønne var berettiged udi omrørte 
35 gaard, efter der om til hende af S: Peder Olsen udgifne pantebref datered den 11 Marty 1676. 
videre udvisning, som berørte Transport fra Morten Koefoed til ham udgifven datered den  3 July 
1699. og hos følgende Qviterings formelding datered  den 2 september 1697. som Thobias 
Jucumsen af Mortten Koefoed er meddeelt, og forhen lefvered, og ofverdragen nu i dag fremvist 
læst, og paaskrefven indeholden udviser, og formelder, hvor efter Thobias Jocumsen paa forde 
gaard som er den  35 gaard i Aakier sogn, efter formelte skiftebrefs indhold har indløst, og til 
Mortten Koefoed betalt i alt penge 156 Sld. 3 mrk. 12 skl., Hvilken saaleedis dette Sterfboes 
vedkommende til efterretning her nu er indført, at efter di Olluf Jensen Juhl i forskrefne 35 gaard er 
saded tilkient og berettiged som forhen her udi mældis, Olluf Jensen Juhl eller hans arfvinger i sin 
tiid, kand vide hvad Thobias Jocumsen til afløsning  har at fordre, Og  saa til dette Sterfboes middel 
af eftermælte 35 gaards i Aakier sogns verdie efter forskrefne beskaffenhed er at anføre boet til 
bæste penge 29 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Saa blef Faderen, og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere til dette 
Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede at de ike viste meere at angifve end angifved er og 
forskrefved staar undtagen dend forskrefne 24 de fri Wornede Gaard, som her efter i Slutningen 
videre ommældis,  
Hvor  for saa Sterfboeds fuldkomne løsøre middel blef sammen regned som 
tilsammen andrager til penge 434 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller lod fordre efter afreigning penge 54 Sld. 3 mrk. 12 skl., der 
for udlagt en røe soeded ugilled Hest for 12 Sld., en brun stierned ugilled Foele for 8 Sld., en blaae 
herred hielmed stud 5 Sld. 2 mrk., en røe grimmed stud 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed stud 5 Sld., 
en brøger kedel af kaabber paa en tønde stoer for 12 Sld., en brun blised Hoppe for 7 Sld., til overs 
4 skl., :/: 
Olluf Juhl vedstoed at være skyldig til Mads Bohne Hermansen i Nexøe penge 14 Sld. 8 skl., der for 
udlagt, en brendevins pande med hat og pibber er taxered for 22 Sld., der af at have disse 14 Sld. 8 
skl., er saa deraf til ofvers 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., :/: 
Sognepræsten Hr: Thue Laursen fordrer som vedgikes penge 10 Sld., udlagt af forde brendevins 
pande at hafve 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., it bleged Qvigenød for 9 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Jep Smed i Aakier sogn fordred for beslag til denne Salig Qvindes ligkiste penge 4 Sld., udlagt 2 
flamske hiønder med hvidt Allumit skin under á 2 Sld er 4 Sld., :/: 
Jens Mikelsen Snedker boende i Aakirkebye lod fordre som rester paa ligkisternis arbiedsløn penge 
6 mrk., udlagt it sort blaked Qvigenød for 6 mrk., :/: 

bornholmerting.dk 647



 6

Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning  saa og til dend afdøde forde daatters 
begrafvelsis bekaastning blef efter forteignelse fremlagt, at være 60 Sld., hvor af Faderen nu efter 
lod de 20 Sld., for daatterens begrafvelse, og alene var  foret med anpart imod sin Sal: Hustruis 
begrafvelsis udlæg for penge 40 Sld., udlagt en brun stierned og snopped Hest gilling for 10 Sld., en 
hvid pletted Koe med biellen paa 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en brun stierned og snopped 
gilling for 7 Sld., en sort belted Koe 5 Sld., en sort Koe 5 Sld., en blaked Tyr for 3 Sld., :/: 
Og som her af denne 24 Fri Wornet holen rytter til Rostienste her paa Borringholm. Saa er der for af 
fælles Sterfboes middel efter faderen Olluf Juhls paastand bevilget og nu udlagt til faderen en 
lysbrun Hest gilling som er taxered for 12 Sld., og afgaar saaleedis i boed middel forde lysbrun Hest 
gilling, som er sat 12 Sld., hvor om her efter videre forclares, hvad anden mundering er sadel 
pistoler, og gewehr som der til tilhørre der for ike wurdered, med faderen Olluf Juhl det saaleedis 
foruden skifte har beholdt, og er bevilged til Landwerns tieneste, og opwartning. 
Skifteforwalteren for sin umage til Salarium 6 Sld., udlagt en blaa belted Koe for 5 Sld., en hvid røe 
belted Tyrkalf for 4 mrk., blef om sider Acderet for 5 Sld., penge.:/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 9 Sld., udlagt en bleged Koe for 5 Sld., en 
blaked Koe for 5 Sld., til ofvers 4 mrk., blef Accorderet paa straabonds tønde Meel og 5 Sld. 2 mrk., 
penge :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt forde 4 mrk., en sort belted galt for 2 mrk., :/: 
Wurderinga mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt it spoelskaded 
sengklæde for 2 mrk., en røe belted galt for 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner foruden bemælte udlagte Hest til 
Rytteren for gaarden penge 142 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling Hesten indberiegned penge 292 Sld. 13 
skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 146 Sld. 6½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis først imellem 5 sønner og 4 døttre, er der af en broderlaad 20 Sld. 3 
mrk. 7 5/7 skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 1 mrk. 11 6/7 skl.,  
Men som den eldste daatter Margrette Ollufsdaatter som er i Ekteskab med Mads Hansen haver 
bekommed en deel hiemgift, da hun kom i Ekteskab med hammen, saa blef efter aftale, Saaleedis en 
her paa boet imellem parterne aftaler slutted og foreened saa at Mads Hansen paa sin hustru weigne 
sagde at hand var tilfreds med, og nøyedes med hvis hand forhen her af Sterfboet hafver med sin 
hustru til hiemgift bekommed, og der imod afstoed sin hustruis arfvepart af løsøre godsed, og skal 
fange arf paa sin hustruis weigne af forskrefne Jorde penge i dend 35 gaard i Aakier sogn, saavel 
som og af forberørte 24 fri wornede i Aakier sogn. Iligemaader afstoed faderen sin arfve rettighed 
som ham tilkommer efter forskrefne sin afdøde daatter udi løsøre godsed, hvis aarsage dend øfrige 
halfvepart nu deelis de andre børn imellem som er 5 sønner og 2 døttre, og saa som faderen Olluf 
Juhl nu angaf at hafve oppebaared hos Welb: Hr: Landsdommer Ancher Muller til adtskillige Gield 
med at betale 20 Sld., hvor af dend nu er i behold 13 Sld., som forhen her udi i Landsdommers 
anførte fordringer bereigned, saa tilkommer yder meere forde siedst føde børn der af den halfvepart 
som er 6 Sld. 2 mrk., blifver saa af løsøre, og disse anførte 6 Sld. 2 mrk., en broderlaad penge 22 
Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., og en søster laad er 11 Sld. 1 mrk. 15 1/3 skl., som er foruden den halfvepart 
af forde Jordepenge udi dend 35 gaard i Aakier sogn, angaaende de 29 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Jordepenge som er bestaaende i forde 35 gaard i Aakier sogn, da efter aftale nu her paa Sterfboet 
parterne imellem skal de rettelig deelis imellem faderen, og samptlig igien lefvende denne Salige 
Qvindes børn 5 sønner og 3 døttre, saa og dend afdøde daatters anpart som faderen tilkommer, hvor 
med faderen Olluf Juhl saa var tilfreds og fornøyet, hvor af den halfvepart forhen faderen Olluf Juhl 
i den første laad er berigned, den anden halfvepart deelis efter forskrefne maade, imellem forskrefne 
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5 sønner og 4 døttre tilkommer en broder deraf penge 2 Sld. 6 ¾ skl., og er en søsterlaad 4 mrk. 3 ¾ 
skl.,  
For faderens anpart som forhen er mælt som udi alt er af løsøre og forde Jordepenge 146 Sld. 6½ 
skl., udlagt af den 35 Jord Eiendoms gaard i Aakier sogn efter som forhen er indført helften at have 
som er penge 14 Sld. 2 mrk. 13 skl., 22 støker gl. Faar á 3 mrk er 16 Sld. 2 mrk., 22 spæde lam á 1 
mrk er 5 Sld. 2 mrk., 4 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk er 5 mrk., 30 Gieslinfe á 2 skl er 2 mrk. 8 skl., 
en mørk brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Ornegris 1 mrk. 4 skl., it sort Soe svin 1 mrk. 8 skl., 
en fiering stoer kaabber kedel er vegtig til 3 Sld. 1 mrk., en kaabber kedel paa 1½ span stoer er 
vegtig til penge 3 Sld. 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 3 mrk. 8 skl., en liden mæssing kedel 1 mrk. 
4 skl., en liden metal gryde for 3 mrk. 8 skl., en blaked Hoppe for 5 Sld., it røt studnød 7 mrk., it 
blaked studnød for 2 Sld., it blaked hielmed studnød for 9 mrk., endnu it blak hielmed studnød for 2 
Sld. 1 mrk., it bleged Qvigenød for 3 Sld., it hvidt Qvigenød for 3 Sld., en hvid Qvigekalf for 3 
mrk., 2 gl. Thin fade og 3 gl. Thin tallerken mangut vegtig til penge 7 mrk., en nye wefved 
benkedynne 5 allen lang med guhl ranned under foer er sat for 2 Sld., i drenge huused i wæster 
seng, en ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen hofved pude uden lin vor for 1 Sld., en linnen dito for 
4 mrk., endnu en linnen pude uden lin vaar for 1 mrk. 4 skl., en linnen underdynne 2 Sld., i drenge 
hused i holsengen er en ofverdynne for 6 mrk., som er ullen, en linnen underdynne 5 mrk., en ullen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., endnu it blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., 
i hoden, en ullen overdynne for 9 mrk., en linnen underdynne 8 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk., it 
blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., it dito 1 mrk. 8 skl., en koppe borddug 5 mrk., en brue lærreds 
borddug  med stoer traare udi for 3 mrk., it bruegarns lagen med 2 breder udi 8 mrk., en karm wogn 
4 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med jern nagle, og hammel stok foruden stier for 2 Sld. 3 mrk., en 
gl. wogn med hammel foruden seeler for 2 mrk. 8 skl., i stuen en nye wefved benkedynne paa gul 
bon 3 allen lang for 3 mrk., en wefved gl. benkedynne 6 allen lang med brunt Allumit skin under 
winduen for 6 mrk., it par bruegarns pude vaar med strik for 8 mrk., it par høestier for 8 skl., 2 
plouge med jern og forde behør for 3 Sld., it par aar med bill paa 6 skl., og 8 skl., er 14 skl., en eege 
harre 1½ mrk., nok en harre for 10 skl., endnu en harre 8 skl., it par lær seeler og halseeler haar 
tømstreng og lær hovedlaug, med stenger udi for 5 mrk. 8 skl., 2 haarseeler med cabel hammel reeb, 
og 2 halseeler med ringe 1 mrk., 2 gl. cabel seeler med hammel reeb for 8 skl., en nye haar tøm med 
jern miller udi for 1 mrk., i Steerhuused, it øllkar paa 2 tønder for 2 mrk., it øllkar paa en tønde for 1 
mrk. 12 skl., en stand tønde 1 mrk., en bøgge half tønde 6 skl., en gl. saae 4 skl., i drengehuused it 
ølkar paa 3 tønder stoer 3 mrk., en haar tøm med jern miller 10 skl., en haand Qvern med hus og 
jern seil 7 mrk., en lin wef med behør 4 Sld., en eege tønde 12 skl., en dito 4 skl., en bøge tønde 4 
skl., en ege half tønde med 2 bonne 1 mrk. 4 skl., en bøgge fiering 4 skl., en ege fiering 4 skl., en 
ege tragter 4 skl., i meelhused it deigne trug 2 mrk. 8 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., en fyre saltere tønde 
8 skl., en ege half tønde 4 skl., en dito 6 skl., it sold 1 mrk., en segt 8 skl., en bagstoel med røeke 1 
mrk., en bagstoel uden røeke 12 skl., it askebrod med dreied stolper og lugt foed 6 mrk., it askebord 
med aaben foed 1 mrk. 8 skl., i huggehuused, en stolpenaur 1 mrk., en lette naur 14 skl., en 
dømlinge naur 12 skl., en lunstøke naur 6 skl., en haand øpse 1 mrk. 8 skl., en half stokøpse 1 mrk. 
4 skl., en liden stanøpse 12 skl., en krak øpse 4 skl., en trengsel 14 skl., it bret hug jern 6 skl., it 
lided hug jern 4 skl., it mindre hug jern 2 skl., en jernhille 1 mrk., 4 tønder Rug som er saaed her 
ved gaarden er sat for tønden 2 Sld., er 8 Sld., 7 2/3 tønde Biug á 5 mrk er 9 Sld. 2 mrk. 8 skl., her 
af tol overs penge 7 mrk., Her foruden tilkommer Faderen som før er mælt helften af de 13 Sld., 
reede penge, og den anden halfvepart hans børn er imellem deelt som før er mælt, og som dagen nu 
er forløben, saa sluttes forde forretning der ved, at den i morgen med videre kand foretages dette saa 
at være tilganged, og Passeret Testerer. Gregers Christensen.     Henrik Brugman. 
Olle Jull. Mads M:H: Hansen.  Mons Ibsen. Peder P:A:S: Andersen. 
Mikel M:O:S: Olsen.  
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Nestfølgende 15 juny 1702. e ratter med denne forretning udi de vedkommendis 
Nerværelse Passeret følgende. 
Dend eldste søn Mikel Olsen tilkommer i arf efter sin S: Moder af løsøre 22 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
der for er udlagt i herberghuused i himmelsengen, en blaae ranned linnen ofverdynne 11 mrk., I 
søndre seng i Herberghuused, en linnen underdynne for 4 Sld., i herberghuused, en flamsk 
benkedynne med blaat under foer 3 allen lang for 3 Sld., en liden stie wogn med hammel og 
halseeler, og jern nagle for 10 mrk., en stoke sleede med jern vidier, og dret 2 mrk. 8 skl., it føre 
bord med oben foed skimle, og hofte i herberghuused for 5 mrk., af forhen om mældende reede 
penge som Faderen hos Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller har oppebaared, og udi Hr: 
Landsdommers fordring er bereigned udlæggis som faderen tilsvarer, og Salarium for skifte 
betienterne udi en deel der med er afløst 6 Sld. 2 mrk., it wraaeskab i krobhuused med 2 rum udi og 
skoffe for 3 mrk. 8 skl., en gl. rydsker for 2 mrk., en jern handstang med en koow foed 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen 2 mrk., en aske punne bøtte 4 skl., hos Faderens laad 4 skl., her foruden er 
bevilged en flad skafted Sølfskee teigned med MPS: HCD. Vejer 3 laad. :/: 
Dend anden søn er Jens Olsen som tilkommer af løsøre efter bemælte sin Sal: Moder 22 Sld. 3 
mrk. 14 skl., hvor for er udlagt en sort Hoppe i 3 aar gl. for 15 mrk., it sort hielmed Qvigenød 7 
mrk., i himmel sengen i herberghuused en bolster underdynne med lided fyld udi for 4 Sld., it gl. 
wefved sengklæde for 5 mrk., en linnen pude med grønt tøy forenden uden lin vor for 4 mrk., en 
dito 2 mrk. 8 skl., it gl. bøt blaae ranned hofdynne 2 mrk., it bruegarns lagen med 2 breder der udi 
for 7 mrk., it dito for 5 mrk., en nye wefved agedynne med spoelskaded gulagtig under foer for 4 
mrk., i lille stuen i holsengen en ullen sort ranned ofverdynne 7 mrk., en wogn som er adskildt i 
øster lade for 3 Sld., en sleede med jern vidier og dret for 2 mrk., en øltønde 1 mrk. 4 skl., it gl. 
madskab 1 mrk. 4 skl., en ølfiering 8 skl., hos Faderens laad at have 6 skl., her for uden er han af 
Faderen bevilged, en Sølfskee med it fladt skaft teigned med MPS: H:C:D: veier 3 laad:/: 
Dend 3  søn er Knud Olsen som tilkommer af løsøre efter bemælte sin Sal: Moder 22 Sld. 3 mrk. 
14 skl., hvor for er udlagt en sort Hoppe i 3 aar gl. for 14 mrk., it sort herred Qvigenød 6 mrk., en 
hvid Tyrkalf 3 mrk., en røe belted Ornegris 1 mrk. 4 skl., en gl. hvid Soe 1 mrk. 8 skl., i søndre seng 
i herberghuused en blaae ranned ullen og linnen overdynne for 4 Sld., en blaae ranned paa ene side 
og hvid paa anden side pude uden lin waar 3 mrk., en hvid linnen hofpude med sort tøy for enden 
for 2 mrk., en linnen hofdynne som er lang 3 mrk., it gl. malled sengested norden til sat for 1 mrk., 
dend østre sengested for 1 mrk., en nye wefved benkedynne i Herberghuused 2½ allen lang for 5 
mrk., it flamsk hiønde med røt under foer 2 mrk., it gl. bruegarns lagen 4 mrk., 6 tønder strøe Haure 
á 2 mrk er 3 Sld., en gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., it lided bufve sauf 12 skl., it gl. tørf jern 8 skl., 4 
spanner á 4 skl er 1 mrk., en egepunne bøtter 4 skl., en nye wefved agedynne med spoelskaded 
under foer for 4 mrk., i lille stuen i holsengen en ullen hofdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 
mrk. 8 skl., it blaargarns lagen er sat for 12 skl., it brue garns pude waar, med strik 1 mrk. 12 skl., 2 
lyngrifver for 1 mrk., hos Faderens laads udlæg af Biuged at have 2 mrk., en spade for 10 skl., her 
for uden er denne myndling af Faderen bevilged en Sølfskee weier 3 laad med it fladt skaft, og 
teigned med M:P:S: H:C:D: :/: 
Dend 4 søn er Christen Olsen som tilkommer af løsøre efter bemælte sin Sal: Moder 22 Sld. 3 
mrk. 14 skl., hvor for er udlagt en sort Hoppe i anded aar gl. for 3 Sld., en blak braaged Tyrkalf for 
5 mrk., en røe braaged Tyrekalf for 4 mrk., 5 smaae grise á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., 5 tønder strøe 
haure á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., udi nørre seng i Herberghused, en linnen hofveddynne for 5 mrk. 8 
skl., en linnen underdynne 14 mrk., imod den forskrefne rytter Hest som faderen er bevilged lofved 
faderen til denne laad at betale 6 Sld., en blaae rude wefved agedynne med gul under foer 3 mrk., I 
drengehuused, en senge fiel naar til vegene 1 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 allen lang i stuen 
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for 12 skl., it spoelskaded sengklæde 1 mrk., it brue lerred pude waar med strik 20 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 1 mrk. 12 skl., it gl. lided benkedynne waar 2 allen lang 8 
skl., it syed hiønde 12 skl., 2 ege sybøtter 6 skl., ved Lands dommers udlæg 4 skl., ved sogne 
præstens udlæg 8 skl., hos faderens laad af Biuged 3 mrk. 8 skl., her for uden er ham bevilged en 
Sølfskee weier 3 laad teigned med MPS: H:C:D: :/: 
Dend yngste søn Hans Olsen tilkommer i arf efter sin Moder udi løsøre penge 22 Sld. 3 mrk. 14 
skl., udlagt en brun gilled Foele i anded aar gl. for 3 Sld., en blak braaged Tyrklaf 6 mrk., en hvid 
Soegris 1 mrk. en sort soe 1 mrk. 8 skl., 5 tønder af strøe korned á 2 mrk er 10 mrk., I øster seng i 
herberghused, en ullen hofdynne 3 mrk. 8 skl., en bred strifved bolster underdynne 4 Sld. 2 mrk., 
imod forskrefne Tytter Hest som er taxered for 12 Sld., og bevilged faderen, lofved faderen at 
betale til dette barns laad 6 Sld., it himmel sengested med hammel i herberghused for 5 mrk., dend 
øster sengested som er en fiel 8 skl., en syed agedynne med blaat under foer for 3 mrk. 8 skl., it 
blaat rude wefved hiønde med gul under foer for 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde med gul under foer 
vor for 1 mrk. 12 skl., en lyng rifve for 12 skl., 2 fyrre spanne i steerhused 8 skl., en fyre kitte for 3 
skl., it flamsk hiønde med gl. skin under 12 skl., it spolskaded hiønde med mossed under foer 12 
skl., i lille stuen en ege straaebonds tønde 4 skl., hos faderens laad af biuged 7 skl., her foruden er 
ham bevilged af faderen en Sølfskee weiger 3 laad teignedmed MPS: H:C:D: :/: 
Dend eldste daatter Sidzele Ollufsdaatter for sin anpart løsøre arf som er 11 Sld. 1 mrk. 15 skl., 
er udlagt i nørre seng i herberghused, en hiemgiort olmerdugs blaae ranned ofverdynne for 5 Sld., i 
lille stuen i holsengen en linnen underdynne 2 Sld., en blaae ranned hiemegiort Olmerdugs pude i 
nørre seng i herberghused, uden lin waar 4 mrk., it brue garns lagen 2 Sld., it nye wefved 
benkedynne waar som faderen lofved at forferdige der for sat for 6 mrk., til overs 1 skl., her foruden 
blef hende bevilged it par brue lærrets pude vor med strik saa og en sølfskee med en rund Knap paa 
enden og spis udad, teigned med 2 stempel og H L weiger 3 laad :/: 
Dend yngste daatter Elsebeth Olsdaatter tilkommer løsøre arf efter sin Sal: Moder 11 Sld. 1 
mrk. 15 skl., der for er udlagt i herberghused en nye wefved benkedynne med spoelskaded under 
waar  og indwaar udi 3 allen lang for 6 mrk., en blaae ranned hiemmegiort olmerdugs pude i nørre 
seng i herberghused uden lin waar for 4 mrk., i øster seng i herberghused, en blaae ranned 
hiemmegiort olmerdugs ofverdynne for 5 Sld. 1 mrk., 2 blaae ranned olmerduga puder uden lin 
waar a 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., it brue garns lagen 6 mrk. 4 skl., it gulagtig i stiener wefved hiønde 
med spoelskaded gulagtig under foer for 1 mrk. 8 skl., hos faderens udlæg 3 skl., her foruden 
tilkommer denne forskrefne yngste daatter Elisabeth Olsdaatter som hende er bevilged, it par 
pude waar med strik som er af brue lærred, saa vel som og bevilged en Sølfskee med fladt skaft 
teigned med MPS_HCD. 
Imod forskrefne Sølfskeer som børnen saaleeis er bevilged, beholte faderen for sig self 4er 
Sølfskeer hver af lige saadan werdie, som en hver af de skeerne, og i lige vegt som børnen er 
bevilged, saa og hafver faderen der foruden 2de Sølf staabe, hver af vegt 8 laad, af hvilke 2 
Sølfstaabbe faderen bevilged, dend ungste søn Hans Ollufsen en Sølfstaab til skolleløn, og der 
imod haver faderen afstaaed den forsterløn som ham ellers for hammen kunde være berettiged at 
Prætendere efter di hand sønnen er saa ringe af alder. Belangende dette forde 24 Fri Wornede, da 
som derom ingen taxt tilfore derpaa er sat som nu forefanttis. Saa Remitteris den paast at forblifve 
ved udreigning, og deeling efter foregaaende taxering imellem faderen Olluf Jensen Jull, og hans 
med sin forde Salig Hustruis auflede børn, som er berettiged, efter derom lowen, og forordningens 
videre indhold, og formælding, og som efter anfordring af skifteforwalteren til de vedkommende, 
ike var meere at angive, som dette skifte kunde vedkomme, saa sluttis der ved denne forretning 
hvilked at som forskrefved staar er tilganged og Passeret, des til vidnisbiurd under samptlig vore 
hender, og signeter skiftesteden Anne Die Et Loco Ut Supra. Gregers Christensen. 

bornholmerting.dk 651



 10

Henrik Brugman. Olle Juhl. Mads M:H: Hansen. Mons Ibsen. 
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Anno 1702. Den 21 juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Jørgen Madsen Salig  Hustru Margreta Andersdaatter, 
som med bemelte sin Mand boede og hun ved døden afgik paa dend 22 jord eiendoms gaard 
beliggende i Nyelaursker sogn. og det imellem denne Salig Qvindis efterlatte  Mand bemelte Jørgen  
Madsen paa eene side, og paa anden side,  denne Salig Qvindes med bemelte sin Mand auflede børn 
som er 2 sønner, hvor af  
 
Dend eldste søn er Mads Jørgensen paa 8 aar gl.  
Dend yngste søn er Thued Jørgensen paa 7 aar gl.  
For dem er faderen Jørgen Madsen efter lowen self wærge, og forelagt denne Salig Qvindes 
søstermand Christian Bødker boende i Rønne, at være tilsiuns wærge, som og møtte her paa 
Sterfboet.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel 
Madsen og Morten Ollufsen. Begge  boende i bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Qveg. 
En gl. Røe hielmed Koe er sat for 4 Sld., en gl. blaked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged Koe for 
5 Sld., en røe Koe 5 Sld., en liden sort Koe 4 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld.,  
fior Kalfve 
en brun røgged Qvige kalf for 4 mrk., en røe Qvigekalf for 3 mrk., en sort hielmed Tyrkalf 2 mrk.,  
Heste. Og Hopper. 
En gul blised Hest gilling for 14 Sld., en gl. brun blised Hoppe for 3 Sld., en guhl Hoppe for 6 Sld., 
it hul blised gilled Hestføll i andet aar gl. for 3 Sld.,  
Faar og Lam. 16 støker gl. Faar støket sat for 3 mrk., er 12 Sld., 16 spæde Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 
Sld., en fior gl. væhr for 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En hvid Soe for 2 mrk., 3 galt grise á 1 mrk er 3 mrk.,  
Boehave. En arbieds wogn med 2 smaastier for 2 Sld., en gl. ploug med forslit jern for 2 mrk., it aar 
med bil 1 mrk., en træ tinned harre á 8 skl er 1 mrk., en mæssing kedel for 4 mrk., en anden liden gl. 
mæssing kedel for 8 skl., en gl. hand qvern med hus, og jern seil for 4 mrk.,  
Paa Tilled. 
2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., 2 ballier á 8 skl er 1 mrk., en vand span for 4 skl., en hammel tøm og 
halseeler 2 mrk., en gl. sie med bom og ringe for 1 mrk.,  
I Krubhused. 
It gl. deigne trug 1 mrk., en grynne jalf tønde med laag for 8 skl., en øll half tønde 12 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med skoffe for 1 mrk. 8 skl., en gl. fyre kiste, med en gl. laas for 1 mrk. 8 skl., nok 
en liden gl. kiste 4 skl., endnu en gl. kiste for bordenden 1 mrk., it spoelskaded benkedynne vor, 
med sort under vaar 5 allen lang for 1 mrk., en nye wefved gl. agedynne for 12 skl., it lided hiønde 
med grøn bon for 6 skl., en gl. wefved benkedynne for bord enden for 8 skl., I en seng i stuen. En 
blaae ranned ullen pude med lin waar paa 1 mrk. 4 skl., en hvid ullen pude med lin vor paa for 1 
mrk., it gl. bruegarns lagen for 1 mrk., en nye ullen blaae ranned overdynne for 6 mrk., it gl. blaar 
garns lagen for 8 skl., it dito 8 skl., en sort ullen hofved dynne 1 mrk., en graae ullen hofdynne 12 
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skl., en hvid ullen underdynne for 3 mrk., i en seng i Krobhused. En ullen ranned gl. ofverdynne 1 
mrk., en sort ullen underdynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 4 skl., en gl. hofpude for 8 skl.,  
Sæden som i dette indeværrende aar er saaed her ved gaarden er en tønde Rug, 3 tønder Biug, og 8 
tønder Haufre, som nu siufnis ringe i vegt, og der for ike kand der af noged til Sterfboets middel 
anføris, efter som af denne gaard reedis en heel deel landgielde tiende, og skatt, hvor for det 
tilsammen forblef til indeværrende 1702 aars afgift for bemelte gaard.  
Saa blef angifven denne Sal: Qvindes  Ifareklæder, og er wurdered saaleedis, en sort pollemetis 
trøye for 3 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 1 mrk. 8 skl., it gl. sort fifskaftes skiørt for 4 mrk., it gl. 
røt wadmels skiørt for 2 mrk., it bruegarns forklæde 2 mrk., 2 sorte Qvinde hufver 4 mrk., en rund 
halsklud 8 skl., it brue lærrets tørklæde 8 skl., Summa 4 Sld. 2 mrk., Som deelis imellem forskrefne 
denne Salig Qvindes sønner og tilkommer en hver deraf 9 mrk., som Faderen den i fremtiden til 
svarer, og der imod beholder Faderen sine egne Ifareklæder, og saa blef Faderen, og tilsiuns 
wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at angifve som dette Sterfboe kunde 
komme til beste, hvor til de svarede ej videre at være, undtagen denne forde 22 gaard, som Jørgen 
Madsen hafver kiøbt af Peder Nielsen efter derom hans udgifne kiøb og skiødebrefs videre indhold, 
og formelding, datered nyelaursker sogn dend 1 july 1695, og inden wæster herreds ting af Peder 
Nielsen vedstaaed dend 11 july, berørte aar 1695. som af Jørgen Madsen nu blef fremlagt, og blef 
læst og paaskrefven,  hvor med videre omgaais efter lowen, og som Frenders forretning, som her fra 
der til Remitteris. 
Hvor  saa Sterfboes forskrefne løsøre middel er sammen reigned, som andrager til 
penge 89 Sld. 2 mrk. 14 skl.,   
Hvor saa blef angifven efterskrefne bortskyldig Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Ved efterretning i bogclaringen den 3 Marty 1702. Jørgen Madsen meddeelt befindes at Jørgen 
Madsen er skyldig blefven til Amtstuen for denne 22 gaard i Nyelaursker sogn til 1. may 1702. i alt 
penge 12 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt, en røe røgged Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 
mrk er 3 Sld., tilovers 11 skl., :/: 
Ved regenskab foregaf Jørgen Madsen at være skyldig blefven til Jørgen Rasman i Rønne penge 15 
Sld., udlagt, en gul blised Hest gilling for 14 Sld., 3 gl. Gies for 3 mrk. 12 skl., ved Ambtskrifverens 
udlæg 4 skl., :/: 
Præsten for ligprædikeren bevilged 3 Sld., udlagt, it gul blised gilled Hestføll 3 Sld.,  
Sogne Deignen Mons Jensen for lig begiengelsen bevilged 4 mrk., udlagt en haand qvern med hus 
og seil for 4 mrk.,  
Joen Jensen i Nyelaursker sogn lod fordre for træ vare penge 4 mrk.,  udlagt it fyrebord i stuen og 
skoffe for 1 mrk. 8 skl., en fyre kiste med gl. laas for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., :/: 
Jørgen Madsen angaf at være skyldig blefven til S: Prousten Hr: Jens Morssings Sterfboe for 
tiende korn 3 Sld., udlagt en brun røgged Qvigekalf for 4 mrk., en røe Qvigekalf for 3 mrk., en 
mæssing kedel 4 mrk., af en brun hielmed Koe 1 mrk., :/: 
Anna Andersdaatter fordred tiensteløn penge 3 Sld., udlagt en brun blised Hoppe for 3 Sld., :/: 
Kirstene Andersdaatter fordred tiensteløn 2 Sld., udlagt en arbieds wogn med smaa stier for 2 Sld.,  
Mortten Ollufsen i Nyelaursker sogn fordred for træ vare penge 6 mrk. udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning til kommer Jørgen Madsen lige 
vederlaug som er 12 Sld., udlagt sengeklæderne i stuen for 15 mrk., en gul Hoppe for 6 Sld., 2 Faar 
á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 
Skifteforvalteren for sin umage 6 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 6 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt med sletpapir 10 mrk., udlagt, af en brun hielmed Koe disse 10 
mrk., :/:  Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt, af en brun hielmed Koe disse 3 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en sort hielmed med Tyrkalf for 
2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 59 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 30 Sld.,9 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer den halfve part som er 15 Sld. 4½ skl., den anden halfvepart deelis 
imellem forskrefne denne Sal: Qvindes 2 sønner, er der af en hver broderlaad 7 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
For Faderens arfvelaad som er 15 Sld. 4½ skl., er udlagt en gl. blaked Koe 4 Sld. 2 mrk., 4 Faar á 
3 mrk er 3 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., en hvid Soe for 2 mrk., 3 galt grise á 1 mrk er 3 
mrk., en plou med forslit jern 2 mrk., 2 harrer 1 mrk., en liden gl. mæssing kedel 8 skl., 2 tønder paa 
tilled 8 skl., 2 balleir 1 mrk., en wanspan for 4 skl., en hammel tøm, og halseeler for 2 mrk., en seis 
med bom og ringe 1 mrk., I Krobhused it deignetrug 1 mrk., en gryne halftønde med laag 8 skl., en 
øll halftønde 12 skl., en ullen ranned overdynne for 1 mrk., en sort ullen underdynne 1 mrk., it 
blaargarns lagen 4 skl., ved Hr: Ambtskrifverens udlæg 7 skl., hos dend eldste søns laad 1½ skl., :/: 
Dend eldste søn Mads Jørgensen for sin anpart Møderne løsøre arf som er 7 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl., 
er udlagt en gl. røe hielmed Koe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 
8 skl., en liden gl. kiste 4 skl., en kiste i stuen for bordenden 1 mrk., it spoelskaded benkedynne vor 
5 alen lang for 1 mrk., en nye wefved agedynne 12 skl., en wefved benkedynne for bordenden for 8 
skl., en gl. hofved pude i krobhused for 8 skl., til overs 5 ¾ skl., :/: 
Dend anden søn Truid Jørgensen for sin anpart Møderne løsøre arf som er 7 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl., 
er udlagt en liden sort Koe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 
skl., en fior gl. wehr 3 mrk., it lided hiønde med grøn bon for 6 skl., og hos broderens laad 4 ¼ skl., 
:/:    
Videre blef endnu af skifteforwalteren paaraabt, om nogen hafde meere at fordre, hvor saa ingen 
ydermeere er fremkommis hver ved saa dette skifte er slutted, i det øvrige anbefalis Faderen at 
forestaae wærgemaalled for bemelte sine børn, som lowen tilholder, hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og Seigneter  
Actum Ut Supra. Gregers Christensen.  Henrik Brugman. Morten Olsen. 
Christian Olsen COSB. Brandt. Jørgen JMS Madsen.    Mikel M:M:S:Madsen. 
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Anno 1702. Den 22 Juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sal: Peder Andersen, som boede og døde paa dend 3die Jord 
Eiendomsgaard  beliggende i Wæstermarie sogn. Imellem  denne Sahl: Mands efterlatte hustru  
Karne Jensdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned Hans Pedersen 
boende i bemelte Wæstermarie sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Karne Jens 
daatter, for hende blef efter hendis beigering til laugwærge anordned som før ermelt, paa eene side 
denne Sal: Mands 
 
Moder Kirstine Larsdaatter i Egteskab med Mikel Clausen boende paa Tingsta i bemælte 
Wæstermarie sogn 
Saa og 2 brødre og 6 søstre, hvor af 
Dend eldste broder er Lars Andersen tiende til Hans Mons i Clemmedsker sogn. som for ham er 
wærge. 
Dend anden søn er Jens Andersen som Hans Jensen i Wæstermarie sogn er wærge for. 
Dend eldste søster er Marne  Niels Nielsens her sammested. 
Dend anden søster Karne Andersdaatter for hende wærger Claus Monsen Kempe. 
Dend 3de søster Kirstine Andersdaatter for hende er Lars Nielsen udi Wæstermarie sogn.  
Dend 4 søster Anna Andersdaatter for hende wærger Per Jensen paa Tingsta. 
Dend 5 søster Ingeborig Andersdaatter for hende wærger Hans Persen i Wæstermarie sogn. 
Dend 6 og yngste søster Hanna Andersdaatter for hende wærger Mikel Clausen i Wæstermarie 
sogn 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemælte fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Arist Ibsen og Niels Nielsen. i bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger.  
En røe hielmed Koe for 4 Sld., en sort brun ugilled Hest som er liden og gl. er der for sat for 4 Sld., 
der af betaler Niels Nielsen de vedkommende efter forhen giorde Accordering til udfarten 3 mrk. 2 
mrk., en igien til dette boeds beste at anføre 2 mrk.,  
Sæden. Som denne Salig Mand er tilhørrende angafvis at være Rug 3 skepper deraf strøe korned er 
sat for 4 mrk. 12 skl., Item 1½ tønde Biug, der af strøe korned er sat for tønde 5 mrk., er 7 mrk. 8 
skl., 3 tønder Haure der af strøe korned er sat for tønden 2 mrk er 6 mrk., afgrøden beholder Enken, 
og der imod svarer hun til den halfve landgielde for 1702 saa nyder hun og halfve afgrøden af 
Engen, og saa hun tillige med Niels Nielsen som berørte 3de gaard beboer, at tilsvare ald skat, 
landgielde, og tiende for bemælte aar 1702. Saa blef de tilstæde værrende vedkommende at 
Skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve til dette Sterfboes middel, hvor til de 
svarede ej videre at være end angifved er og forskrefved staar. 
Saa blef dette forskrefne Sterfboes middel sammen reigned som andrager 9 Sld. 4 
skl.,  
Hvor saa blef angifven, efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til 
giort udlæg som følger. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor lod fordre ved sin fuldmegtig Hans 
Hiort, som rester til ambtstuen for 1701. af denne 3. gaard i alt 4 Rd. 3 mrk., og omkostning 8 skl., 
deraf betaler Niels Nielsen som og boer paa forde 3. gaard Helften, of dend anden halfve part svarer 
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Sterfboed som er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., hvor for er udlagt 3 skepper strøe Rug for 4 mrk. 12 skl., 1½ 
tønde strøe Biug for 7 mrk. 8 skl., en tønde strøe Haure 2 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Hans Persen i Wæstermarie sogn fordred 2 mrk., udlagt hos Niels Nielsen af en liden sort brun 
ugilled Hest at hafve 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin reise og umage 2 mrk. 8 skl.,   Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af en røe hielmed Koe at have disse 10 mrk. 8 
skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af en røe hielmed Koe de 8 skl., 
ved ambtskrifverens udlæg 8 skl., :/: 
Imod denne Salig  Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged resten af boeds 
middel som er 9 mrk., hvor for er udlagt af en røe hielmed Koe 5 mrk., 2 tønder strøe Haure 4 mrk.,  
Summa andrager saaleedis forskrefne Prætensioner til penge 9 Sld. 4 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven arfvingerne imellem at deele, og som efter skifteforwalterens 
anfordring ike var meere Gield eller Prætensioner, som her i Sterfboet angavis, saa sluttis denne 
forretning der ved, hvilked saa at være Passeret Testerer. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Arist Ibsen.     Niels N:N: Nielsen.      Hans H:P: Pedersen. 
Mikel M:C:S: Clausen. 
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Anno 1702. Den 28 juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Salig Mads Ollufsen, som boede og døde paa ded 19 
Worned af Kongl: May: Wornedegaarder  beliggende udi Aaker sogn. imellem denne Salig Mands 
efterlefvende Hustru  Maria Terkelsdaatter, for hende er efter hendis begiering til Laug wærge 
anordned hendis Fader Terkel Svendsen boende i Nyker sogn. Paa eene side, og paa anden side,  
denne Salig Mands med bemelte sin hustru auflede liden søn  
 
Ved navn Mogens Madsen under it aar gl. for hammen er til wærge anordnet Fader broderen 
Erland Ollufsen boende i Wæstermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, 
og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Niels 
Rasmusen  og Mons Ibsen. Begge  boende i bemelte Aaker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En hvid Hoppe for 9 Sld., endnu en hvid Hoppe 8 Sld., en brun blised Hoppe for 8 Sld., endnu en 
brun blised Hoppe med en hvid bag foed 7 Sld., en hvid manked Hoppe for 6 Sld., en brun skimled 
gilled Hest 6 Sld., en soed blised gilled Hest for 7 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe grimmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 5 Sld., en 
røe stierned Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort belled Koe 5 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., en sort 
røgged stud 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Qvige 4 Sld., it brunt studnød 9 mrk., it blak skiolled 
studnød 2 Sld. 8 skl., it røe grimmed studnød 2 Sld. 8 skl., it sort braaged hielmed studnød 2 Sld., it 
dito 2 Sld.,  
I indeværrende aar føede kalfve, en røe Tyrkalf 3 mrk., en blak hielmed Tyrkalf 3 mrk., en røe 
skiolded Tyrkalf 2 mrk. 8 skl.,  
Faar. Og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 10 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 15 mrk.,   
Svin. En graae belted Soe for 2 mrk. 8 skl., it røe sanded Soesvin 1 mrk. 8 skl., it røe belted galt 
Svin 2 mrk., it graae belted galt svin 2 mrk.,  
I Krobhused i en seng, en linnen underdynne for 2 Sld., en gl. ullen hofdynne for 8 skl., en ullen 
overdynne 1 mrk., it blaaegarns lagen 2 mrk., it dito 1½ mrk.,  
En Wandmølle som ligger herved berørte 19 Wornede blef kiøb af denne Salig Mand Mads 
Ollufsen efter derom it kiøb, og skiødebref udgifved af Jep Ibsen i Aarkier sogn, datered den 30 
Juny 1699. Hvilked nu blef læst, og paaskrefven des videre indhold og formælding, og blef nu 
samme berørte Wandmølle af forde wurderings mænd anseet og saa som dend nu her findes med 
huus Qvern, og jern og vand jul, og kaagr jul med hus der tilhørrer, og dend taxered for penge 39 
Sld., hvilken Wandmølle Enken beretter tillige med sin Fader, at Erland Ollufsen i Wæstermarie 
sogn, hafver forstragt hende, og hendis Salig Mand med reedepenge 39 Sld., til at indkiøbe for 
bemelte Wandmølle med, og paa tror, og lofve hafver sat for bemelte Erland Ollufsen obenskrefne 
Wandmølle i forsikring forde laante penge, indtil pengene igien i en samled Summa til Erland 
Ollufsen erlagt, og betalt vorder, hvor om saa videre her efter formældis, videre er wurdered, en 
ploug med skier, og knif julbøsse løbere, og ring for 2 Sld., en harre med trætinner 1 mrk., endnu en 
harrer ½ mrk., nok en harre for 6 skl., it aar med bil 1 mrk., endnu it aar uden bil 8 skl., en gl. 
egeskov sleede med jern med jernbøsse, og ringe 2 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med stier for 2 Sld., 
2 gl. jul med jernbøsse, og ringe 2 mrk. 8 skl., en jerned hammel med cabelseeler, og hammel reeb 
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tøm, og halseeler tilsammen for 2 mrk., en træ brake hammel med cabel seeler, og hammel reeb for 
1 mrk., en ride sadel med bidsel sadel jord, og stiebøyle tilsammen sat for 4 Sld.,  
I Mad Cammered. 
En gl. fyre kiste med laas for 4 mrk., i it anded lidet cammer en fyre half kiste med laas for 2 mrk., 
it lidet fyreskrin uden laas 1 mrk., it lided gl. skab med en dør uden laas for 8 skl., en fyre tønde i 
Krobhused for 1 mrk., en ege straaebonds tønde for 12 skl., 2 lynneborg salt tønder 1 mrk., en 
straaebonds tønde 4 skl.,  
I Steerhuuset. 
En røste ballig 12 skl., en anden liden ballig 6 skl., en egekitte 4 skl., en finne span 6 skl., en strippe 
2 skl., en ølhalf tønde 12 skl., en gl. sies med bom, og ringe 1 mrk. 8 skl., it tørfjern 12 skl., en gl. 
lyng rifve med skaft og ring for 6 skl., 2 ege sybøtter á 4 skl er 8 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med foed og skuffe for 4 mrk., en gl. fyre kiste uden laas 1 mrk., it gl. wefved 
hiønde paa gul bon for 2 mrk., en gl. syed agedynne 1 mrk. 8 skl., it lided syed hiønde med skin 
vaar under for 1 mrk.,  
Sæden som herved gaarden i indeværrende aar er saaed er, en tønde Rug der af strøe korned sat for 
2 Sld., 4 tønder Biug hver tønde Biug sat for 6 mrk er 6 Sld., 8 tønder haure á 2 mrk er 4 Sld., 
afgrøden af forde strøe korn forblifver til at afreede skatt landgielde tiende og rettighed for berørte 
19 Wornede for Aa. 1702, fanttis ellers her i Sterfboet 1½ tønde med Rugmeel som Enken for sig 
og hendis barn beholte til føde, og fremtarf. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 187 Sld., 3 mrk. 
10 skl.,  
Denne Salig Mands Ifareklæder er efter skrefne, og blef wurdered Saaledis, en sort klædis kioel 
med haar knapper udi for 6 Sld., en hvid graae klædis kioel med graat underfoer med kamelhaars 
knapper udi for 4 Sld., en graae wadmelskioel for 1 mrk. 8 skl., en gl. røe klædis foerskiorte med 
Tin knapper udi for 4 mrk., it par gl. graae klædis bopser uden under foer 8 skl., en sort hatt for 1 
mrk. 4 skl., it par gl. støfler af svinelæder med sporer og sporlær 1 mrk., nok en liden jern fæsted 
kaarde, og it gul lær geheng for 1 mrk. 4 skl., summa andrager forskrefne Ifareklæder til penge 12 
Sld. 1 mrk. 8 skl., som denne Salig Mands efterlefvende søn saaleedis tilkommer hvorimod Enken 
beholte sine egne Ifareklæder, hvornest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og 
Prætensioner, Nemlig  
Fra Ambtstuen anmælte Kongl: May: Ambt skrifver og Ridefouged Seigt Hans Henrik Skor ved sin 
fludmægtig Hans Hiort, at denne Salig Mand har afclarret restands og at være ganske clar til 1. May 
Aa. 1702. Erland Ollufsen i Wæstermarie sogn paastod, og Prætenderet, at erholde sine udlaante 
penge, og forsikring udi forhen indførte Wandmølle med behørige reedska, som Enken, og hendis 
laugwærge var ham gestendig saa ret at være at denne Salig Mand laante pengene af Erland 
Ollufsen til at kiøbe forberørte Wandmølle fore nemlig penge 39 Sld., og som Wandmøllen af forde 
2de wurderings mænd er anseeit, og taxered, og ej høyere i pris nu kand opgaae, saa tillæggis 
Erland Ollufsen forskrefne wandmølle med behør som den nu forefindis for sine udlaante penge 39 
Sld., ind til hand Erland Ollufsen den igien skadisløs betalt vorder. :/: 
Sognepræsten Hr: Thue Larsen for sin umage, og lig prædiken ofver denne Sal: Mand vedgik 
Enken, og hendis laugwærge at have bevilged penge 5 Sld., :/: 
Sognedeignen Johan Trenon er iligemaade bevilged for sin umage ved lig begengelsen med denne 
Salig Mand, der for penge 2 Sld., :/: 
Niels Hansen Snedker for lig kisten til denne Sal: Mand fordred arbiedsløn 5 mrk., Haagen Smid i 
Rønne for lig beslaged til denne S: Mands ligkiste lod fordre arbiedsløn penge 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skyldig til Peder Andersen i Aakirkebye for forstrekning til denne Salig Mands begrafvelse penge 4 
Sld. 2 mrk. 6 skl., :/: 
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For it klæde at have ofver ligged skyldig til  Margreta Salig Hr: Nielses i Aakirkebye lejepenge 1 
mrk., :/: 
Rasmus Rasmusen i Rønne lod fordre 2 mrk., :/: Niels Rasmusen i Aakier sogn fordrer 1 mrk., Jens 
Ollufsen i Wæstermarie sogn lod fordre arbiedsløn penge 3 mrk., :/: 
Kirstine Christophersdaatter fordre tienesteløn til St: Mikelsdag nest kommende som Enken lofved 
hende at tilsvare og anføris penge 4 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield til penge 62 Sld. 6 skl., :/: 
Og som dette 19 Wornede, efter hans kongl: May: allernaadigste udgangne forordning datered 
København dend 15 January aar 1701. er en cluerret tillige med at skal være ud reed, efter des 
allenaadigste indhold, meldende at naar nogen biurde her efter ved døden afgaar, eller gaarden i 
andre maader ledig vorder, da maa ingen hverken hans arfvinger, eller Credotorer, hvad Gieldes 
fordringer de end hos bonden hans hustru, eller børn, kunde hafve tilstædis at bekomme noged ud af 
bondens boe, førend der af først til gaardens auflings fortsættelse er udreeded, en ploug med aatter 
dyktige bæster, Item en wogn, item en wogn, og herre med fornøden reedskab, og saa mange tønder 
sædekorn af alle slags, som til gaardens sæd udtræ hvis etc saa haver vi til berørte hans  kongl: M_ 
allernaadigste forordnings allerunder danigste efter lefvelse herved dette Sterfboe beriegned i 
gaardens udreedelse, de aatte ploug bæster, efter den taxt som de siuf beste her nu i skifte 
forretningen er indførte og dend sidste for 7 Sld. 2 mrk., Item ploug og harrer in natura saa og 
wognen med stier, og 2 hamle som der til er fornøden at bruges, sampt det udi inde værrende aar 
udi Jorden saaede strø korn der til efter taxten udreigned, som tilsammen opdrager 76 Sld. 14 skl., 
og forend nogen af for berørte Creditorers fordringer til betalning udlæggis, der til først udlagt som 
Enken beholte, og hendis Fader, og laugwærge Terkel Svendsen lofved og god sagde for, Saa blef 
der til udlagt, en hvid Hoppe for 9 Sld., endnu en hvid Hoppe for 8 Sld., en brun blised Hoppe for 8 
Sld., endnu en brun blised Hoppe med en hvid bagfod for 7 Sld., en brun skimled gilled Hest for 6 
Sld., en soeded blised gilled Hest for 7 Sld. 2 mrk., en ploug med knif og skier juhl bøsse og løbere 
med ringe for 2 Sld., 3 harrer for 1 mrk. 14 skl., en arbieds wogn med stier for 2 Sld., en jerned 
hammel med seeler, og hammel reeb af kabel med tøm og halseeler for 2 mrk., en træ brake 
hammel med seeler, og hammel reeb af cabel for 1 mrk.,  
Sæden som nu i indeværrende aar er saaed her ved gaarden er en tønde Rug er sat for 2 Sld., 4 
tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., 8 tønder Haureá 2 mrk er 4 Sld., Summa 62 Sld. 2 mrk. 14 skl., for 
resten 13 Sld. 2 mrk., er udlagt en røe grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 
mrk., it brunt studnød for 9 mrk., it aar med bihl paa for 1 mrk., :/: 
Hvornest blef udlagt til forskrefne bort skyldige Gield, nemlig. 
Sogne præsten Hr: Thue Larsen for sin fordring 5 Sld., udlagt en sort røgged stud for 4 Sld. 2 mrk., 
en graae belted galt 2 mrk., :/: 
Sognedeignen Johan Trenon for sin fordring 2 Skd., udlagt, it sort braaged studnød for 2 Sld., :/: 
Niels Hansen Snedker for sin fordring 5 mrk., udlagt en røe Tyrkalf for 3 mrk., en røe skiolded 
Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Haaggen Smid i Rønne for sin fordring 4 Sld. 2 mrk., er udlagt en røe hielmed Qvige for 4 Sld., en 
røe belted galt for 2 mrk., :/: 
Peder Andersen i Aakirkebye for sin fordring 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt i krobhused, en linnen 
underdynne for 2 Sld., en lyng rifve med skaft og ring for 6 Sld., :/: 
Margreta Sal: Hr: Nielses for sin fordring 1 mrk., udlagt it syed hiønde med skin waar under for 1 
mrk., :/: 
Rasmus Rasmusen i Rønne for sin fordring 2 mrk., udlagt en fyre halfkiste med laas 2 mrk., :/: 
Niels Rasmusen i Aakirkebye for sin fordring 1 mrk., udlagt it lided fyre skrin uden laas for 1 mrk., 
:/:  Jens Ollufsen i Westermarie sogn for sin fordring 3 mrk., udlagt en fyre kiste uden laas i stuen 
for 1 mrk., it gl. wefved hiønde paa gul bon for 2 mrk., :/: 
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Kirstine Christophersdaatter for sin tieneste som før er melt som er 4 Sld., er udlagt 4 Faar á 3 mrk 
er 3 Sld., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en fyre tønde i korbhused for 1 mrk., :/: 
Imod denne salig Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning saa og til erstadtning for at hendis 
benefnte søn er saa ringe af alder, er forsterløn derimod bereigned, er i alt der for bevilged 30 Sld., 
udlagt, der for en røe braaged for 5 Sld., en røe stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort belted Koe 
for 5 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 
mrk., it sort braaged hielmed studnød for 2 Sld., 2 gl. jernede juhl for 2 mrk. 8 skl., en graae belted 
sohe svin for 2 mrk. 8 skl., i mad cammered en fyre kiste med laas for 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, og reisen 3 Sld., udlagt en hvid maaged Hoppe er sat for 6 Sld., til 
overs 3 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt med reisen 5 Sld., udlagt af for Hoppe 3 Sld., 4 
Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it blak hielmed Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it fyre bors i stuen med foed er 
sat for 4 mrk., :/: 
Summa Andrager for skrefne Gield udreedelsis Gods, og Prætensioner til penge  
115 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deeling penge 9 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfvepart som er 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., dend anden halfvepart 
tilkommer denne S: Mand med bemelte sin efter lefvende hustru auflede søn som og er 4 Sld. 3 
mrk. 11 skl., og er  
Enken for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt it blak skiolded studnød for 2 Sld. 8 skl., i 
krobhused en gl. ullen hofveddynne for 8 skl., en ullen overdynne 1 mrk., it aar uden bihl 8 skl., en 
gl. ege skov sleede med jern vidier 1 mrk. 8 skl., it gl. madskab med en dør uden laas 8 skl., en ege 
straae bonds tønde 12 skl., 2 lyneborg salt tønder 1 mrk., en straae bonds tønde 4 skl., i Steerhused 
en røste ballig 12 skl., en anden liden ballig 6 skl., en ege kitte 4 skl., en finne span for 6 skl., en 
strippe for 2 skl., en sies med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en syed agedynne 1 mrk. 8 skl., hos 
Niels Hansen Snedker 5 skl., :/: 
Sønnen Mogens Madsen for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., er udlagt en ride sadel med bidzel sadel 
jord og stibøyle for 4 Sld., en røe sanded Soe 1 mrk. 8 skl., en øll half tønde 12 skl., it tørf jern 12 
skl., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., hos Niels Hansen Snedkers udlæg 3 skl., :/: 
Ellers blef angifven at denne salig Mand er berettiged sin anpart arfve efter sin salig Moder af dend 
7 gaard i Knudsker sogn, hvilken andeel efter som den endnu ike af Samfrender er indreigned ej 
vides, men nu der ved sluttedes at hvis denne Salig Mands anpart derudi kand blifve at forblifve 
denne Salig Mands efter lefvende hustru, og fælleds auflede bemelte søn til lige deeling, som 
herved forelæggis Sønnens wærge Erland Ollufsen forderligst til sin myndlings bæste at 
inddrifve den anpart ham derudi kand tilkomme desligeste og saa annammede forde Sønnens wærge 
Erland Ollufsen til sig, de her udi forhen mynlingen tilfalden Ifareklæder, saa vel som og dend 
anden arfvepart mynlingen som melt er tilholden, og hafver hand der ved at forholde sig efter  
lowens tilhold, som hand vil til svare, belangende dend anpart som Enken efter sin Sal: Moder 
tilkom udi den 1. gaard i Nyelaursker sogn, saa var Enken saa vel som denne Salig Mands fader 
Olluf Erlandsen og denne S: Mands broder Erland Olsen samptlige Enkens Fader Terkel Svendsens 
beretning gestendig at denne Sal: Mand for sin død hafver sin hustruis anpart der af opbaarred og 
bekommed, at indted er til rest, hvilked saa her til vedkommendis efter retning er indført. Saa vel 
som og hafver denne salig Mand bekommed hvis løsøre arfve som hans efterlatte hustru efter sin S: 
Moder tilholdt, som forde og vedstoed saa ret at være, til det sidste blef Enken med sin laug wærge, 
og wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette Sterfboes middel at angifve, 
eller videre bort skyldige Gield, eller Prætensioner, hvor til de svarede at ej videre var at angifve, 
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end angifved er, og forskrefved staar hvor ved saa dette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged, 
og Passeret som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter,  
Skiftesteden Ut Supra,   Gregers Christensen.         Henrik Brugman.  
Terkel T:S: Svendsen.  Olluf Erlandsen. Erland Olsen.
 Mons Ibsen. Niels Rasmusen. 
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Anno 1702. Den 11 july. Er Holden Schifte og Liqvidation  efter afgangne  Mortten  Jensens 
Søn Mortten Morttensen, som døde hos sin Moder, og Stiffader Staffen Nielsen som boer dend 
32 jord eiendoms gaard beliggende i Ibsker sogn. og det imellem dette S: Barns Moder Karne 
Nielsdaatter som er i Ekteskab med bemelte Staffen Nielsen, og dette S: Barns fulde sødskier 
som er 2 brødre og en søster hvor af  
 
Dend eldste broder er Niels Morttensen for ham wærger Morbroderen Peder Nielsen ibiden. 
Dend yngste broder er Jens Morttensen for ham wærger  Morbroderen Hans Nielsen i bemelte 
Ibsker sogn. 
Søsteren er Elisabeth Morttensdaatter for hende wærger Fader broderen Hans Jensen i bemælte 
Ibsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og i hans 
Absens  skifte skrifveren Henrik Brugman, Og var tilstæde de ordineret Wurderings mænd 
opmeldet Mikel Hop og Jens Hansen. Begge  boende i bemelte Ibsker sogn.  
Hvor saa befindis efter it skiftebref ganged efter dette S: Barns Fader Sal: Mortten Jensen dateret 
dend 13 May aar. 1700. og formedelst at Moderen var frugtsommelig efter bemælte sin Sal: Mand 
er slutted dend 18 juny aar. 1701. efter des videre indhold, og formelding at dette Sal: Barn 
tilkommer i løsøre arfve penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for findis udlagt efterskrefne, it graae 
skimled Hestføll for 2 Sld., 2 røe hielmede studnød for 4 Sld., it par gl. Høestier 8 skl., en graae 
wadmels sengedynne 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 1 Sld., en linnen hofveddynne 8 skl., endnu it 
blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 slee meder med jern vider 1 mrk., en nye tiere tønde for 12 skl., en 
half jern størf for 2 mrk., noged smaat jern, og en hakelse knif for 1 mrk., en seis med bom og ringe 
1 mrk., en bagstoel i krobhused for 1 mrk., it røe hielmed studnød for 3 Sld., 2 tomme tønder 8 skl., 
it deigne trug for 1 mrk., 2 gl. syede hiønder á 8 skl er 1 mrk., af it syed hiønde paa blaae bon er sat 
for 1 mrk., der af de 14 skl.,  
Summa dette Salig Barns løsøre arfvepart efter sin Salig Fader er 13 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Heraf skulle vel reignis rente, men som bemelte dette Salig Barns Moder og Stiffader har bekosted 
dette Salig Barns opforstring eraktis for billigt at det imod hinanden lige opgaaer, videre tilkommer 
dette Salig barn efter sin Salig fader udi arf jordepenge af dend 32 gaard i Ibsker sogn, efter derom 
Samfrender dommens videre udvisning med forman Isber Hansen i Østerlaursker sogn datered dend 
13 marty 1702. sin egen part 6 Sld. 13 skl., og efter sin Salig søster i berørte 32 gaard arfvede 2 
mrk. 12 skl., er 6 Sld. 3 mrk. 9 skl., som deelis imellem moderens som arfver en broderlaad, og 2de 

dette salig barns fuldbrødre og en fuld søster, er der af moderens anpart penge 7 mrk. 14 skl., og 
hver broders laad penge 7 mrk. 14 skl., Item søsteren tilkommer penge 3 mrk. 15 skl.,  
Der imod er efterskrefne Prætensioner nemlig, efter fremlagde forteignelse, og aftele imellem dette 
S: Barns Stiffader Staffen Nielsen, og de forde wærger blef slutted, og for ermed. At Staffen Nielsen 
skal nyde heraf dette S: Barns løsøre arf til erstadtning imod den bekaastning som hand med sin 
hustru haver anvendt udi dette Sal: Barns Svaghed, og begrafvelse i alt penge 9 Sld., her for er 
udlagt, it røe hielmed studnød for 3 Sld., 2 røe hielmed studnød a 2 Sld er 4 Sld., 2 blaargarns lagen 
4 mrk., noged smaat jern og hakelse knif 1 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk., en linnen hofved 
dynne 8 skl., endnu it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salario 2 mrk., udlagt af it graat skimled Hestføll 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 4 mrk., udlagt af it graae skimled Hestføll 4 mrk., :/: 
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Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af it graae skimled Hestføll 2 mrk., it deigne 
trug for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris ofverværrelse hver 8 skl., udlagt 2 gl. syede hiønder for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 11 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling af løsøre godsed penge 9 mrk. 10 skl.,  
Som deelis udi 3 brødre, og en søster laader, er der af broderens laad penge 2 mrk. 12 skl., og søster 
laaden er 1 mrk. 6 skl.,  
for Moderens anpart som arfver efter dette S: Barn af løsøre en broder laad som er 2 mrk. 12 skl., 
er udlagt, it par gl. Høestier 8 skl., 2 slee meder med jern vider 1 mrk., en nye tiere tønde 12 skl., 2 
tomme tønder 8 skl., :/: 
Dend eldste broder Niels Morttensen for sin anpart 2 mrk. 12 skl., er udlagt en graae wadmels 
sengedynne for 3 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Dend yngste broder Jens Morttensen for sin anpart 2 mrk. 12 skl., er udlagt en half jern stauf for 
2 mrk., hos broderen 4 skl., af it syed hiønde 8 skl., :/: 
Søsteren Elisabeth Morttensdaatter tilkommer af løsøre arf 1 mrk. 6 skl., der for udlagt en 
bagstoel i krobhused for 1 mrk., at it syed hiønde paa blaae bon at hafve 6 skl., :/: 
Og saa leedis dette Sal: Barns tilordned wærge dend seite Hans Larsen i Boelsker sogn, fri for 
dette wærgemaal efter som hand indted af denne Sal: drengs gods til sig annammed hafver, men 
Staffen Nielsen her til udlæged at svare, forskrefne saa at være tilganged og Passeret Testerer. 
 H. Brugman.  Staffen S:N:S: Nielsen  Mikel Hop.    Hans Larsen.
 Hans H:N: Nielsen.  Per P:N: Nielsen. Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 17 July. Er Holden Schifte og Liqvidation  efter Esper Hansens Stifdaatter 
Kirstine Hansdaatter, som døde hos bemelte Stiffader, som boer paa det Nørregieldes boe  
beliggende udi Ibsker sogn. Og Jens Pedersen i Rabekegaarden i Ibsker sogn. er for hen tilordned at 
wærge fore, og det imellem dette Sal: Barns sødskende, som er en fuld broder navnlig  
 
Hans Hansen Jul som hans farbroder Olluf Fandersen boende i bemelte Ibsker sogn, er tilordned 
at værge for,  
Saa og dette Sal: Barns 2de halfbrødre,hvor af den  
Dend eldste broder er Albert Espersen.  
Dend anden halfbroder er Hans Espersen  som deris fader bemælte Esper Hansen er værge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværendebemelte fuldmegtig og udi hans Assens  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, ved denne forretning var og tilstæde de ordinered  Wurderings mænd Mikel Hop 
og Jens Hansen. Begge  boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden efter it skiftebref 
ganged efter dette S: Barns Moder bemælte Esper Hansens Sal: Hustru Catrina 
Albertsdaatter, datered dend 8 November aar 1701. Item først  af hendis S: Moders Ifareklæder, 
it røt wadmels skiørt for 4 mrk., Item it sort fifskaftes skiørt for 3 mrk., en gl. carm lerred halsklud 
for 1 mrk., videre tilkommer dette Sal: Barn  efter forskrefne skiftebref først efter sin S: Fader og 
sin afdøde S: Broder i alt penge 16 Sld. 2 mrk. 8 skl., hvor for findes udlagt 2 tønder Biug á 5 mrk 
penge 10 mrk., 8 tønder Haure á 2 mrk er 4 Sld., 3 Faar støked sat for 3 mrk er 9 mrk., it fior gl. 
Lam 2 mrk., en fiering stoer gl. kaabber kedel er vegtig til penge 3 Sld., en røe røgged Koe sat for 
18 mrk., der af 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager dette S: Barns arfve middel som forskrefved staar til penge 18 Sld. 
2 mrk. 8 skl.,  
Af denne Summa kand ej reignis nogen rente, efter som dettes Barn har nydet opforstring hos 
Stiffaderen imedens hun her i boet har væred, efter di hun lided eller indted der af kunde fortiene, 
mendet imod hinanden at lige opgaar, dette Salig Barns begrafvelse har Stiffaderen Esper Hansen 
bekosted, og hvis udi hendes lang varig svaghed er anvendt, der om blef dette vedkommende nu her 
paa Sterfboet foreened at for ald bekostningen Esper Hansen af hendis fælleds arfve middel skal 
nyde udlæg for penge 11 Sld. 2 mrk., her for er udlagt 2 tønder Biug 10 mrk., 8 tønder Haure 4 Sld., 
af en røe røgged Koe sat for 18 mrk., der af 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., it fior gl. Lam for 2 mrk., af en 
kaabber kedel 8 skl., af forde begrafvelse har Jens Persen i Rabekegaarden lefvered it lagen for 2 
mrk., og der for udlagt at hafve forde fior Lam for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren  for sin Salarium 2 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at have 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at have 1 mrk., it sort gl. 
fifskaftes skiørt for 3 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at have 3 mrk., :/: 
De ofverværrende wurderings mænd hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at havis 1 
mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 14 Sld., 
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvor af fuldbroderen tilkommer 9 mrk. 4 skl., og hver halfbroder tilkommer 4 mrk. 10 skl.,  
For fuld broderen Hans Hansen Juhls anpart som Olle Andersen er wærge for som er 9 mrk. 4 
skl., er udlagt, it røt wadmels skiørt for 4 mrk., en cram lerreds halsklud 1 mrk., af en kaabber kedel 
4 mrk. 4 skl., :/: 
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Esper Hansens 2de sønner Albert og Hans Espersen som tilkommer hver 4 mrk. 10 skl., er 9 
mrk. 4 skl., der for er udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., af en kaabber kedel forde 4 skl., :/: 
Og som Jens Pedersen i Rabekegaarden der er forhen ordinered at værge for dette Salig Barn, 
indted af forskrefne hendis tilfaldene arfvepart til sig annammed hafver, saa er hand nu forberørte 
wærgemaal fri. Og Esper Hansen som har haft berørte hendis arfvepart hos sig til forskrefne udlæg 
at være. Dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer.  Henrik Brugman. 
Esper Hansen.egen haand.  Olluf O:A: Andersen.           Jens J:P;S:Persen 
Mikel Hop.  Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 23 May. Er Holden Registrering og Wurdering,efter ædle, og mandhafte nu  Sahl:  
Casper Henrich Westerwalt, fordum hans Kongl: May: Major til Hest paa Borringholm, som 
boede og døde paa Simlegaard dend 20 Maj efter midag beliggende i Clemmedsker sogn. Møtte ved 
samme registering af Sal: Majorens arfvinger hans  
 
Søn Edle og mandhafte Capit: Casper Henrich Wæsterwalt,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, skifte skrifveren Henrik Brugman, til Wurderings mænd 
opmeldet Hans Mortsen og Laurs Hansen i Biørnegaarden begge boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
I ded søndre cammer ved stuen,  
It  gl. himmel sengested med bildwerk, og skammel for 8 Sld., 3 støker ullen blaae spar lagen med 
en kappe for 6 mrk., en gl. bolster ofverdynne for 6 mrk., it gl. madskab med en dør laas og 
hengsler for 2 Sld., it klædeskab af fyrretræ med 2 døre, og en laas og 2 ferdige hengsler for 3 Sld., 
it lided auflangt bord af fyrretræ med foed for 4 mrk.,  
I Stuen. 
It gl. langt aske bord med foed for 6 mrk., it lided askebord med foed for 2 mrk., en løs benk 8 skl., 
en spinde stoel 6 skl., 3 hvide hollandske krused steen fade, hvor af de 2de er spruken sat for 1 
mrk., 2 engelske glas Botellier á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 4 ege sybøtter á 3 skl er 12 skl., en liden 
jern gryde 2 mrk., en jern gryde kraag 4 mrk., it brad sped for 2 mrk., en kierne med laag og stauf 
for 1 mrk., it brøggercar paa 3 tønder stoer for 6 mrk.,  
I Lille Stuen. 
It gl. sengested af fyretræ  for 2 mrk., it lyse skrin med skod for, og hafte 2 mrk., en jern kakelofven 
i lille stuen foruden skruer, og skinner med 5 plader for 6 Sld., en grynne kiste med it skud, og 
haspe er sat for 10 mrk., it fyre bors blad for 2 mrk.,  
Paa huus lofted eller sallen. 
It adskildt gl. brøstfeldig himmel sengested for 4 mrk., en ploug med forslit jern juhl bøsse løbere, 
og ringe med 2 gl. jerned hamle, og seeler til og it par halseeler, er tilsammen sat for 2 Sld., en gl. 
forslit arbieds wogn med 2 gl. brøstfeldige smaa stier for 1 mrk., 5 gl. Thin tallerken á 10 skl er 3 
mrk. 2 skl., it harre støf 8 skl., en gl. afbrut jern tyfve 4 skl., en finne lenke 1 mrk., en taske laas 1 
mrk., en stokøpse 3 mrk.,  
Aulfsmanden denne S: Major har antaged ni i waars navnlig Anders Hansen Soldat under Capit: 
Wæsterwalt Compagnie beretted at herved Simlegaarden er saaed Rug som er saaed 2½ tønde, Biug 
2 tønder, der af er bekommed hos Hr: Rasmus Jensen en tønde, og hos Lars Gummeløs 1. tønde 
strøe Biug udi bort lejed jord hafver Anders Svendsen som boer i Simlegaards Wandmølle saaed 1 
4/5 tønde Biug, Peder Jensen boende i Baggegaards hused har saaed 2 tønder Biug, bemælte 
Anders Svendsen har og saaed fire tønder Haure. Sal: Majoren haver laded saae 10 tønder Haure, 
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes nu forefunden middeler, foruden Sæden, 
og efterskrefne bøgger til penge 39 Sld. 1 mrk.,   
Bøggerne en tysk bog in qvarto Bernhardt Smediens, med brunt bin, en latinske bog in qvarto med 
hvidt bin Cher Jean V:Vaes Bergiee Jeseu de Flanders 1589. en foliart reisebog ofver den hellige 
skrift Henri Cum Biuting 1591. en bog in qvarto Dediceret Fursten Augusta, en stoer Octan Wadt 
byllikt udrekt is pladt tysker, en gl. qvarto bog Decideret Frow Hedewig, en tysk bog Doktor 
Mortten Lutters anfang leer leben mesterben in qvarto med hvidt bin en stoer octawe Von der 
Rekten Cheliken liebe, en octave foran teigned SD. In qvarto, en tysk bog, lekind er inderings 
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Sealen etc. Med hvidt bin, en tysk octawe Von Widerleging des irthumb des Skwenkfelder, en 
qvarto won trev hertig bus prædigten, en liden gl. octawe latinske bog med hvidt bin, it brunt in 
qvarto med sammen bunden 4 gl.bøgger uden bin er ike verdt at wurdere, forskrefne saa at være 
forefunden Testerer. Casper Henrich Wæsterwalt.  H: Brugman. 
 Hans Morttensen.   Lars L:H:S: Hansen. 
 
Anno 1702 Den 17 July. Er efter loulig Giorde tillysning overalt Landet, holden 
Schifte og Liqvidation efter foregaaende Registrering datered dend 23 may, nest afwigt, efter Edle, 
og Mandhafte nu Sal: Major Casper Henrich Wæsterwalt, som boede, og døde paa Simlegaard udi 
Clemmedsker sogn. Imellem denne S: Mands arfvinger som er først hans efterlatte kieriste Welt 
Dorethea Margrete Gedde for hende blef beordret at laugwærge efter Enkens begiering, og 
skifteforwalterens befalning, og nu i egen persohn var tilstæde, Anders Monsen i Krashave gaarden 
i Clemmedsker sogn, paa eene side, og paa anden side, denne Sal: Mands børn, og børnebørn som 
er capit: Casper Henrich Wæsterwalt,  
Dend  eldste daatter var afgangen Elsebeth Anna Catrina, som var i Ekteskab Edele og Mand 
hafte Major Brunow.Vice Commendant paa Borringholm  
Dend daatter var afgangne Christen der som var i ekteskab med capit: Schweren. 
Dend yngste daatter Sophia Amalie i Ekteskab med Capitain Styebolt paa Christians øe med 
forne findis efter lefvende børn  
Saa og denne S: Mands Creditorer som her efter findis indført,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman,  Saa og møtte  de ved registeringen  brugende wurderings mænd.  
Hans Morttensen og Laurs Hansen i Biørnegaarden begge i Clemmedsker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
Saa blef den forskrefne forfattede registering for denne Salig Mands efterlatte kiereste oplæst og saa 
tilspurdt , om hun viste meere underretning at giøre end samme registering om formælder, efter som 
hun ej var her paa landet, da hendis S: Mand døde, men nyligen her til landet landed herin kommen, 
der til hun svarede ej videre at være bewist, end videre blef samme registering Confirereret imod en 
forteignelse som ved rettens middel i Nørre herred ved oftenlig aution er forretted paa ded udlæg og 
Gods, hans kongl: May: paa skifted efter Sal: Majorens afdøde første kiereste dend 21 December 
A:1698, og Hr: ambtskrifveren S: Hans Henrik Skor, paa hans K: May: weigne har ofverdraged til 
Welb: Hr: Vice Commendanten Brunnow efter ofverdragelsens videre indhold, datered dend 2 
November 1701, hvor udi Specialiter mældis, hvad Gods fer er Autioneret, ved herreds fougden S: 
Eskild Nielsen, dend 31 Oktober 1701. og der iblandt findes opteigned som og i bemelte registering 
findes anført, og der fra nu saaleedis der for fradragis, nemlig it klædeskab af fyretræ med 2 dørre, 
og en laas, og 2 ferdige hengsler for 3 Sld., it øllkar paa 3 tønder stoer for 6 mrk., en jern kakelofvn 
som er 5 plader uden skeener, og skruer for 6 Sld., 5 tin tallerkener sat for 3 mrk., af en ploug 
foruden hamle 4 mrk., Summa 12 Sld. 1 mrk. 2 skl., som saaleedis fra registeringen afgaar, blifver 
saa igien af det forhen registered, og wurdered Gods i penge 26 Sld. 3 mrk. 14 skl., videre er til 
Sterfboeds middel at anføre de i bemelte registering forfatted bøgger som af Sognepræsten hederlig 
og Well: Mand Hr: Olluf Jensen Aalborrig er nu taxered nemlig, en tysk bog in qvarto Berekard 
Skmedeis med brunt bind er sat for 6 mrk., Cher Jean V:Vaes Bergieebogen in qvarto med det 
aarstal 1589 Flanders er sat for 2 mrk., en foliart reisebog ofver den hellige skrift Henri Cum 
Betning 1591. er sat for 3 Sld. 12 skl., en bog in qvarto Dediceret Fursten Augusta, er sat for 1 Sld. 
2 mrk., en stoer Octan Wadt byllikt udrekt is pladt tysker, sat for 8 skl., en gl. qvarto bog Decideret 
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Frow Hedewig, 3 mrk.,  en tysk bog Doktor Mortten Lutters anfang leer leben med sterben in 
Qvarto med hvidt bin 1 mrk., en stoer octawe Von der Rekten Cheliken liebe, 1 mrk., en octave 
foran teigned SD for 1 mrk. 4 skl., en bog In qvarto, en tysk bog. Leer undt er inder ungs seulen 
med hvidt bin etc. Sat for 5 mrk., en tysk bog in octawe Von Widerleging viderleg ung des  Skwenk 
felder for 1 mrk. 4 skl., en qvarto bog, won trev hertig bus prædigten 1 mrk., en liden gl. octawe 
latinske bog med hvidt bin for 8 skl.,  
Angaaende ved Simlegaard i inde værrende aar lagde Sæd saa er den nu forstrøe korned anført, 
saaleedis Rugen som er 2½ tønde deraf en tønde Rug sat for 7 mrk., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 tønder 
Biug hver tøndesat for 6 mrk., og vedstoed Enken at disse 2 tønder strøe Biug er laant og bekom 
med nemlig den eene tønde Biug fra Hr: Rasmus Jensen Sogne præsten Wæstermarie sogn, og dend 
anden tønde strøe Biug er laant eller bekommed fra Lars Gumløs i Hasle som før er hos teigned er 3 
Sld., de 10 tønder Haure som er saaed ved Simlegaard berette Enken at være kiøbt af hende for 
reede penge, og er hver tønde Haure sat for 2 mrk.,er 5 Sld., Summa 12 Sld. 1 mrk. 8 skl., med 
forde laane Biug som er 2 tønder, hvilked forskrefne strøe korn, saa som Biuged er laant ike kand 
eragtis anderleedis dette Sterfboe til nytte at anføre, eller til Gields betaling udlæggis, men for 
meenis Biuged berørte 2 tønder til Hr: Rasmus Jensen, og Lars Gummeløs hver en tønde Biug igien 
i efter høst at lefveris, det øfrige strøe korn som er 2½ tønde Rug, og 10 tønder Haure som Sterfboet 
er tilhørrende forblifver ved Simlegaard til in ventarium efter hans kongl: May: eller naadigste 
udgangne forordning af 15 January 1701, hvis videre sæd som Anders Svendsen udi lejed jord, her 
ved Simlegaard har saaed som er 1 4/5 tønde Biug, og 4 tønder Haure, Item Peder Jensen boende i 
Baggegaardshuused, som har saaed 2 tønder Biug med en skeppe Viker indbereigned, nok ved stoes 
af Capit: Wæsterwalt at hand haver findis hans Sal: Faders død laded saae her paa Simlegaards 
grunden 2½ tønde Biug, her med Haure de vedkommende sig at rette efter hans kongl: May: aller 
naadig low, og forordning, strøe korned som er 6 tønder ½ skeppe Biug med en skep wiker med 
bereigned, og 4 tønder Haure forblifver ved Si,legaard, til in ventarium, Biuged tønden for 6 mrk., 
og Hafre tønden for 2 mrk., er 11 Sld. 12 skl.,  
Summa som til boeds middel er anført andrager til penge 37 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Enken tillige med Capitain Wæsterwalt angaf at Henning Bohne i Rønne er skyldig her til boet paa 
en deel mølle tømmer penge 6 Sld., som de sagde at Henning Bohn i dag self har vedstaaed. 
Capit: Wæsterwalt vedstoed her til boet at skyldig være penge 2 Sld.,  
Nok blef wurdered en firkantet kiste med løet skin ofver treked for 4 mrk., en gl. kane er sat for 2 
Sld.,  
Saa blef Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere til dette boes 
middel at angifve, hvor til de svarede at de ej viste meere, end angifved er, og forskrefved staar.  
Saa blef da ald forskrefne Sterfboeds middel sammen reigned og andrager til 48 Sld. 
1 mrk. 2 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, nemlig. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse først 
som rester af ded udlagte løsøre Gods som til hans Kongl: May: Prætension dend 21 December 
1698. paa skifted efter Sal: Majorens forige afdøde kiereste er blefven udlagt, og ved afslutlig 
Aution ej saa høyt kunde opdrage til betaling 43 Rd. 14 skl.,  
Dernest fordrer som rester fordrer som rester af den halfve qvartal skat for aar 1701. nemlig de 2 
sidste qvartal ratter af Simlegaarden July og Oktober, á 2 Rd. 1 mrk. 14 skl., er 4 Rd. 3 mrk. 12 skl., 
af dend 53 gaard ibiden, july og Oktober 1701. á 4 Rd. 3 mrk. 12 skl., Summa 54 Rd. 2 skl., er 81 
Sld. 2 skl., her foruden er Major Wæsterwalt skyldig til Hr: Ambtskrifver efter hans  udgifne 
obligation, af dato dend 6 November 1697 lydende paa capital 146 Rd. 4 mrk., hvorfra afgaar for de 
2de Møllesteene 26 Rd. 4 mrk., rester saa 120 Rd., deraf 5 aars rente á 5 procento 30 Rd. Er 225 
Sld., som videre hans indgifne Memorial af 17 july 1702 under hans egen haand om formælder :/: 
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Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller lod anmælde at hvis fordring hand hafver her i boet, og er 
anført udi skifte forretningen, efter Salig Majorens for ham afdøde frue, er endnu ubetalt som er 15 
Sld. 3 mrk. 14 skl., Capitain Casper Henrik Wæsterwalt fordred for forstrekning til sin Salig Faders 
begrafvelse, opdragende til penge 74 Sld., nok for 8 allen flore 10 mrk., som er paa lysen i Kirken, 
her paa er til afkortning 9 Sld.,:/:  
til sogne præsten Hr: Olluf Jensen Aalborrig udlofved for lig begiengelsen 6 Sld.,:/:  
iligemaade til sogne deignen Peder Jacobsen Vejer udlofved 1 Sld. 2 mrk., :/: 
nok fordred Hr: Olluf Jensen Aalborrig som rester for Paaske, og Pindse oferpenge nest afvigt á 10 
mrk er 5 Sld., her foruden er til Hr: Olluf Jensen lefvered en røed Koe som hand føede nu vinteren 
ofver, og der paa har Salig Majoren opbaared 5 Sld. 2 mrk., i ware som til afløsning saaleedis 
henstaar, nok fordred bemelte Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Aalborrig, som til ham rester, siden 
det skifteholded efter Sal: Majorens første afdøde kiereste penge 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., foruden 
dette angaf Hr: Olluf Jensen at til hammen er i pandt lefvered af Capitain Wæsterwalt, en brøger 
kedel paa 1½ tønde stor, som befindes udi dend skifte forretning, efter Salig Majorens forrige 
kiereste for sædekorn udlagt for penge 12 Sld., til Ambtskrifveren Hr: Hans Henrik Skor, og 
beretted Hr: Olluf Jensen at have laant Capi: Wæsterwalt der paa 18 Sld., som Hr: Olluf nu er 
bødsig, at bemælte kedel skal være følgagtig imod pengis erlæggelse, hvilken brøger kedel Capit: 
Wæsterwalt nu angaf at have saaleedis i pantsat paa sin Sal: Faders weigne, og med hans villie, og 
samtyke, deignen Peder Weier fordred for Sal: Majorens forige kierestis begrafvelse 4 Sld., som 
ham er lowed, nok fordred for Paaske og Pinse nest afvigte efter á 2 mrk er 4 mrk., er 5 Sld., :/: 
Jens Bendsen Brun i Kiøbenhavn ved Capit:Mortten Bohne i Hasle, lod fordre ved frem sente 
mihive som mælder at efter obligation er denne Sal: Major skyldig til bemælte Jens Brun Capital 
106 Sld. 1 mrk., og it aars rente, og en half tønde 4 Sld., øll. Som tilsammen andrager penge 113 
Sld. 2 mrk. 3½ skl., :/: 
Vice Commendanten Hr: Major Brunon fordred efter denne Sal: Major Wæsterwalt egen haand af 
11 oktober 1701. penge 12 Rd., og 8 læs Høe á 3 Sld hver læs Høe er 28 Rd er 42 Sld.,:/: 
Capit: Mortten Bohne i Hasle fordred efter afreigning penge 28 Sld. 2 mrk. 9 skl., som man før udi  
skifte forretning opretted efter S: Major Wæsterwalt forrige Sal Kiereste :/: 
Laurs Jensen paa Myregaard i Olsker sogn fordred som Enken vedgik 7 mrk. 10 skl., :/: 
Cornet Jens Winter boende i Clemmedsker sogn fordred paa sin forige S: Kierestes weigne 2 Sld. 3 
mrk. 10 skl.,  
Mourits Markman i Rønne fordred efter denne Sal: Mands revers paa slet papir at skulle reste penge 
13 Rd. 4 mrk., er 20 Sld. 2 mrk.,  
Enken angaf at hendis Salig Mand var skyldig til Peder Ibsen i Kiøbenhavn forloger penge 37 Rd. 
Er 55 Sld. 2 mrk.:/: 
Niels Frost i Rønne fordred 3 Sld., der paa angaf at være til afkortning, nu Sølfske at weje 2 laad, 
og saa fordred resten 6 mrk.,  
Anders Svendsen boende i Simlegaards Mølle fordred for betalte leje, for dend jord hand haver 
besaaed med 1 4/5 tønde Biug, og 4 tønder Haure, med vare som opdrager til penge 6 Sld. 2 mrk. 8 
skl., :/: 
Peder Jensen boende i Baggegaards hused fordred som  hand og paa forde jord leje hand har 
besaaed har betalt, opdragende penge 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Holdforsteren Hans Christensen fordred efter Extract af Welb: Hr: Obersten Reeds Protocoll under 
Auditeuren Steffen Skulds haand, opteignings penge for skov huug penge 4 Rd., er 6 Sld., hvor om 
Holdforsteren paastod forud at nyde udlæg, efter som det er hans May: interesse angaaende :/: 
Herreds fougden Eskild Nielsen fordred efter sin sedel indhold penge 10 Sld. 2 mrk. 10 skl., :/: 
Anders Hansen i Hasle fordred efter sin sedel penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
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Ingeborig Sal: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin sedel først 38 Sld. 14 skl., der foruden i 
samme sin sedel angifver at have i pandt 23 laad Sølf som bestaar udi it begger, og 2 Sølfskeer, og 
der hos en liden gull ring, paa wilked pandt Hr: Majoren har opbaared reede penge 20 Sld. 2 mrk., 
og begiør udlæg for resten som pandted ike kand tilstræke, og i ligemaade begiær udlæg for de 
forde anførte 38 Sld. 14 skl., pandted angaaende, som for resten indted ventis til betalning, beholder 
Ingeborig S: Olluf Jensens indtil hun der for sin betalning er langer. :/: 
Lars Gummeløs i Hasle fordred efter sin sedel med forde tønde laane Biug for 6 mrk., indberigned 
penge 7 Sld. 8 skl., :/: 
Jens Anker i Hasle fordred efter sin sedel for sin barber opwartning, it aar at reste 3 Sld., og vare 
bekommed for 10 mrk., er tilsammen penge 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel penge 15 Sld. 1 mrk. 10 skl., der paa hafver til 
underpandt 3 dosin og 7 Camerol Sølf knapper som paa sedelen  angifves at veje 7½ laad á 3 mrk er 
5 Sld. 2 mrk. 8 skl., i saa maader rester 9 Sld. 3 mrk. 2 skl., :/: 
Barbara Jens Jørgensens i Rønne fordred efter sin sedel 7 Sld. 14 skl., nok fordred for en tysk bog 
6 mrk., er 8 Sld. 2 mrk. 14 skl., :/: 
Anders Birk i Clemmedsker sogn fordred for 2 stude penge 19 Sld., :/: 
Niels Jensen i Clemmedsker sogn fordred for it les Høe penge 1 Sld. 2 mrk. ,nok  for pløyning med 
sine egne Heste fordred penge 5 mrk., arbiedsløn penge 1 mrk. 4 skl., :/: 
Mortten Olsen fordred tienesteløn som opdrager oi penge 14 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 823 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken saa vel som Sønnen Capit: Wæsterwalt, denne Sal: Majors 
daatter mand Welb: Hr: Vice Commendant Major Brunon, og Capit: Wæsterwalt svarede paa Capit: 
Stybolts weigne, om de vilde vedstaa eller fragaa arf og Gield, hvor til de svarede at de ike vil vide 
af arf eller Gield at sige, men sagde sig der fra efter lowen, hvor ved dette skifte saavit efter som 
ingen videre sig med Prætension angaf nu. Sluttes hvilked saa at være tilganged, og Passeret som 
foran findis indført Attestens af Gregers Christensen. H: Brugman. 
Gotfreid Lodvig.  Brunon.   Dorethea Margreta Gedde  
Salig Major Wæsterwalt efterlatte,   Casper Henrik Wæsterwalt. 
Hans Mortensen.  Lars L:H:S: Hansen. 
 
Saa til dette skiftes endelighed blef anteigned hvis Prætensioner her af Sterfboets 
ringe forhen anførte midler eragtis at udlæggis, nemlig, efter lowens anleedning først udlæggis Hr: 
Ambtskrifveren af sin fordring Qvartalskatten af Simlegaard for Jan: og Marty, item maj juny og 
july, nest afvigt udi dette aar 1702. for holden Qvartalskatt, opdragende efter forhen indførte 
Ambtskrifverens forteignelse 4 Rd. 3 mrk. 12 skl., giør 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor for er udlagt it 
himmel sengested med bildt werk og skammel er sat for 8 Sld., her af til overs 4 mrk. 4 skl., hvis 
videre Hr: Ambtskrifverens fordringe om formælder, under staais ike imod lowen, og dend Kongl: 
allermaade forordning, om Kongens gaarders udreedelse. Datered dend 15 Jan: 1701. nogen for Hr: 
Ambtskrifverens fordringer at udlægge, belangende Capit: Wæsterwalt Prætension, om sin S: 
Faders begrafvelsis bekaastning, som hand fordrer at have forstrakt, der til med 10 mrk., for 8 allen 
flore som hand i St: Clemmeds kirke paa olter lysen hafver laded anbinde som efter forde indførsel 
er opskrefven af Capitainen for 67 Sld. 2 mrk., her af formedelst Sterfboeds slette tilstand under 
staais ej meere at got giøris i det høyeste end 15 Sld., som eraltis der til uforbi gengelig fornødenhed 
at behøfvis til denne Sal: Majorens begrafvelse, og er der før udlagt, alle forskrefne Tyske, og 
latinske bøgger som efter forhen indførte sætning andrager til penge 10 Sld. 1 mrk. 4 skl., it gl. 
langt aske bord i stuen for 6 mrk., de forhen indførte 2 Sld., Capit: Wæsterwalt self har vedgaaed 
her til bort skyldig at være 2 Sld., en gl. kane for 2 Sld., til overs 3 mrk., for dette skifte at forwalte 

bornholmerting.dk 671



 6

6 mrk., udlagt af hvis Henning Bohne i Rønne som før ermælt her til Sterfboet er skyldig penge 6 
mrk., :/: 
Skifteskrifveren for denne forretning i alt 3 Rd., udlagt at affordre hos, Henning Bohne i Rønne hvis 
hand her til boet er skyldig disse 3 Rd., 
Stempled papir til denne forretning 3 Rixd. 4 mrk. 8 skl., der til udlagt hos Major Brunon at have 4 
mrk., en glas boteler 12 skl., til overs 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt ved Capit: Wæsterwalt udlæg at 
have 3 mrk. 4 skl., en glas boteler 12 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne udlagte Prætensioner til penge 30 Sld. 8 skl.,  
Blifver saa igien beholden 18 Sld. 10 skl.,  
som udlæggis at forblifve ved Simlegaard til dessen udreedelse efter forberørte forordnings indhold, 
og bestaar forskrefne 18 Sld. 10 skl., udi efterskrefne boe hafve nemlig 3 støker ullen blaae 
sparlagen med en kappe for 6 mrk., it madskab med en dør laas og hengsler for 2 Sld., it lided 
auflangt bord af fyretræ med foed for 4 mrk., it lided aske bord med foed for 2 mrk., en løs benk for 
8 skl., en spinde stoel 6 skl., 3 hvide hallanske krused steen fade hvor af de 2de er spruken sat for 1 
mrk., paa hus lofted eller salen kalded it adtskildt gl. brøstfeldig himmel sengested for 4 mrk., it 
hare støft for 8 skl., en afbrut jern tyfve 4 skl., en hunne lenke 1 mrk., en taske laas 1 mrk., en stok 
øpse 3 mrk., en gl. bolster ofverdynne for 6 mrk., 4 siybøtter á 3 skl er 12 skl., en liden jern gryde 2 
mrk., en jern gryde kraag 4 mrk., it brad sped for 2 mrk., en kierne med laag og stauf for 1 mrk., i 
lille stuen, en gl. sengested af fyre for 2 mrk., it lyseskrin for 2 mrk., en grynne kiste med it skud, og 
en hafte 10 mrk., it fyre bord blad for 2 mrk., en gl. forslit arbieds wogn med 2 gl. brøst feldige 
smaa stier for 1 mrk., en firkantet kiste med løit skin ofver træked for 4 mrk., ved Hr: Ambt 
skrifverens udlæg af it sengested 4 mrk. 4 skl., foruden dette er og til inventarium forskrefne udi 
indeværrende aar ved Simlegaard lagde sæd som før ermælt nemlig. Rug 2½ tønde, Biug tilsammen 
8 tønder, en half skeppe, og en skeppe weker og 14 tønder hafre, hvilked en deel af S: Major 
Wæsterwalt, item af Anders Svensen og Peder Jensen er besaaed, efter derom forskrefne forclarring 
 og er fremmed strøe korn, videre at udlægge fanttis ike angaaende en deel Creditorernis angifvelse 
om haand faaet pandt som før ermælt da som de ike kand have fyldelst udi pandted for deris 
udlaante penge, eraktis det forbilligt, og ret, at saafremt samma pandt fra den i lovlig tid ike vorder 
afløst da en hver saadan sit pandt som er haand faaet, at hafve til eiendom efter lowens maade, hvor 
ved saa dette skifte saaleedis er slutted og til endebragt. Actum Ut Supra.  
Til vidnisbiurd under vore hender.   Gregers Christensen.       Henrik Brugman. 
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Anno 1702. Den 21 july. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling,  efter 
ærlig, og Gudelskende nu Salig  Qvinde Sidzele Jensdaatter, som tilfore var i Ekteskab med 
afgangne  Jørgen Nielsen  som boede, og døde paa det 1. wornede kaldis Birkeskufs gaarden 
beliggende udi Olsker sogn. Hvor og sønnen Jørgen Jørgensen  endnu boer, og det Imellem 
denne Salig Qvindis efterlefvende Børn, og Børne Børn, nemlig først at reigne 4 sønner og 3 døttre, 
hvor af  
 
Dend eldste søn er Anders Jørgensen sin egen wærge.  
Dend anden søn er Niels Jørgensen og sin egen wærge. 
Dend 3. søn er Jens Jørgensen og sin egen wærge. 
Dend yngste søn er Jørgen Jørgensen og sin egen wærge   
Som alle vare her tilstæde, og ere boende i bemælte Olsker sogn. 
Dend eldste daatter Inger Jørgensdaatter som er i ekteskab med Jens Hansen i Olsker sogn. 
Dend anden daatter var Margreta Jørgensdaatter som er ved døden afgangen, og hafde Hans 
Tideman i Rønne til ekte, og haver efterlat sig, 4 børn en søn ved navn 
Jacob Tideman og 
Den yngste daatter Sidzele Hansdaatter for dem begge wærger faderen Hans Tideman boende i 
Rønne som og nu var her tilstæde, 
Dens eldste daatter er Giertrud Hansdaatter nu i ekteskab med Rasmus Hansen boende i Rønne. 
Dend anden daatter er Karen Hansdaatter nu i ekteskab med Jacob Andersen Felbereeder 
boende i Rønne. 
Denne Sal: Qvindis yngste daatter er Marne Jørgens daatter som haver Niels Nielsen i Olsker 
sogn til ekte, og var tilstæde paa deris hustruers weigne. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  efter ordre skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Larsen og Morten Dideriksen. Begge  
boende i Olsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Nu taxered, en haand qvern med hus og jern seil for 9 mrk., en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en dyr 
haaved Koe, paa leje hos Mons Svendsen boende i Magaadis huused i Olsker sogn, nu sat for 4 Sld. 
2 mrk., der af rester leje til alle helgendag 1702. 4 mrk., 2 Faar støked  sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 
mrk. , 3 Lam støked sat for 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., en karm wogn med tilhørrende 2 nye azle, 
og 4 jern lund styker for 7 Sld., en gl. arbieds wogn uden stier og hammel for 6 mrk., en kaabber 
kedel i muur paa en half tønde stoer er vegtig til penge 8 Sld., en sennerps qvern i en stoeker sat for 
1 mrk. 4 skl., en sort beslagen ege kiste er nu sat for 8 Sld., it lidet sort beslagen ege skrin er sat for 
6 mrk., it langt beslagen ege skrin med laas og hengsler for 4 Sld., en fyre kiste med hengsler for 
uden laas for 6 mrk., it fyre wraaeskab med 2 dørre, og it dragrum, og 2 laasse for 2 Sld., it gl. 
himmel sengested med bon skammel, og bræder til bon staaende i søndre lade er sat for penge 4 
mrk.,  
I Østerhuused. 
It sengested med 4 stolper som gaar op igiemmen, med en ramme oven om, og skammel og bon af 
bræder for 6 Sld., i bemælte huus it sengested i den nordreste wraa med bon udi for 3 Sld. 2 mrk., 
en liden sidestoel 2 mrk.,  
I Wæsterhused. 
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It sengested med høye stolper, of en skammel 6 mrk., it gl. fyre bord med foed for 1 mrk. 8 skl., it 
deigne trug med stol for 1 mrk., en ruhl med skogle, og dret for 2 Sld., en gl. jern hille for 1 mrk. 4 
skl., en stoer hou tang for 1 mrk. 8 skl., en jern kihl 12 skl., en stoer jern hand tang for 5 mrk., en 
leer hake 6 skl., en gl. ploug med vidier og skier maarne for 1 mrk., 2 gl. harrer á 6 skl er 12 skl., en 
tike aas 1 mrk. 4 skl., it bufve sauf 1 mrk., en stok sleede med jern vidier, og dret 1 mrk. 8 skl., 2 
lær halseeler med ringe, og hofved lau med stenger udi for 3 mrk., en jern tyve for 4 skl., 3 jern stier 
ring suler á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it stort hartøye med hammer og støf for 3 mrk., en jern aag tiste 4 
skl., it fem fierings fad med en bon udi for 1 mrk., it dito støre 12 skl., en laage tønde 12 skl., en 
kierne 8 skl., en half tønde 8 skl., en slagbenk 3 mrk., it lided ølkar 1 mrk. 4 skl., en metal mortere 
med støer for 10 mrk., it par lysestager af mæssing for 6 mrk., en lyse plade af mæssing 1 mrk. 4 
skl., it mæssing beken for 3 mrk., en gl. stand tønde 12 skl., 13 skaalpund Thin mangut som er 4 
fade og 7 tallerken, skaalpundet er sat for 1 mrk. 4 skl er 4 Sld 4 skl., en liden tree fod af jern for 2 
mrk., en større tree foed af jern for 2 mrk., en gl. ubrugelig brendevins pande med hat og piber, er 
vegtig til penge 9 Sld., en liden mæssing kedel for 3 mrk., en liden ballig for 8 skl., it laag og hank 
af tin til it krus for 10 skl., en lyse form af fyre stauver for 8 skl., en fyre tragter for 6 skl., en gl. 
otting med 2 bonne 4 skl., 2 smaa sædestole med halm bonne udi á 6 skl er 12 skl., en gl. spin rok 
for 2 mrk., 8 styker smaa fyre bræder i dend wæster lenge ofver stalden støked sat for 4 skl., er 2 
mrk.,  
Sængeklæder i wæsterhused. 
En linnen sengedynne 2 mrk., en linnen hofdynne 1 mrk. 8 skl., it ranned sengklæde i krobhused 
med tvined warp for 3 mrk., en linnen sengedynne 1 mrk., en gl. hofpude uden lin vor 1 mrk., en gl. 
hofdynne 14 skl., i østerhused i nordwæster seng, en bolster ofverdynne 14 mrk., endnu en bolster 
ofverdynne 5 Sld., en bolster hofved dynne 6 mrk., en gl. olmerdug hofdynne 2 mrk. 8 skl., en blaae 
ranned hofdynne 5 mrk., nok en ranned hofdynne 2 mrk., en linnen hofved pude 1 mrk. 8 skl., en 
ullen og linnen hofvedpude 1 mrk. 8 skl., 2 hvide linnen hoved puder med røt tøy forenden uden lin 
waar begge 3 mrk., en bolster hofvedpude uden lin waar for 1 mrk. 12 skl., en linnen hofvedpude 1 
mrk., en linnen ofverdynne med dun udi for 3 mrk. 8 skl., en sort ranned ullen, og linnen 
underdynne 2 mrk. 8 skl., en gl. linnen underdynne 3 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 5 mrk., 2 
bruegarns pude waar med strik begge 5 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder  
En nye flamsk agedynne med barked skin under for 6 mrk., it flamsk hiønde med skin waar under 
for 4 mrk., it lesned benkedynne waar med brunt under waar for 5 mrk., en syed agedynne med 
barked skin under 1 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde med skin waar under 1 mrk. 8 skl., it lesned langt 
hiønde med lapped foer under 1 mrk. 8 skl., it gl. lesned gul hiønde 12 skl., en syed benkedynne 
med ranned under foer 3½ alen lang for 7 mrk. 8 skl., en røe wefved gl. benkedynne med 
spoelskaded under foer 4 allen lang for 2 Sld., en syed benkedynne med braaged under foer 3½ alen 
lang for 2 Sld. 2 mrk.,  
Lin klæder. 
It bruegarns handklæde 4 alen lang for 2 mrk., it blaargarns lagen for 3 mrk., it bruegarns groft 
lagen for 6 mrk., it groft bruegarns pude vor for 2 mrk., it dito med strik 2 mrk. 8 skl., en gl. bord 
dug 1 mrk., it gl. dreils handklæde 12 skl., 2 gl. brødder á 8 skl er 1 mrk., en gl. glas Botelie paa 3 
potter for 12 skl.,  
Denne Sal: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, en sort Sardres  half kioel under fored med gl. graae 
wærk sat for 2 Sld., en røe filtis kloke for 6 mrk., it blaat floereds gl. snørlif 3 mrk., en sort hiem 
giort sardris kioel 7 mrk., it røt kirseis skiørt 6 mrk., en sort hufve af klæde 2 mrk., en sort sardris 
moffe 1 mrk., it bruegarns forklæde 1 mrk. 8 skl., it blaat gl. forklæde 8 skl., summa 8 Sld. 3 mrk.,  
Hvilke sønnerne bevilged at skal deelis denne S: Qvindis døttre imellem, efter som sønnerne 
imellem sig self indbyrdis har forhen deelt faderens klæder, da hand ved døden afgik. 
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Saa tilkommer de 3de denne Sal: Qvindis døttre deraf en hver af deris S: Moders Ifareklæder 11 
mrk. 10 2/3 skl.,  
Dend eldste daatter Inger Jørgens daatter i ekteskab med Jens Hansen i Olsker sogn for sin 
anpart som er af sin S: Moders Ifareklæder 2 Sld. 10 2/3 skl., er udlagt it røt kirsies skiørt for 6 
mrk., en sort klæde hufve 2 mrk., en sort sarties moffe 1 mrk., it bruegarns forklæde 1 mrk. 8 skl., it 
blaat forklæde 8 skl., hos Niels Niels udlæg 10 2/3 skl., :/: 
Dend anden daatter S: Margreta Hans Tideman hendis børn tilkommer af deris S: Mormoders 
Ifareklæder 2 Sld. 3 mrk. 10 2/3 skl., der for er udlagt it blaat floereds gl. snørlif 3 mrk., en sort 
hiem giort sardris kioel 7 mrk., hos sin søster Marne Niels Nielsens udlæg 1 mrk. 10 2/3 skl., :/: 
Dend yngste daatter Marne  Niels Nielsen i Olsker sogn tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder 
penge 2 Sld. 3 mrk. 10 2/3 skl., udlagt en sort Sardres  half kioel under fored med gl. graae wærk sat 
for 2 Sld., en røe filtis kloke for 6 mrk., til overs 2 mrk. 6 skl., :/: 
Nok blef angifven dette Sterfboe til bæst; nemlig 2 Sølfskeer med en krused knap paa hver vegtig 3 
laad á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en fladskafted Sølfskee paateigned med JNS: MD. 1682 er vegtig til 
penge 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 138 Sld. 3 mrk. 10 
skl.,  
Saa blef alle forskrefne vedkommende af den som nu tilstæde var, af skifteforwalteren tilspurdt, om 
de viste meere løsøre som denne Sal: Qvinde kunne tilhøre, hvor til de svarede ej videre at være, 
end angifved er og forskrefved staar, hvor saa de ved dette Sterfboes løsøris Registering er slutted. 
Og som dagen nu er forløben saa Sluttes denne forretning der ved at dend i morgen videre kand 
foretagis, hvilked saa at være tilganget og Passeret Testerer H: Brugman. Anders Larsen.  
Morten M:D:S: Dideriksen.        Anders A:J:S: Jørgensen.    Niels N:J:S: Jørgensen  
Jens Jørgensen.       Jørgen J:J:S: Jørgensen.            Jens J:H:S: Hansen. 
Hans Tideman.               Niels Nielsen. 
 
Nest paafølgende Den 22 july 1702. er atter med denne forretning udi de ved 
kommendis nerværrelse, end videre foretagen, og Passeret, som her efter følger, videre befinde efter 
it skiftebref ganged efter S: Jørgen Nielsen som boede, og døde paa ded 1. wornede gaard kaldis 
Birkeskovsgaarden i Olsker sogn, datered dend 14 july aar 1693, udi hvilked skiftebref findis 
indført en skiøde Contract at berørte S: Mands Yngste søn Jørgen Jørgensen skal til ævendelig arf 
og eiendom, nyde, og beholde for sig, og sine arfvinger, forskrefne 1. wornede Birkeskoufgaarden i 
Olsker sogn. og der af sine sødskende saavit deris anpart sig andrager efter deris Sal: Fader at arfve 
at udløsse med videre udtydelig forclaring samme indførte skiøde contract om formælder af samme 
contract sees bemælte 1. wornede Birkeskoufs gaarden er anslagen denne Salig Qvinde og samptlig 
hendis børn imellem for 500 Sld., hvor af Moderen da arfvede først paa sin egen hofved laad penge 
250 Sld., og der for uden som lowen om formælder en broderlaad sm er 38 Sld. 1 mrk. 13 7/19 skl., 
der for uden helften af den broderlaad som dend eldste søn Anders Jørgensen efter forde sin S: 
Fader Jørgen Nielsen udi forberørte 1. wornede Birkeskoufs gaarden paa dend tiid arfvede, og 
Anders Jørgensen udi samme skiftebref til betalning ud af dend 31 gaard hand da blef berettiged til 
bemelte sin moder, og sødskende ofverdrog efter derom samme skiftebrefvis formælding, som nu 
blef læst og paaskrefven, og er moderens anpart af Anders Jørgensens arfvelaad helften der af som 
er 19 Sld. 14 10/13 skl., Saaleedis blifver, og er Moderens denne S: Qvindes Sidzele Jens 
daatters fulde anpart udi berørte 1. worned Birkeskovs gaarden eftersom forskrefved staar i alt 
penge 307 Sld. 2 mrk. 12 4/13 skl., den øfrige halfpart som er 152 Sld. 1 mrk. 3 4/13 skl., 
tilkommer, og forhen er deelt denne Sal: Qvindis børn samptligen til arf efter deris S: Fader 
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Jørgen Nielsen imellem, og er iblandt denne sidste Summa ikun helften af den eldste søn Anders 
Jørgensens anpart beregned, og som før ermælt de 192 Sld. 1 mrk. 3 skl., efter Faderen Salig 
Jørgen Nielsen tilkommer 3 sønner og 3 denne Sal: Mand Jørgen Nielsen døttre, hvor af saa en 
broderlaad blef 42 Sld. 2 mrk. 14 8/9 skl.,  og en søsterlaad er 21 Sld. 1 mrk. 7 4/9 skl., i forskrefne 
Citeret skiftebref opretted efter Sal: Jørgen Nielsen findes og en Contract indført angaaende dend 
31 jord eiendoms gaard i Olsker sogn. hvilken gaard dend eldste søn Anders Jørgensen der efter til 
ævindelig arf og eiendom er berettiged, og sine sødskende tillige med panthaveren Sr: Mortten 
Bohne udi Hasle at udløsse, eftersom berørte Contract videre formælder, og hafver Anders 
Jørgensen som før ermælt til betalning ofverdraged sin arfvepart af berørte 1. wornede 
Birkeskovsgaarden, og naar Anders Jørgensen egen arfvepart udi forberørte 31 gaard i Olsker sogn, 
5 Sld. 2 mrk. 15 9/13 skl., beriegnis, blef da beholden som Moderen og de andre hendis børn, da 
tilkom udi dend 31 gaard i Olsker sogn at arfve 27 Sld. 1 mrk. 14 10/13 skl., hvor af dend halfve 
part efter faderen som er 13 Sld. 2 mrk. 15 skl., arfvedis, og tilkommer de 3 sønner og 3 døttre, er 
saa der af en broderlaad 3 Sld. 3 1/3 skl., og en søsterlaad er 6 mrk. 1 2/3 skl., dend anden halfve 
part tilkom moderen denne Sal: Qvinde Sidzele Jensdaatter som nu dette Sterfboe til Nytte anføris 
som er penge 13 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Summa andrager ald forskrefne dette Sterfboes løsøre og Jordepenge 460 Sld. 1 mrk. 
5 skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udlæg som her 
efter følger, nemlig. 
Efter formælte skiftebref ganged efter S: Jørgen Nielsen tilkommer Sal: Margreta Hans 
Tideman Samptlige børn af løsøre arfvepenge 2 Sld. 3 mrk., her for er udlagt 13 skaalpund Thin 
som er 4 fade, og 7 Thin tallerken mangut punded sat for 1 mrk. 4 skl., er 4 Sld. 4 skl., til overs 5 
mrk. 4 skl., :/:  Jens Hansen i Olsker sogn fordred for en deel forstrekning til denne S: Qvindis 
begrafvelse som tilsammen opdrog til penge 18 Sld. 1 mrk., udlagt en gl. ubruelig brendevins pande 
med hat, og piber er vegtig til penge 9 Sld., en karm wogn med tilhørrende 2 nye azle, og 4 jern 
lunstøker for 7 Sld., en slagbenk for 3 mrk., 2 lær halfseeler med ringe og 2 hofved stoele, med 
stenger udi og 2 lær hoved lov 3 mrk., it stort hartøy med hamer og støf for 3 mrk., :/: 
Jørgen Jørgensen i Olsker sogn fordred for en deel forstrekning til denne S: Qvindes begrafvelse 
som tilsammen opdrog til penge 6 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt i østerhused it sengested med 4 stolper 
som gaar op igennem med ramme oven om, og skammel , og bon af bræder for 6 Sld., en jern kil 
for 12 skl.,  it bufve sauf for 1 mrk., :/: 
Hans Tideman i Rønne fordred som vedgikes opdrog tilsammen penge 11 Sld. 1 mrk.,  udlagt it 
langt beslagen ege kiste med laas og 3 hengsler for 4 Sld., en syed benkedynne med braaged under 
foer 3½ alen lang for 10 mrk., it bruegarns groft lagen for 6 mrk., af linnen ved sine børns udlæg, 5 
mrk. 4 skl., en bolster hofved dynne i nordwæste seng i østerhused for 6 mrk., en bolster hofved 
pude uden lin waar 1 mrk. 12 skl., :/: 
Niels Nielsen i Olsker sogn fordred som vedgikes og opdrog til penge 9 mrk. 4 skl., udlagt it par 
mæssing lysestager for 6 mrk., en linnen overdynne med dun udi dend nordwæste seng i østerhused 
for 3 mrk. 8 skl., til overs 4 skl., :/: 
Mortten Hansen som har tient hos denne Sal: Qvinde fordred tienesteløn penge 3 Sld., udlagt it fyre 
wraaskab med 2 laasfaste døre, og it drag rum udi for 2 Sld., it himmel sengested med bon til i 
søndre lade foruden himmel for 1 Sld., :/: 
Sognepræsten Hr: Mag: Søfrens Skade lod fordre efter foreening forlig begengelsen penge 2 Sld., 
en bolster ofverdynne er sat for 5 Sld., der af disse 2 Sld.,:/: 
Sogne deignen Christen Christensen Lin for liig begengelsen er bevilged for sin umage penge 3 Sld. 
Udlagt af en bolster ofverdynne  er sat for 5 Sld., der af at have disse 3 Sld., :/: 
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Jens Jørgensen  i Olsker sogn fordred som hand har forstragt til denne Sal: Qvindes begrafvelse 7 
mrk., udlagt i wæster seng i østerhus, en olmerdugs hofdynne for 2 mrk. 8 skl., en blaae ranned 
hofdynne i wæster seng  østerhused for 5 mrk., til ofvers 8 skl., :/:  
Jørgen Dideriksen fordred arbiedsløn 2 mrk., udlagt en syed agedynne med barked skin under for 1 
mrk. 8 skl., ved Jens Jørgens udlæg de 8 skl., :/: 
Sidzele Dideriksdaatter fordred tienesteløn som vedgikes i alt penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt i 
Nordwæste seng i østerhused, en bolster overdynne for 3 Sld. 2 mrk., it flamsk hiønde med skin 
under 4 mrk., en linnen hofved pude 1 mrk., :/: 
Byeskrifveren Mads Pedersen boende i Rønne hammen bevilgede samptlig arfvingerne for sin 
umage at laugwærge for denne Salig Qvinde 3 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., 3 Lam á 
1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., hos Sidzele Dideriksdaatters udlæg 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt 2 gl. Sølfskeer medkrused knapper 
for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 6 Sld., udlagt en sort beslagen egekiste er sat 
for 8 Sld., der af disse 6 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt af en sort beslagen egekiste disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt af en sort beslagen egekiste 2 
mrk., en liden tree foed 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 71 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Lignet bliver udi behold og til deeling af løsøre godsed penge 67 Sld. 2 skl.,  
Som deelis imellem denne S: Qvindis efter lefvende børn og børne børn som er først 4 sønner og 3 
døttre er der af en broderlaad 12 Sld. 12 skl., og en søsterlaad er 6 Sld. 6 skl.,  
For dend eldste søn Anders Jørgensens anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., er udlagt en røed 
koe for 5 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn uden stier og hammel for 6 mrk., it ranned sengklæde med 
tvinned warp i kiøbhused for 3 mrk., en linnen sengedynne i wæsterhused for 2 mrk., en linnen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en linnen sengedynne i krobhused for 1 mrk., en gl. hofved pude uden 
lin waar 1 mrk., en gl. linnen hofved dynne for 14 skl., en røe wefved gl. benkedynne med spoel 
skaded under foer 4 allen lang for 2 Sld., it blaargarns lagen 3 mrk., af it gl. handklæde at have 6 
skl., :/: 
Dend anden søn Niels Jørgensen for sin anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., udlagt en 
dyrhaared Koe paa lije hos Mons Svendsen boende i Magaards hused i Olsker sogn. nu sat for 4 Sld. 
2 mrk., der af rester leje til allehelgendag 1702. penge 4 mrk., it sengested i øster hused i dend 
nordøste wraa for 14 mrk., en stoer jern haandstang for 5 mrk., en teke aas 1 mrk. 4 skl., it 5 fierings 
Fad med en bon udi 1 mrk., it større fad for 12 skl., it mæssing beken for 3 mrk., it deigne trug med 
trugstoel 1 mrk., en laage tønde 12 skl., :/: 
Dend 3 søn Jens Jørgensen for sin anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., er udlagt en haand 
qvern med hus og jern seil for 9 mrk., en fyre kiste med hengsler uden laas for 6 mrk., en syed 
benkedynne med ranned under foer 3½ alen lang for 7 mrk. 8 skl., I Østerhus i nordwæste seng, en 
ranned hofved dynne 2 mrk., en linnen hofpude for 1 mrk. 8 skl., en ullen og linnen pude 1 mrk. 8 
skl., 2 hvide linnen hofvedpuder med røt tøy forenden uden lin waae begge for 3 mrk., it bruegarns 
lagen for 5 mrk., 2 bruegarns pude waar med strik for 5 mrk. 8 skl., 2 gl. brødder for 1 mrk., en glas 
boteller 12 skl., i wæster hused it sengested med høye stolper og skammel for 6 mrk., :/: 
Dend yngste søn Jørgen Jørgensen for sin anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., udlagt en 
kaabber kedel paa en half tønde store er i mur, og vegtig til penge 8 Sld., en rul med jern tappe og 
skogle for 2 Sld., en jern hille 1 mrk. 4 skl., en leer hake 6 skl., en gl. ploug med vidier og skiær 
maarne 1 mrk., 2 gl. harrer 12 skl., en stoke sleede med dret, og jern vidier for 1 mrk. 8 skl., en jern 
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tyfve 4 skl., 3 jern stier suller 1 mrk. 2 skl., en jern aag trise 4 skl., en kierne 8 skl., en halftønde 8 
skl., it lided øll kar for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter Inger Jørgensdaatter som er i ekteskab med Jens Hansen hende 
tilkommer af løsøre 6 Sld. 6 skl., der for udlagt, en fladskafted Sølfskee teigned med JNS.SJD. 
1682 er vegtig til 2 Sld., it lesned benkedynne waar med brunt under foer for 5 mrk., i Nord 
wæsteseng i Østerhus, en sort ranned ullen og linnen underdynne for 2 mrk. 8 skl., en linnen 
underdynne for 3 mrk. 8 skl., it bruegarns handklæde 4 allen lang for 2 mrk., 8 støker smaa fyre 
bræder á 4 skl er 2 mrk., en gl. borddug 1 mrk., af it gl. handklæde 6 skl., :/: 
Dend anden daatter S: Margreta Hans Tidemans børn tilkommer af løsøre 6 Sld. 6 skl., der for 
udlagt, en sinnerps qvern for 1 mrk. 4 skl., en stoer houtøy for 1 mrk. 8 skl., den største treefoed for 
2 mrk., en mæssing kedel 3 mrk., en balig for 8 skl., it Thin laag og hank til it krus 10 skl., en lyse 
form af stour for 8 skl., 2 smaa sædestoele 12 skl., en nye flamsk benkedynne med barked skin 
under for 6 mrk., it syed hiønde med skin waar under 1 mrk. 8 skl., it lesned langt hiønde med 
lapped foer 1 mrk. 8 skl., it gl. gul lesned hiønde 12 skl., it brue garns pude waar 2 mrk., it dito 2 
mrk. 8 skl., :/: 
Dend yngste daatter Marne Jørgensdaatter som er i ekteskab med Niels Nielsen i Olsker sogn 
hende tilkommer af løsøre 6 Sld. 6 skl., der for udlagt, en metal mortere med støder er sat for 10 
mrk., it lided sort beslagen egeskrin for 6 mrk., it fyre bord med foed 1 mrk. 8 skl., en side stoel for 
2 mrk., en mæssing lyse plade 1 mrk. 4 skl., en stand tønde 12 skl., en gl. otting med 2 bonner for 4 
skl., en spind rok 2 mrk., en fyre tragter for 6 skl., ved forige it udlæg 4 skl., :/: 
Ded 1. wornede i Olsker sogn som kaldis Birkesgaarden hvor udi denne S: Qvinde tilkommer som 
før ermælt 307 Sld. 2 mrk. 12 4/13 skl., hvilked deelis imellem denne Salig Qvindes samptlige børn 
som først er at reigne 4 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad 55 Sld. 3 mrk. 12 4/11 skl., og en 
søsterlaad er 27 Sld. 3 mrk. 14 2/11 skl.,  
Item tilkommer denne Salig Qvinde af den 31 gaard i Olsker sogn som og før ermælt penge 13 Sld. 
2 mrk. 15 skl., som deelis iligemaade imellem forskrefne denne S: Qvindes 4 sønner og 3 døttre, er 
der af en broderlaad 9 mrk. 15 9/11 skl., og en søsterlaad er 4 mrk. 15 10/11 skl., denne Sal: 
Qvindes afdøde daatter Margreta Hans Tidemans børn tilkommer først efter deris moder fader 
Sal: Jørgen Nielsen af ded 1. wornede i Olsker sogn penge 21 Sld. 1 mrk. 7 4/9 skl., item af 
bemælte wornede efter nu deris Sal: Mor Moder arfved 27 Sld. 3 mrk. 14 2/11 skl., er 49 Sld. 1 
mrk. 5 skl., hvilked deelis imellem den Salig Qvindes en søn og 3 døttre, er der af en broderlaad 19 
Sld. 2 mrk. 14 4/5 skl., og en søsterlaad er 9 Sld. 3 mrk. 7 2/5 skl., Item tilkommer disse forde S: 
Margreta Hans Tidemans børn efter morfaderen S: Jørgen Nielsen af den 31 gaard i Olsker sogn 6 
mrk. 1 2/3 skl., og nu efter deris Mor Moder arfved penge 4 mrk. 15 10/11 skl., er 11 mrk., 
hvilkedeelis iligemaade imellem hendis efterlatte en søn og 3 døttre er der af broderens laad penge 4 
mrk. 6 2/5 skl., og hver søsterlaad er 2 mrk. 3 1/5 skl., Nok tilkommer den af løsørearf efter deris 
Sal: Morfader 11 mrk., item efter deris salig mormoder penge 6 Sld., er 8 Sld. 3 mrk. 6 skl., Hvilked 
og deelis imellem berørte børn en søn og 3 døttre er der af broderens laad 3 Sld. 2 mrk. 2 2/5 skl., 
og en søsterlaad er 7 mrk. 1 1/5 skl., efter at saa var indført lignet, og udlagt, saa blef samptlig 
tilstæde værrende vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve som 
dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede at de vare vel tilfreds med den forhen udi S: 
Jørgen Nielsens  skiftebref indførte Contract og Skiøde, nemlig, at Jørgen Jørgensen som er den 
yngste søn skal for sig og sine arfvinger nyde, og beholde Birkeskoufsgaard ded 1. wornede i 
Olsker sogn. og nu enhver efter forskrefne udreigning at betalis af Jørgen Jørgensen, nu hver sin 
anpart, naar det af den begiæris, eller om nogen af arfvingernis anpart bliver nogen tiid ubetalt 
henstaaende, da Jørgen Jørgensen Summen efter lowen, og forordningen med 5 procent aarlig af 
Summen til rente at gifve, hvilked Jørgen Jørgensen saaleedis lowed at vil efter komme, og naar 
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saa Jørgen Jørgensen en hver arfving for sin anpart betaler da lower de at gifve ham der for tilbørlig 
Qvitering, i det øfrige tilstaar samptlig arfvingerne nemlig Anders Jørgensen paa sine egne wiegne, 
Niels Jørgensen  paa sine egne weigne, og Jens Jørgensen paa sine egne weigne, Jens Hansen paa 
sin hustruis weigne, item Hans Tideman paa samptlige sine børns, og svogres weigne, sampt og 
Niels Nielsen paa sin hustruis weigne at Jørgen Jørgensen hans hustru Sidzele Hans daatter, og 
begge deris arfvinger forskrefne 1. wornede Birkeskoufsgaarden, at skal nyde, og beholde 
ævindelig arf, og eiendom for alle og en hvers paatale, være sig forføede, og uføede, efter som den 
Contract, og skiøde udi Sal: Jørgen Nielsens skiftebref dend 14 July 1693. indført videre 
formælding, at saa ved magt i alle maader, naar betalningen til en hver arfving, efter dette, og 
bemælte skiftebrefvis indhold vorder erlagt, angaaende Anders Jørgens arfvepart, som hand nu 
arfver efter forde sin Sal: Moder, da fremviste Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn, en af 
Anders Jørgensen til ham udgifne Obligation, datered den 16 November 1701, med forsikring i 
Anders Jørgensens beste, og reedeste midler, og Niels Nielsen der udi har godsagt for Anders 
Jørgensen til Hans Svendsen, med videre des formælding, og nu her paa skifted lofved Hans 
Svendsen paa Anders Jørgensens weigne at betale til  Mag Søfren Skade for restende tiende 4 Sld.,  
og obligationen mælder om 36 Sld., med rente til 16 November 1702. 7 mrk. 3 skl., nok fordred 
Hans Svendsen af Anders Jørgensen for en Hoppe 3 Sld. 2 mrk., er tilsammen 45 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
nok for stempled papir til bemelte Obligation for 3 mrk., er saa 46 Sld. 3 skl., hvor for Hans 
Svendsen for meente at nyde sin betalning af Anders Jørgens anpart i forberørte 1. wornede i Olsker 
sogn, som Niels Nielsen  har Cavaret for, saa tilstod Anders Jørgensen nu her paa skifted godvillig, 
at Niels Nielsen som har Caveret for ham til bemælte Hans Svendsen, at hand maa opbære 
forskrefne 46 Sld. 3 skl., hos sin broder Jørgen Jørgensen, og saa efter sit løfte at fornøye Hans 
Svendsen forberørte Summa, og naar saa Jørgen Jørgensen det, og resten som Anders Jørgensen til 
kommer før ermelt af Birkesgaarden i arf efter bemelte sin S: Moder til Niels Nielsen og Anders 
Jørgensen betaler af Birkesgaarden, saa lofver de der for Jørgen Jørgensen tilbørlig at Qvitere, saa 
Jørgen Jørgensen skal være og blifve uden skade i alle maader, hvilked saaleedis haft, og uryggelig 
skal holdis, og efter kommis, efter som foran findis indført, og arfvingerne ej videre dette Sterfboe 
at kunde vedkomme hafde at angifve, en angifved er, og forskrefved staar, des til vidnisbiurd under 
samptlige vore hender skiftesteden den 22 july 1702,        Henrik Brugman. 
Anders A:J:S Jørgensen         Niels N:J:S: Jørgensen.      Jens Jørgensen. 
Jørgen J:J:S: Jørgensen.         Jens J:H:S Hansen.       Hans Tideman. 
Mortten M:D:S: Dideriksen.              Niels Nielsen.   Anders Larsen. 
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Anno 1702. Den 22 july. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter 
Hans Hansens Salig  Hustru Margreta Hansdaatter, som boede og hun ved døde i Tieg i  
Olsker sogn. imellem denne Salig Qvindis efterlatte  Mand bemelte Hans Hansen paa eene side, og 
paa anden side,  denne Salig Qvindes  børn som er 3 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Hansen boende i Olsker sogn.  
Dend anden søn er Trued Hansen i Olsker sogn, tiende hos Sognepræsten. 
Dend yngste søn er Rasmus Hansen boende i Røe sogn som alle er deris egne wærger. 
Daatteren er Giertrud Hansdaatter er Enke for hende wærger broderen bemælte Rasmus 
Hansen. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte fuldmegtig  skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Dideriksen  og Lars Ødbersen. Ibiden,  
Hvor da er forefunden og Passeret følgende  
 
5 stolperum gl. hus med straatag paa med en liden plads til kalgaard norden for hused, det 
tilsammen sat for penge 8 Sld.,  
I stuen. 
En gl. kiste med en hasp paa for 4 mrk., en gl. wogn uden stier 1 mrk., en halftønde med en bon udi 
8 skl., en gl. tønde 4 skl., it gl. bord 1 mrk., en gl. hand qvern med hus for 2 mrk., 2 gl. spanner, og 
en kitte á 2 skl er 6 skl.,  
 
Denne S: Qvindes Ifareklæder er berettis at være anvent til begrafvelsen, efter anfordring hafde de 
vedkommende samptlig som tilstæde var ej meere at angifve til boeds bæste,  
Saa  blef boeds middel sammen reigned som er 10 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne Gield som Hans Hansen er skyldig. 
Trued Hansen i Østermarie sogn  lod fordre 3 mrk. 8 skl.,  
Karne S: Lars Ibsen i Rønne lod fordre 1 mrk.,  
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre for en half skeppe Malt 1 mrk.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden lod fordre 2 mrk. 6 skl.,  
Niels Jørgensen paa Hallegaarden lod fordre 2 mrk.,  
Jacob Pedersen i Olsker sogn lod fordre 1 mrk., 
Henning Køllere ibiden lod fordre 1 mrk.,  
Jens Hansen ibiden lod fordre 13 skl.,  
Boel Niels Nielsen i Løsebek fordred 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Hansen i Clemmedsker sogn fordred 3 mrk.,  
Svend Trulsen i Teign fordred paa sin søn Jørgen Svends weigne 5 mrk.,  
Nok fordred for sig self til udfarten forstragt 7 mrk.,  
Hans Hansen angaf at være skyldig for 2 aar dagsværk penge til Ambtstuen 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa 11 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Ligned blifver Gielden høyere, end det anførte Gods – 1 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven arfvingerne  imellem at deele, og skulle vel der foruden betalis noged 
til skifte rettighed, men som indted er at bekomme kand det der ved forblifve, og som lowen 
mælder at manden svarer til Gielden imens hand lefver saa forelæggis Hans Hansen Gielden som 
før ermelt at betale og der imod haver hand det anførte hus, og det lided løsøre beholden, dette saa 
at være Passeret Testerer. H. Brugman.        Morten MDS Dideriksen.   
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 Lars LØS Ødbersen.             Hans H H Hansen.       Rasmus R H S Hansen. 
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Anno 1702. Den 22 july. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter 
Svend Truedsen Salig  Hustru Anna Jørgensdaatter, som boede og  døde i Tiegn i Olsker 
sogn. imellem hendis efterlatte Mand bemelte Svend Truedsen paa eene side, og deris sammen 
auflede børn som er 3 sønner, og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Jørgen Svendsen her ibiden. Sin egen wærge. 
Den anden søn er Lars Svendsen udenlands for ham er faderen wærge, 
Dend yngste søn er Thuels Svendsen paa 14 aar gl.  
Daatteren Boel Svendsdaatter 27 aar gl. for dem er faderen self wærge. Hvor saa møtte paa 
bernens weigne deris sødskien barn Jørgen Kieldsen i Tiegn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, forde fuldmegtig  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Dideriksen  og Lars Ødbersen. Ibiden.. 
Hvor for Passeret  
 
8 stolperum gl, hus med hvis derudi jord, og nagelfast nu fore findis med it kaalhave rum sønden for 
hused, det tilsammen sat for 10 Sld. En gl. wogn uden stier 3 mrk., it bord i stuen 12 skl., en gl. 
tønde 8 skl., en ballig 8 skl., en gl. gl. vand kitte 2 skl., 2 hand qvern steene 1 mrk., 
Summa boeds middel er 11 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
en lyke sædis jord beliggende sydøst fra hused, er 8 skep.lan jord helften Biug jord, og Helften 
Haure jord som faderen self ansatte paa penge som hand den self har kiøbt fore nemlig 28 Sld. Og 
der af tilkommer faderen dend halfvepart 14 Sld., og hver søn deraf tilkommer 4 Sld., Og daatteren 
2 Sld., efter der om deris nemlig faderens og bemelte børnens slegt indbyrdis samtyke, og imod 
forskrefne 11 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
boehafve, er Svend Truelsen skyldig at betale til Vidrik Haagensen 4 mrk.,  
Niels Dideriksen i Olsker sogn lod fordre 3 mrk.,  
Item Jens Povelsen ibiden lod fordre 1 mrk. 8 skl.,  
Til Sognepræsten angaf Svend Truelsen at være skyldig for liig begengelse 3 mrk. 8 skl.,  
Nok angaf at være skyldig til Ambtstuen for 2 aars dags værk penge 3 Sld. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., er 7 Sld. 8 skl.,  
Wurderings mændene lowed Svend Truelsen self at betale. 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Blifver saa Prætensionerne 7 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blifver af hused, og løsøret beholden 14 mrk. 6 skl., som Svend Truelsen tillæggis imod sin S: 
Hustruis begrafvelsis bekaastning, som saaleedis er Passeret, og efter skifteforwalterens anfordring 
hafde faderen, og tilsiuns wærgen ej videre at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, eller 
være til bæste, des til vidnisbiurd under vore hender paa skiftet, Actum Ut Supra.  
H. Brugman.       Svend  S T S Truelsen.        Jørgen J K S  Kieldsen. 
Morten M D S  Dideriksen.                   Lars L:Ø:S: Ødbersen.  
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Anno 1702. Den 24 july. Er efter ergangne Dom, Til Søndre Herred Ting in July nest forleden en 
Richtig Registering, og Wurdering, og der efter Liqviditation paa Olluf Jensen som er til Huuse 
hos Jens Ollufsen i Pedersker sogn. Hans boes midler, efter som at bemelte Olluf Jensen af retten er 
tilfunden forbegangne lejermaal udi hans ekteskab med Anna Jensdaatter i Aakier sogn, efter lowen 
at skulle strafis paa hans yderste formue,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtiges Absens, og paa egne weigne skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte og Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor 
fuldmægtig Hans Hiort. Saa udi deris overværelse er boes middel forefunden, og af Anders 
Rasmusen og Hans Hansen begge boende i bemælte Perskier sogn, wurdered saa som efter følger, 
nemlig. 
 
Qveg.  En røe Koe for 5 Sld., en gl. sort Koe for 4 Sld., 
Faar og Lam. 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., 4 smaa grise á 4 skl er 1 mrk.,  
Sengeklæder, en bolster overdynne for 4 Sld., en blaae ranned underdynne for 4 Sld., en blaae 
ranned hofveddynne som er linnen sat for 6 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk.,  
Summa boeds middel er 21 Sld. 3 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde Olluf Jensen om hand hafde meere at angifve, hvor til hand svarede at 
hand ej viste meere til dette boe at angive, end som forskrefved staar.  
Saa blef angifved efter skrefne Bort Skyldige Gield, nemlig 
Kiøbmanden Diderik Funk udi Nexøe fordred efter hans frem lagde sedel for adskillige vare penge 
4 mrk. 10 skl., der for er giort indførsel i en bolster overdynne sat for 4 Sld., der af disse 4 mrk. 10 
skl., :/:    
Peder Andersen i Aakirkebye fordred for salt tiere, og homle penge 9 mrk., der for er giort indførsel 
i forde bolster ofverdynne for 9 mrk., :/: 
Jens Julmager i Nexøe fordred 2 mrk. 8 skl., udlagt af forde bolster sengedynne 2 mrk. 6 skl., en 
gris for 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Anders Jensen i Boelsker sogn fordred 4 mrk., udlagt it bruegarns lagen for 4 mrk., :/: 
Johan Dirk i Svaniche fordred for sild 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Thomas Poulsen i Poulsker sogn fordred 5 mrk. 8 skl., udlagt en linnen blaae ranned hofved dynne 
for 6 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe fordred for adtskillige kiøbmands vare penge 4 Sld., udlagt, en linnen blaae 
ranned underdynne for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 2 mrk., udlagt 2 Lam for 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisen i alt 3 mrk., udlagt af en røe Koe at have 3 mrk., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 Skl er 1 mrk., udlagt 3 grise á 4 skl er 12 skl., af en 
røed Koe 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 13 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deeling penge 8 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Hvor af dend halfvepart tilkommer Olluf Jensens Hustru som er 4 Sld. 11 skl.,  
Den anden halfvepart er Olluf Jensens egen anpart som hans Kongl: May: efter ergangne Dom for 
lejermaals bødder af Olle Jensen tilkommer saa er da for Olle Jensens anpart Hans Kongl: May: 
tilkommer som er 4 Sld. 11 skl., udlagt en røed Koe for 5 Sld., til ofvers 3 mrk. 5 skl., :/: 
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Olluf Jensens hustru for sin anpart som er 4 Sld. 11 skl., er udlagt, en gl. sort Koe for 4 Sld., ved 
Jens Julmagers udlæg 2 skl., ved Thomas Poulsens udlæg 8 skl., af en røed Koe 1 skl., :/: 
At saaleedis i dag er Passeret bekræftes af os underskrefne. H: Brugman.        Olluf Jensen. 
Anders Rasmusen.          Hans Hansen. 
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Anno 1702. Den 31 july. Er Holden Registering og Wudering, Sampt Liqvidation over Esper 
Madsens Boe og Midler, som formedelst begangne Lejermaal af hammen med Giertrud Niels 
daatter ved retten inden Nørre Herreds ting den Aar 1702. er til funden til Hans Kongl May: at 
betale efter hans yderste formue som efter indfindende Liqvidation formeenis at være Esper 
Madsens halfve laad, og det imellem bemelte Esper Madsen, hans hustru Anne 
Pedersdaatter, og sampt deris Creditorer. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, Og egne weigne var  ofver værrende skifte skrifveren Henrik Brugman,  
Ved samme forretning  var opmælte til wurderings mænd Hermand Andersen, og Niels Bendtsen 
begge boende i Clemmedsker sogn, i hvilked sogn Esper Madsen nu boer paa den 10de Jord 
eiendoms gaard, Esper Madsen har leied, hvor denne forretning er foretagen udi Hr: 
Ambtskrifveren og Ridefougden Hr: Hans Henrik Skor hans fuldmegtiges Hans Hiort overværelse, 
som paa hans Kongl: May:, og rettens weigne søgte Hans Kongl: May: interre, og er der ved 
Passeret som her efter følger nemlig, 
Qveg. 
En slet røed Koe er taxered for 4 Sld., en røed stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en røe grimmed ung Koe 3 Sld. 2 mrk., en blaae herred Qvigekalf for 3 mrk., en rød 
Qvigekalf 2 mrk. 8 skl., 2 røde stude kalfve á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk.,  
Faar og Lam. 8 støker Faar støked sat for 4 mrk er 8 Sld., 8 Lam á 2 mrk er 4 Sld.,  
Gies. En gl. Gaase og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 5 unge Gieslinge støked sat for 8 
skl.,  
Svin. En ung hvid Soe 1 mrk. 8 skl., 4 grise á 8 skl er 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun snopped Hest som er gilled for 10 Sld., en gul Hoppe for 6 Sld., en rød Hoppe for 5 Sld., en 
graae skimled Hoppe i 4er aar gl. for 4 Sld.,  
Kaabber ware.   En gl. mæssing kedel paa en liden span stoer for 2 mrk.,  
Boehave. En hand qvern med hus og træ seiel for 3 mrk., en ploug med forslit jern Juhl løbere, og 
ringe for 6 mrk., en gl. arbieds wogn med 2 gl. smaa wogn stier, en gl. hammel med tøm, og 
halseeler for 2 Sld., 2 gl. harre á 8 skl er 1 mrk., it aar foruden Jern bihl for 2 skl., en gl. sleede med 
træ vidier paa for 4 skl., 5 melkebøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 straaebonds tønder á 4 skl er 8 skl., 
en gl. sies med bom og ringe 1 mrk., en lyng rifve med ring og skaft 8 skl.,  
I Stuen. 
It fyre bordfoed, og blad for 2 mrk., en liden spinde stoel 4 skl., en gl. kierne med stavn 6 skl., it gl. 
half sengested med spaaner i vunden for 1 mrk.,  
Sengeklæder. 
En gl. blaae ranned hiem giort ofverdynne for 3 mrk., en linnen gl. hampe garns dynne for 1 mrk. 8 
skl., en linnen ranned hofved pude 1 mrk., en gl. pude med gl. lin vor for 8 skl., it gl. bruegarns 
lagen for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen 12 skl., en gl. fyre kiste uden laas og hengsler 1 mrk., it gl. 
egeskrin uden laas for 1 mrk., saa blef Esper Madsen paa rettens weigne til spurdte om hand hafde 
meere rørrende Gods til sit boes middel at anføre hvor til hand svarede ej videre at være, end 
angifved er, og forskrefved staar, undtagen hvis sæd, som her ved denne 10 jord eiendoms gaard udi 
indeværrende aar erlagt, hvor af efter som den i sig self er ring ej meere kand udkomme, end inde 
værrende  aars Contribution, landgilde, tiende, og leje for gaarden for 1702. hvor ved saa dette boes 
registering er slutted, og saa blef anreigned boeds middel som andrager til penge 67 Sld. 3 mrk.,  
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Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner om her efter 
følger nemlig. 
Jacob Pedersen i Rønne fordred efter sin sedel forstrak til Esper Madsen jorde bog restands udi 
nogle aar, som bemælte Hr: Ambtskrifverens fuldmæktig saaleedis rigtig at være vedstoed at være 
betalt penge 30 Sld., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred og efter afreigning, til landgielde, og auflings fortsettelse, 
forstrekning som vedgikis penge 15 Sld. 2 mrk. 3 skl., :/: 
Laurs Madsen i Clemmedsker sogn fordred forfoer, og jord leje forhen forfalden som opdrager 6 
Sld., :/:  
Carl Ollufsen i Rønne fordred som vedgikes penge 6 Sld., :/: 
Efter laadsedel af 23 December 1700 er Esper Madsen wærge for sin søster Johan Dideriks Sal: 
Hustruis daatter Marica som tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder, og anded rørrende Gods som 
i alt opdrager Capital 8 Sld. 14 skl., renten bestaar formeldelst en blak braaged Koe som er i forde 
skifte taxered forhen for 5 Sld., dagen efter skifted var holt bort døde, og var her til udlagt, og 
wærgen Esper Madsen der ofver leed skade:/: 
Peder Monsen i Bedegade i Clemmedsker sogn fordred resterende leje af denne forde 10 gaard som 
Esper Madsen paaboer for 1701 penge 3 Sld.:/: 
Niels Larsen i forde Clemmedsker sogn fordred laante penge 4 mrk., ;/; 
Mads Høy en Købmand i Rønne boende fordred for vare 4 mrk., :/: 
Bertel Skomager i Rønne fordred arbieds løn 1 mrk. 2 skl., :/: 
Olluf Madsen i Clemmedsker sogn fordred for adtskillige forstrekninger som opdrager i alt penge 
10 Sld.,  
Peder Monsen i Bedegade i Clemmedsker sogn paastod at vilde hafve forsikring for berørte 10 
gaard Esper Madsen paaboer hand til ham har lejet, hvor saa efter Peder Monsen begiering, 
fremstilled hand Esper Madsen 2de Causions mænd nemlig Arcelsemesteren Peder Mikelsen, og 
hans broder Olluf Madsen som boer paa den 32 gaard i bemælte Clemmedsker sogn, hvor saa 
bemælte Peder Monsen Prætenderet at vilde have forsikring for berørte Gaards afgift for Aar 1702. 
og nest kommende aar 1703. baade for landgilde Contribution, tiende, og ald rettighed samptlige for 
bemelte 2de aar, hvor af det første aars rettighed udi den sæd for 1702 til bemelte gaard er lagt med 
sin afgrøde er afsat som før ermelt og til yder meere at forsikre Peder Monsen, saa indgik og lofved 
berørte Coutions mænd nemlig Peder Mikelsen og Esper Madsens broder Olluf Madsen, at de vil 
holde bemelte Peder Monsen foruden skadis lidelse for berørte 10 gaards afgiften ved hvad navn 
det have kand for Aar. 1702. og 1703. i alle optenkelige tilfælde og som bemælte Peder Monsen 
Prætenderet, at vilde have HR: Ambtskrifverens sedel for det før staar 1702. Saa loved berørte 
Cautions mænd, at vilde skaffe Hr: Ambtskrifverens sedel for bemelte aar 1702. naar tiden  er 
forløben at skat, landgielde og rettighed er forfalden at skal være betalt. 
Skifteforwalteren for sin Salarium 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage med slet papir i alt 10 
mrk., Stemplet papir til dette forretning for 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 mrk., :/: 
Nok fordred Hans Jørgen Canceler for Kiøbmands ware 2 Sld., som rester  
Summa Andrager forskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 88 Sld. 11 
skl.,  
Liqvideret løber saa Gielden høyrer end boeds middel til penge 20 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Hvor ved inted falder til Esper Madsens hofved laad eller part som hans Kongl: May: kunde 
tilfalden for lejermaals bøder, som før ermælt efter Dommens at udlægge, hvilked saa at være 
tilganged, befunden Passeret, og fordred som foran findis indført Attesteris af underskrefne hænder, 
og signeter som skeede paa dend 10 gaard i Clemmedsker sogn paa Borringholm Ut Supra  
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H: Brugman. Paa fl. Ambtskrifverens weigne efter befalning Hans Hiort. Som 
Cautions mænd Peder Mikelsen. Olle O:M:S: Madsen. Esper E:M:S: Madsen. 
Til witterlighed PederMonsen.  Herman H:A:S: Andersen. 
Niels N:B:S: Bendsen.  
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Anno 1702. Den 1. Augusty. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  
efter afgangne Anders Nielsen, nu ved døden afgangne hans efterlatte hustru Anna 
Svendsdaatter, som med boede og døde paa dend 3 jord eiendoms gaard beliggende i 
Østerlaursker sogn. imellem denne Salig Qvindis efterlefvende børn, og børne børn, som først er at 
reigne 3 sønner og 4 døttre Hvor af. 
 
Dend eldste søn var S: Niels Andersen, efter ham igien lefver 2 sønner, hvor af. 
 Dend eldste søn er Hans Nielsen for ham er Bertel Jensen i Østerlaursker sogn wærge. 
 Dend anden søn er Niels Nielsen for ham er Lars Hansen under leensbierg wærge. 
Dend Sal: Qvindis anden søn er Peder Andersen i Aakier sogn som er sin egen wærge. 
Dend 3de denne Sal: Qvindes søn var Sal: Jep Andersen, efter ham nu igien lefver,  

en søn ved navn Anders Ibsen som fader broderen Peder Andersen er wærge for. 
Dend eldste daatter er Boel Andersdaatter i Ekteskab med Bertel Jensen i Østerlaursker sogn. 
Dend anden denne S: Qvindis daatter er Elsebeth Andersdaatter som var i ekteskab med Hans 
Nielsen, nu værrende i bemælte Østerlaursker sogn. 
Den 3 denne S: Qvindis daatter var afgangne Karne Andersdaatter som var i ekteskab med Jens 
Monsen i bemælte Østerluresker sogn, og har efterlat sig 2 sønner og en daatter og er  
 Dend eldste søn Anders Jensen. 
 Dend anden søn er Niels Jensen. 
 Daatteren er Giertrud Jensdaatter, for dem er faderen Jens Monsen self værge. 
Dend 4. denne S: Qvindis daatter er Margreta Andersdaatter i ekteskab med Anders Olsen paa 
Bertel Jens grund i Østerluursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, og egne wegne skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Mortensen. Begge  boende i 
bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En gl. sort brun blaked Hest gilling for 2 Sld. 2 mrk., en sort brun gl. kraag for ded Hest gilling for 
3 Sld., 4 gl. juhl og it for wogn ree for 5 mrk., it bord blad af fyre for 8 skl., en gl. Gaas for 1 mrk., 
2 gl. Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk 8 skl  er 4 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder. 
En hieme giort gl. bolster sengedynne for 6 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., en seieldugs 
underdynne 3 mrk., en linnen gl. ranned hoved dynne 8 skl., en ullen og linnen hofved dynne 6 skl., 
en ranned hiemmegiort linnen pude uden lin waar 1 mrk., en liden linnen pude uden lin waar for 6 
skl., it dito for 6 skl., en gl. pude uden lin waar med en lap paa 4 skl., en ullen pude med hvidt tøy 
for enden uden lin waar for 4 skl., it gl. bruegarns lagen med huller paa 1 mrk., endnu it bruegarns 
lagen 3 mrk., it gl. blaargarns lapped lagen for 6 skl., nok it blaargarns 1 mrk. 8 skl., endnu it 
blaargarns lagen som er øgt ved enden for 12 skl., en borddug med stoere traare udi for 8 skl., it 
pude waar med strik 2 mrk., it dito 2 mrk., it gl. pude waar med strik for 1 mrk., it gl. lided pude 
waar uden strik 8 skl., en lesned gl. agedynne 8 skl., en syed agedynne med skin waar under 10 skl., 
it dragsøms hiønde med skin under 12 skl., it gl. flamsk hiønde 6 skl., it gl. gult lesned hiønde for 4 
skl., en gl. lesned benkedynne 4 mandssæde 1 mrk., en gl. trygskiftes dynne at lægge paa en benk 
som er 5 mands sæde 1 mrk. 4 skl.,  
I Krobhused. 
It fyre madskab uden laas 3 mrk., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., it deignetrug 1 mrk.,  
I Herberghused. 
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En laasfast ege kiste med jern haandgrefver udi, er sat for 3 Sld.,  
Kaabber. 
En brøger kedel ungefehr paa en tønde stoer er vigtig til penge 12 skl., en fiering stoer kaabber 
kedel er vegtig til penge 6 Sld., en span stoer kaabber kedel er vegtig til 6 mrk., en jern gryde kraag 
2 mrk., endnu en gl. jern gryde kraag 1 mrk.,  
Thin.en mangut Thin skaal med laag for 3 mrk., it Thin fad med en smaal bræd for 2 mrk., en liden 
Thin kande paa en halfpot stoer med laag 1 mrk. 4 skl., 2 smaa gamle lysestager af Thin á 1 mrk 4 
skl  er 2 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Qvindis anpart af den sæd som udi dette indeværrende aar for 1702, som hun hafver fri 
for afgift er 1/5 tønde Rug med sin afgrøde som er 2 rug røgge bestaaed, og er de 2de østerste rygge 
som er sat med afgrøde og alt for 6 mrk., 3/5 tønde Biug som er saaed sødvæst fra gaarden er sat 
med afgrøden og alt for 3 skepper sæd af Biug i alt for penge 9 mrk., efter som afgrøden syfnis ikun 
i sig self ringe, it fyrre wraaeskab med 2 laasfast dørre, og it drag rum mit udi er sat for 6 mrk., en 
jern haand stang er sat for 2 mrk.,  
Denne Salig Qvindis Ifareklæder beholte hendis daatter og daatterbørn til at paaklæde sig, som en 
hver vedkommende efterligning imellem demmen saaleedis annammed, og var der med tilfreds 
efter som sønnerne forhen har bekommed deris S: Faders Ifareklæder, hvilked her saaleedis de 
vedkommende til efter retninger indført. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboeds middel til penge 50 Sld. 2 mrk.,  
Saa blef forskrefne vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere til dette 
Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved 
staar hvorved saa dette skiftes registering er slutted. 
Hvornest blef angifved efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som her efter følger nemlig. 
Peder Andersen i Aakier sogn som haver bekaasted denne S: Qvindis begrafvelse, og der for efter 
foreening imellem ham, og de vedkommende for sin forstrekning blef Accorderet at have udlæg her 
af boet for penge 14 Sld., udlagt der for, it wraae skab med 2 laasfaste dørre, og it drag rum af fyrre 
for 6 mrk., en skeppe Rug med sin afgrøde 6 mrk., 3 skep. Biug sæd med sin afgrøde 9 mrk., en jern 
haand stang 2 mrk., en gl. Gaas 1 mrk., 2 Faar 6 mrk., 3 Lam 4 mrk. 8 skl., af forde Brøgger kedel 
at have 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Ollufsen i Østerlaursker sogn fordred for at grave til denne S: Qvindis liig 10 skl., udlagt en 
syed gl. agedynne med skin waar under for 10 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 4 mrk., udlagt af en fierings kaabber kedel 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt af en fierings kaabber kedel at have 3 Sld., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af en fierings kaabber kedel 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., som er udlagt at betalis af 
en fierings kedel disse 2 mrk. 8 skl., :/: 
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 19 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Lignet bliver udi behold, og til deeling  penge 30 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Som deelis imellem samptlig denne S: Qvindis børn som er 3 sønner og 4 døttre er der af en broder 
laad 6 Sld. 12 2/5 skl., og en søsterlaad er 3 Sld. 6 1/5 skl.,  
Dend eldste søn S: Niels Anders andeel 6 Sld. 12 skl., deelis imellem hans efterlatte 2 sønner, hvor 
af en hver tilkommer 3 Sld. 6 skl., saa er  
den eldste søn Hans Nielsen som bemelte Bertel Jensen er wærge for hans anpart er udlagt af forde 
brøgger kedel at have penge 3 Sld. 6 skl., :/: 
den anden søn Niels Nielsen som Lars Hansen under leensbierg er wærge for tilkommer 3 Sld. 6 
skl., der for udlagt en hiemgiort bolster sengedynne for 6 mrk., en seieldugs underdynne 3 mrk., af 
brøger kedelen at have 3 mrk. 6 skl., :/: 
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dend anden søn Peder Andersen tilkommer 6 Sld. 12 skl., der for udlagt af forde brøgger kedel at 
have 10 mrk. 12 skl., 4 juhl og it for wogn ree 5 mrk., it bord blad 8 skl., en sort brun blaked Hest 
gilling for 10 mrk., der af til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
dend 3de denne S: Qvindis søn var S: Jep Andersen efter ham igien lefver en søn ved navn  
Anders Ibsen som fader broderen Peder Andersen i Aakier sogn er wærge for tilkommer 6 Sld. 12 
skl., der for er udlagt ved forige wærgens udlæg at have 1 mrk. 8 skl., af en fierings kedel 2 mrk. 8 
skl., it madskab i Krobhused uden laas 3 mrk., 2 pude vor med strik 4 mrk., en mangut Thin skaal 
med laag for 3 mrk., 3 Thin lysestager 2 mrk. 8 skl., it dragsøms hiønde med skin under 12 skl., it 
gl. flamsk hiønde 6 skl., en lesned benkedynne  4 mands sæde 1 mrk., en trygge skeftes benkedynne 
5 mands sæde for 1 mrk. 4 skl., en linnen under dynne 3 mrk., it bruegarns lagen 1 mrk., it gl. 
blaargarns lagen 12 skl., en pude med hvidt tøy for enden for 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Boel   Bertel Jensen for sin anpart som er 3 Sld. 6 skl., er udlagt, en laasfast 
ege kiste i Herberghused med  jern haand grefver udi sat for 3 Sld., en pude uden lin waar for 6 skl.,  
Dend anden daatter  Elsebeth  Hans Nielsen tilkommer 3 Sld. 6 skl., der for udlagt it bruegarns 
lagen for 3 mrk., en linnen hoveddynne 12 skl., en linnen gl. ranned hofved dynne 8 skl., en linnen 
ranned pude uden lin waar 1 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., it Tin fad med en smal bræd 2 mrk., 
it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it deignetrug 1 mrk., en borddug med stoere traaer 8 skl., it gl. gul 
lesned hiønde 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Dend tredje denne S: Qvindes daatter var Karne  Jens Mons efter hende er 2 sønner og en 
daatter, som før er mælt, og tilkommer deris Moders laad, er der af en broderlaad 4 mrk. 15 1/5 skl., 
og søsterens laad er 2 mrk. 7 3/5 skl., og som faderen bemælte Jens Monsen for dem er wærge, er 
for heele Summen udlagt som er 3 Sld. 6 skl., en sort brun gl. kraag for ded Hest gilling for 3 Sld., 
en linnen pude uden lin waar 6 skl., :/: 
Dend yngste denne S: Qvindis daatter er Margreta  Anders Ollufsen som tilkommer 3 Sld. 6 skl., 
der for er tillagt en ullen og linnen hofdynne for 6 skl., en gl. pude med en lap paa 4 skl., it gl. 
blaargarns lagen 6 skl., it pude waar med strik 1 mrk., it gl. pude waar uden strik 8 skl., en lesned 
Agedynne 8 skl., 2 straae bonds tønder i Krobhused 1 mrk., en span stoer kaabber kedel 6 mrk., en 
jern gryde kraag 1 mrk., en thin kande paa ½ pot stoer 1 mrk. 4 skl., hos Peder Andersens udlæg 2 
skl., :/: 
Forskrefne saa at være Liqvideret, skifted og deeled, og efter anfordring arfvingerne ej meere løsøre 
hafde at angifve som denne S: Qvinde er tilkørrende, allerneste hvis anpart som denne S: Qvinde er 
berettiged udi forde gaard, som henstaar til som frinders deeling. Hvilked tilstod fæstelse bekræftes. 
Saa at være tilganged og Passeret under vore hender, og Signeter. Actum Ut Supra.  
H: Brugman. Per P:A:S: Andersen.   Bertel B:J:S: Jensen. 
Lars L:H: Hansen.  Jens Monsen.   Anders A:O:S: Olsen. 
Jep Hansen .   Peder P:M:S: Mortensen. 
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Anno 1702. Den 12. September. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Deeling  Salig Jens Pedersen som boede og døde paa dend 25 jord 
eiendoms gaard beliggende udi Nyelaursker sogn. imellem denne Salig Mands  efterlefvende hustru  
Kirstine Joens daatter for hende blef efter hendis begiering til laug wærge anordnet Olluf Rasmusen  
Der sammesteds, de paa eene side, og paa anden side, denne Sal: Mands med bemælte sin hustru 
auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er Joen Jensen fuldmyndig efter lowen, og boer paa den 17 gaard her ibiden.  
Dend anden søn er Peder Jensen, og fuld myndig og er i boet hos sin Moder. 
Dend eldste daatter er Hanna  Jensdaatter som er  i Ekteskab med Rasmus  Hansen boende i 
Persker sogn. 
Dend anden daatter er Margreta  Jensdaatter  i ekteskab med Anders Olsen, som boer paa 21 
gaard i bemælte Nyelaursker sogn. 
Den 3 og yngste daatter er Birgitte  Jensdaatter 24 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis 
eldste broder Joen Jensen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets,ved sin fuldmægtig Bastian Anchersen,  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Ollufsen 
og Mikel Madsen. Begge  boende i bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper 
En brun hielmed Hestgilling er sat for 8 Sld., en brun Hoppe med it sort brunt spet Hesrføll for 7 
Sld., en soed snopped Hoppe for 6 Sld., en sort brun ung Hoppe i 3 aar gl. for 4 Sld., it røe blised 
Hors Øeg i 3 aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., en ung brun Hoppe i 4 aar gl. for 5 Sld., endnu en ung  brun 
Hoppe 4 Sld.,  
Qvæg. 
En stoer sort Koe for 6 Sld., en gl. sort Koe for 5 Sld., en ung sort Koe for 5 Sld., en ung sort 
røgged Koe 5 Sld.2 mrk., en røe røgged Koe  for 5 Sld., en bleg røed stud 3 Sld., endnu en bleg røed 
stud for 2 Sld. 2 mrk., en mørk brun Qvige 4 Sld., en sort stud 3 Sld., it hvidt studnød 9 mrk., it 
blaked studnød 7 mrk., en blak hielmed Qvige 3 Sld.,  
Kalfve. 
En sort Qvige kalf 4 mrk., en røe herred stud kalf 3 mrk., en blaked studkalf 3 mrk., en blaked spæ 
Qvigekalf 2 mrk.,  
14 gl. Faar støked 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 12 Lam á 1 mrk 12 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 
Gies. 5 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 20 unge Gieslinger á 12 skl er 3 
Sld. 3 mrk.,  
Svin. En røe sanded Soe for 3 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en sort pletted Soe 2 mrk. 8 skl., en ung 
hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., en hvid ung galt 2 mrk., 2 Orne grise á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med smaa stier hammel tøm, og halseler 2 Sld., en ploug med behørig jern juhl og bøsse 
for 6 mrk., 2 træ tinned harrer 1 mrk., it gl. aar med bihl 6 skl., it dito 1 mrk., en teke aas 12 skl., en 
seis med bom og ringe som uden er afstøt for 12 skl., en dito 1 mrk., 2 gl. opskoede slee meder 12 
skl., en hand qvern med hus og jern seiel for 4 mrk., 
I Steerhused. 
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2 stand tønder á 12 skl. Er 1 mrk. 8 skl., en kalke tønde 8 skl., en ballig 4 skl., it drøfte trug 6 skl.,  
Krubhused. 
It deigne trug for 3 mrk., en stand tønde 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., en ølhalf tønde for 12 skl., en 
kierne med stau og laag 1 mrk., en ege sybøtte 6 skl., en fyre sybøtte 4 skl., en gl. egekiste i stuen 
uden laas 2 mrk., it lided gl.skrin uden laas for 4 skl., it gl. bord i stuen med oben foed, og skoffe 
For 1 mrk. 4 skl., Paa nørre benk en nye wefved benkedynne 4 ½ allen lang for 6 mrk., en spoel 
skaded agedynne 12 skl., under winduen en spoel skaded benkedynne med lided fire udi 4 ½ allen 
lang for 3 mrk., en nye wefved benkedynne for bordenden 3 ½ allen lang for 5 mrk., it sort borned 
hiønde med røede wipper udi 12 skl., en røke bagstoel 1 mrk., 
Kaabber ware. 
En kaabber kedel paa en fiering stoer er vegtig til penge 4 Sld., en span stoer kaabber kedel er vigtig 
til penge 10 mrk., fanttes i Sterfboet aatte stoke med bier udi hvor om arfvingerne indbiurdis efter 
denne salig mands for sin død giorde anstalt er saa foreened at Moderen deraf skal beholde den 
halfvepart som er 4 stoke med bier, og hver hans sønner hver sin beistok, og de 2 sidste stoke med 
bier skolde trende denne Sal: Mands døttre hafve deel udi hver 2/3 af en bistok som nu efter 
samtyke herpaa Sterfboet der vedstod forblef. 
Summa Andrager forskrefne dette angifvende Sterfboet løsøre gods til penge 130 Sld. 
1 mrk. 6 skl.,  
Der for uden angaf arfvingerne at de hafde rettighed til denne forde 25 gaard i Nyelaursker sogn, 
hvor paa de fremviste it kiøbe, eller Transports bref, som er udgifved af Kongl: May: Ambtskrifver 
og Ride fouged Sr: Hans Henrik Skor, datered den 21 September 1700. hvor udi formældis at denne 
S: Mand haver betalt som hans Ko: May: ofver draged er, og tilkommer for resterende Gield 
Christopher Ifversen er skyldig blefven til forige Ambtskrifveren Augustuis Dechner som vel 
bemelte Hr: Ambtskrifveren er Committeret at indfordre efter ordre, og af ham vedstaais at være til  
Hans Kongl: May: betalt af denne S: Mand penge Capital 98 Sld. 2 mrk. 8 skl., med paadragende 
rente eller leje af bemælte Capital efter der paa med delte Qvitering til 1. May 1692, 2 Rd. 36 skl., 
som erlagt til Capitaten at denne Sal: Mand Jens Pedersen for gaarden haver betalt i alt penge 102 
Sld. 12 skl., med videre samme Transports bref fra bemælte Hr: Ambtskrifveren om formelte, som 
nu blef læst og paaskrefven, imidler tiid at denne S: Mand saaleedis, efter forige ambtskrifveren 
Dechners, og Ilige Hr: Ambtskrifverens transport, og saa videre Passeret hafver denne Sal: Mand 
Jens Pedersen haft denne 25 gaard til besiddelse, og dyrked dends tilliggende eiendom, og beretted 
arfvingerne hand hafver væred ubesværged af andre som eiendommen for den tiid kunde være 
berettiged, og denne Sal: Mand imedens  besvared ald Kongl: paabuden skat landgielde, og 
rettighed, og for aarsaged gaardens eiendom i forskrefne maader at befrie som ved lejemaal af 
pandthaveren som første transport har udgifvet er anfanged, og berørte gaard ved sin paa boelse fra 
med biugning forbedred, hvilken forbedring foruden jordens formeerelse efter lejlighed bestaar /: 
saa som bemelte gaard da Jens Pedersen den antog var nesten Øde :/ nu efter arfvingernes udvisning 
af bemælte wurderings mænd blef anseeit, og Ehtimeret for penge 34 Sld., som nu her paa skifted 
efter samptlige Stefboeds vedkommendis indbiurdis foreening læggis til forskrefne sammen reigned 
Capital og de der om foreedis samptlig arfvingerne imellem at deelis som er 136 Sld. 12 skl.,  
Summa Summarum er saa formelte dette Sterfboes middel penge 266 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende, da som er Ældgammel var og brugte ej anded til sine 
Ifareklæder, end hiem spunden tøy, og bereede skin, Saa har sønnerne efter de vedkommendis 
samtyke dem antaged sig at paa klæde, og der med vare samptlige Sterfboeds vedkommende nu 
veltilfreds, og fornøyet. 
Sæden som er ind aufled udi for berørte aar 1702, der om blef nu her paa Sterfboet afhandled med 
samptlig arfvingernis villie, og samtyke, at Enken den nu antager, og hun tillige med sin laugwærge 
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lofved at betale deraf alt hvis som rester for Aa 1701. Item for indeværrende aar 1702. saa at ald 
afgiften af den skal holdis skadisløs. 
Hvornest blef angifven efter skrefne witterlig bort skyldige Gield og Prætensioner, og 
er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Peder Jørgensen i Nyelaursker sogn fremlagte it pandtebref af denne S: Mand Jens Pedersen 
udgifved til ham dend 22 july 1700. og samme dag inden Wæster Herred ting vedstaaed af hammen 
som mælder at hand efter bemelte brefs indhold for forstrekning er forsikred for capital og rente udi 
omrørte 25 gaards berettighed og møtte Peder Jørgensen self med ommelte pandtebref og fordred 
Capital som er 40 Sld., og vedstoed renten til dato var betalt, hvor for Capitalen her nu anføris som 
er penge 40 Sld., og blef samme pandtebref nu læst og paa skrefven for oben mælte Capital40 Sld., 
forblifver Peder Jørgensen ved forskrefne sit pandt den 25 gaard i Nyelaursker sogn efter berørte 
pandtebrefs kraft indtil hand for Capitalen /: efter som til dato ingen rente rester som før ermælt, :/ 
vorder afbetalt :/: 
Efter afreigning haver Barbara S: Jocum Sigvartsen i Rønne her i boet at fordre penge 10 Sld. 6 
skl., her for er udlagt, en stoer sort Koe er sat for 6 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., til overs 3 
mrk. 10 skl., :/: 
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordred efter afreigning 1 mrk., udlagt it Lam er sat for 1 mrk. 
12 skl., til overs 12 skl., :/: 
Arfvingerne angaf at være skyldig til sogne deignen Mons Jensen som hand nu self fordred 2 Sld., 
og for sin søn fordred som vedgikes penge 3 Sld., er tilsammen 5 Sld. Udlagt en ung brun Hoppe 
for 4 Sld., it deignetrug 3 mrk., en stand tønde 1 mrk., :/: 
Mons Møllere her i sogned fordred som vedgikes penge 7 mrk., nok fordred for høste arbeidsløn 
som vedgikes 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der for udlagt, en røe sanded Soe 3 mrk., 
paa nørre benk en nye wefved benkedynne 2 ½ alen lang for 6 mrk., en sort spæ Qvige kalf for 4  
mrk., en gl. ege kiste i stuen uden laas 2 mrk., en haand qvern med hus for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Jens Larsen i Arnager fordred efter vedgaaelse 6 mrk. 14 skl., udlagt it blaked studnød for 7 mrk., 
til overs 2 skl., :/: 
Bendt Svendsen fordred som vedgikes penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en røked bagstoel for 1 mrk., hos 
Mons Mølleres udlæg 8 skl., :/: 
Karen Johan Lars i Arnager fordred som vedgikes 4 mrk. 4 skl., udlagt hos Barbara  S: Jocum 
Sigwarts udlæg 3 mrk. 10 skl., hos Herman Bohnis udlæg 10 skl., :/: 
Imod denne Sal: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken efter nu aftale paa 
Sterfboet bevilged, og samtyked penge 24 Sld., der foruden blef Enken bevilged sin sengs klæder, 
og en gl. kiste som stoed i stuen for  de 24 Sld., er udlagt en brun hielmed Hest gilling for 8 Sld., en 
brun Hoppe med it sort brun spet Hestføll for 7 Sld., en ung sort Koe 5 Sld., en ældre sort Koe 5 
Sld., til overs 4 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Enkens Prætension imod udfarten til penge 87 
Sld. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Sal: 3 Sld., udlagt it sort studnød for 3 Sld.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld. 1 mrk., udlagt en brun Qvige for 4 Sld., 7 unge Gies á 12 
skl er 5 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt 4 unge Gies for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk.,  udlagt, en røe herred studkalf 3 mrk., 
en blaked studkalf for 3 mrk., :/: 
Blifver saa Sterfboeds Gield og Prætensioner penge 97 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 168 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfve part som er penge 84 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
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Hvor af bestaar i løsøre penge 36 Sld. 1 mrk. 7 skl., og resten bestaar i forde 25 gaards Eiendom, 
naar forde 40 Sld., for Per Jørgensen pandte bref fradragis som er penge 48 Sld. 6 skl.,  
Dend øfrige halfvepart skulle deelis imellem forskrefne denne S: Mands med bemelte sin hustru 
sammen aufled børn, som er 2 sønner og 3 døttre, men som de 2de udgifte søstere forhen haver af 
faderen i sin, og sin hustruis velmagt bekommed en deel udflye, og hiemgift da de komme i 
ekteskab, og sønnerne hver for sig og en deel sig har til beste lagt, saa at der imod vederlaug ved 
Sterfboeds hielp er for hverfved, saa sluttede nu samptlig arfvingerne at under læge den nu udi 
Sterfboet ugifte daatter Birgitte Jensdaatter at hun imod sine søstres hiemgift skal nyde, saa som 
hende og nu til læggis af forde 25 gaard at tilkomme dend yngste daatter Birgitte Jens Daatter saa 
fuld er stadtning, og fornøgelse lige som de første døttre, hendis eldste søstere af deris S: Fader udi 
sin welmagt bekommed haver som er efter afreigningernis angifvende 20 Sld.,  
For Enkens anpart som tilsammen er 84 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for hende tillæggis hendis anpart 
af forde 25 gaard i Nyelaursker sogn, naar de 40 Sld., som benefnte Peder Jørgensen haver at 
Prætendere, fra Summen er afdragen blifver saa halfve partten igien 48 Sld. 6 skl., og tolkommer 
hende af løsøre godsed naar forskrefne Gield, og Prætensioner fra tagen 36 Sld. 1 mrk. 7 skl., hende 
er der for udlagt, en soed snopped Hoppe for 6 Sld., en ung brun Hoppe 5 Sld., en ung røe Koe som 
er røgged sat for 5 Sld. 2 mrk., 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 12 skl., 5 gl. Gies á 
1 mrk. 4 skl er 6 mrk. 4 skl., en Gaase 1 mrk. 4 skl., 9 unge Gies á 12 skl er 6 mrk. 12 skl., en hvid 
Soe 3 mrk., en hvid ung galt 2 mrk., 2 Orne grise 2 mrk., en wogn med smaa stier hammel tøm, og 
halseeler 2 Sld., en ploug med behørige jern jul bøsse, og ringe 6 mrk., 2 Træ tinned harrer for 1 
mrk.,  it aar med bihl 6 skl., it dito 1 mrk., en te kaas   12 skl., en span stoer kaabber kedel er vegtig 
til penge 2 Sld. 2 mrk., ved udfarten til ofvers som her tillægis 4 mrk., til overs 15 skl., :/: 
Samptlig børnens anpart som først var 84 Sld. 1 mrk. 13 skl., der af bestaar udi den 25 gaard i 
Nyelaursker sogn 48 Sld. 6 skl., hvor af dend yngste daatter er bevilged til hiemgift som før er mælt 
20 Sld., blifver saa igien 28 Sld. 6 skl., som deelis imellem forskrefne denne Sal: Mands 2 sønner 
og 3 døttre, er deraf en broderlaad 8 Sld. 1 5/7 skl., og en søsterlaad 4 Sld. 6/7 skl., resten som er 36 
Sld. 1 mrk. 7 skl., bestaar udi løsøre hvor af en broder tilkommer penge 10 Sld. 1 mrk. 8 6/7 skl., og 
en søsterlaad er 5 Sld 12 3/7 skl.,  
For den eldste søn Joen Jensens egen anpart som er 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., og hans yngste søster 
Birgitte Jensdaatter, som hand er wærge for, hendis anpart som er 5 Sld. 12 skl., er tilsammen 15 
Sld. 2 mrk. 5 skl., er udlagt, en bleg røe stud for 3 Sld.., en blak hielmed Qvige 3 Sld., en fierings 
kaabber kedel er vegtig til penge 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 lam á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 
skl., en seis med bon og ringe 1 mrk., en stand tønde i Sterfhused 12 skl., 2 opskoede sleemeder 12 
skl., en nye wefved benkedynne for bordenden i stuen 5 mrk., en ung hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en 
kierne med laag og stauf 1 mrk., it bord i stuen 1 mrk. 4 skl., en ballig 4 skl., it drøfte trug for 6 skl., 
tilovers 1 skl., :/: 
Dend anden søn Peder Jensen for sin anpart som er 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt, it bleg 
røt studnød for 10 mrk., en sort brun ung Hoppe 4 Sld., it Faar 3 mrk., it lam 1 mrk. 12 skl., en 
blaked spæ Qvige kalf 2 mrk., en sort pletted Soe for 2 mrk, 8 skl., en seis som uden er afstødt med 
bon og ringe 12 skl., en stand tønde i Sterhused 12 skl., en kalke tønde 8 skl., hos Moderens laad 15 
skl., hos Herman Bohnis laad 2 skl., hos Jens Larsen i Arnager 2 skl., af en ung Gaas ved skifte 
rettigheden 4 skl., en spoelskaded benkedynne 4 ½ allen lang 3 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Hanna  Rasmus Hans tilkommer af løsøre 5 Sld. 12 skl., udlagt it røe blised 
Hors Øeg 10 mrk., 2 Faar 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., en gl. tønde 4 skl., en 
øltønde 12 skl., en fyre sybøtte 4 skl., :/: 
Dend yngste, eller anden daatter Margreta  Anders Ols tilkommer 5 Sld. 12 skl., der for udlagt it 
hvidt studnød for 9 mrk., 2 Faar 6 mrk., 2 Lam 3 mrk. 8 skl., en ege sybøtte 6 skl., it lided gl. skrin 
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uden laas 4 skl., en spoelskaded agedynne 12 skl., it sort bonned hiønde 12 skl., hos broderen Per 
Jensen 2 skl., :/: 
Og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning der ved som før er indført, helst som 
Enken med sin laugwærge, og samptlige dette Sterfboes arfvinger, efter skifteforwalterens 
anfordring ike hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde komme til bæste, ej heller angaf 
sig flere med videre Gields fordring, en foran findis indført, hvilked saa at være tilganged, og 
Passeret Testerer, Bastian Anchersen. H: Brugman.        Olluf Rasmusen. 
Joen J:J:S: Jensen. Peder Jensen. Rasmus R:H: Hansen.  
Anders A:O:S: Olsen.  Morten Møllesen.          Mikel M:M:S: Madsen, 
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Anno 1702. Den 13. September. Er efter Lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter arfvingernis begiering, efter  Salig Bendt Hansen, 
som tillige med sin Søn Hans Bendtsen boede og Bendt Hansen ved døden afgik pss den 67  jord 
eiendoms gaard, kaldis Sygaarden ofver Hasle udi Clemmedsker sogn, imellem denne Salig Mands  
efterlefvende børn,som er 2 sønner og 3 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er  Hans Bendtsen, her som mested. 
Dend anden søn er Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn begge fuld myndige efter lowen. 
Dend eldste daatter er Sidlene Bendtsdaatter nu i  Ekteskab med Svend Andersen i Knudsker 
sogn. 
Dend anden denne  daatter er Kirstine Bendtsdaatter i ekteskab med Niels  Hansen, boende i 
bemælte Knudsker sogn. 
Den yngste daatter  Karne Bendtsdaatter i ekteskab med Esper Andersen boende i Lyrebye i 
Østermarie sogn. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Bastian Anchersen ved hans 
forhendring skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet 
Lars Hansen boende i Biørnegaarden, saa og Hans Mortensen. Begge  boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Først blef angifven efterskrefne boet skyldige Gield, nemlig. 
Svend Mikelsen nu boende i Knudsker sogn møtte her paa Sterfboet, og angaf at fordre som S: 
Bendt Hansen endnu med resterer, og videre bevisis med en opskrift som er anført paa en dom fra 
nørre herreds ting af herrits fougden Daniel Bark udstæd, foran datered den 15 Fefruary 1689 og 
opskriften datered den 19 January 1691, nogen rente som er opskrefven for 2 Sld., Saa og 5 mrk., 
som ej skifte brefved vedkommer er tilsammen 13 mrk., nu fordred Svend Mikelsen rente af de 5 
mrk., i 12 aar siden skiftebrefveds dato aarlig 4 skl er 3 mrk., er saa hvis Svend Mikelsen fordrer 
aftalt hvis som rester efter Hans Forman S: Peder Jensens skifte brefved udvisning her af bref efter 
S: Peder Jensen ganged datered den 14 og 15 may 1690. nu af Svend Mikelsen fremvist observeret, 
og paaskrefven og ham igien lefveret. Efter 2de skiftebrefve ganged efter Sal: Mads Aagesen, og 
hans Sal: Hustru den 12 November 1678. og den 8 may 1679. befindis denne S: Mand Bendt 
Hansen at være til ordnet at wærge for sine søstre børn, Hans Madsen, og Niels Madsen, og 
vedstoed nu samptlig S; Bendt Hansens arfvinger, at denne Sal: Mandlenge forhen har giort rigtig 
afreigning med Niels Madsen, at hand indted her i boet har at Prætendere, hvor on hand ike heller 
nu møtte paa Sterfboet, hvor for den post saa til endelighed her paa skifted Sluttedis at S: Bendt 
Hans Arfvinger, for Niels Madsens, og hans arfvingers Prætension skal være fri, og kraf løs; 
Dend anden broder Hans Madsen nu møtte, og efter afreigning, imellem ham og S: Bendt Hans 
arfvinger som skeede nu her paa Sterfboet, saa indgik Sterfboeds arfvinger, at Hans Madsen her af 
boet skal nyde udlæg, og betalning for alt hvis hand haver til rest, og nu prætenderit for Capital, og 
rente af Hans Madsens fæderne, og møderne arf i alt penge 9 Sld., af Sal: Jørgen Hansens arfvinger 
møtte nu her i dag paa Sterfboet nemlig, Peder Jørgensen, Lars Jørgensen, Hans Jørgensen, og 
Jørgen Jørgensen IItem Hans Madsen, og Jørgen Madsen, som er Sal: Jørgen Hansens søster 
sønner, og angaf bemælte S: Jørgen Hansens sønner, og Prætenderet, at som de ike var stefnt til 
nogen laubydelse, angaaende dend 56 gaard i Risbye udi Clemmedsker sogn, hvor de samptlig i 
samme sogn ere boende, saa formelte de, at dem samptlige skulle være sæded berettiged udi 
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bemælte 56 gaard, og der hos begierede, og frem esked en forbegelse, som skal være opretted 
imellem denne S: Mand Bendt Hansen, og deris Sal: Moder, at der af kunde seeis om der nogen af 
dem har væred hos, og med underskrefved, Hans Madsen og Jørgen Madsen var og begiærende, at 
berørte Esked foreening nu maatte fremlæggie, hvor ved de i det øfrige formeente at dem til lige 
med deris sødskende skulle være berettiged, arfvepart paa deris S: Moders weigne, udi bemælte 56 
gaard, Imod denne anførte prætension fremlagte Bendt Hans arfvingerne eiendoms dom, afsagt 
inden nørre herrids ting af herrits fougden Daniel Bark, datered foran den 15 February 1689. hvor 
udi  mældeís af S: Bendt Hansen haver Esked sine penge, og arfvepart hand af Capital og rente 
hafde bestaaende i den 56 og 57 gaarder i Risbye udi Clemmedsker sogn, og tilkiendt der for med 
videre omkostning den 56 gaard at have til eiendom, og for den ofver blefven rest, Bendt Hansen 
end videre foruden berørte Gaards sætning hafde til gode som der efter findis at være penge 6 Sld. 
10 skl., er giort inførsel for udi den 57 gaard, hvilke 6 Sld. 10 skl., nu S: Bendt Hans arfvinger 
vedstoed af Lars Jørgensen i Clemmedsker sogn at være til Sal: Bendt Hansen betalt, efter der paa 
gifve Qviterings for mælding. Saa formeente Sal: Bendt Hans arfvinger efter anmælte beskaffenhed 
at ingen kunde hafve efter forde usvækede doms kraft, rettighed til at paastaae, entten sæde 
rettighed, eller arfvegang i omrørte 56 gaard at indtale, men forholte sig der ved efter lowen, saa 
paaraabte skifteforwalteren om der var nogen som hafde her i Sterfboet noged ydermeere at 
Prætendere, hvor da ingen videre fremkom end forskrefved staar, og andrager forskrefne 
vedgaaende Prætensioner til penge 13 Sld., Anders Hansen i Rydskier sogn nu møtte her paa 
Sterfboet, og fremlagde it pandtebref som ham af denne S: mand Bendt Hansen er gifven, og 
vedstoed inden Nørre Herrits ting datered den 4 og 5 july 1695. som mælder at den 33 gaard i 
Rydsker sogn Anders Hansen nu paaboer haver Anders Hansen i pandt fra dato udi nest 
paafølgende 16 aar for penge 100 Sld., som Anders Hansen self har underskrefved, og indgaaet og 
der paa betalte i alt 36 Sld., nu hafver Anders Hans fra dato efter det skiftebref ganged efter hans 
Sal: Hustru videre nu udning betalt en deel rente af forde resterende Capital. Saa efter aftale 
imellem Anders Hansen i og denne Salig mands Bendt Hansen samptlig arfvinger, som i dag 
Passeret blef parterne saa foreened, at Anders Hansen indgik, og at vilde indgaae som og S: Bendt 
Hansens arfvinger med hammen samttked, at Anders Hansen vil betale til nest kommende nyt aat 
1703. for resten af Capitalen 50 Sld., og der som Anders Hans ike saa efter kommer bemælte sit 
løfte til nyt aar som mælt er og rigtig fornøger, og betaler forskrefne 50 Sld., for berørte 33 gaard i 
Rydsker sogn, at saa anmælte pandtebref kand staar ved magt, saa obligered Anders Hansen sig 
som hand nu indgik, at hand vil giøre den 33 gaard i Rydsker sogn til nest kommende indfast 1703. 
skadisløs og saa skal Anders Hansen af de betalte 36 Sld., som nu rester først 16 Sld., mindre 4 skl.,  
Rente af dend restende Capital og resten af den betaling Anders Hansen paa pandte brefved har 
giort som da er 20 Sld. 4 skl., skal arfvingerne betale til ambtstuen af den restands Anders Hansen 
er skyldig af landgielden forberørte 33 gaard og der som arfvingerne saa betaler de 20 Sld. 4 skl., til 
amtskrifveren paa Anders Hansens veigne, saa tilhørrer S: Bendt Hansens arfvinger forde 33 gaard 
ligesom tilfore, med der som Anders Hansen betaler de 50 Sld., til den belofved tid nyt aar 1703. 
saa skal pandtebrefved staar ved magt, som det i self indeholder, hvilked at saa ubrødelig holdis, og 
efter kommis skal, saa skrifver vi samptlig nu vore hende her under, og som dagen nu er forløben 
saa Sluttis denne Skifteforretning der ved at den videre i morgen kand foretagis  
Skiftestæden Ut Supra. H: Brugman.  Anders A:H: Hansen. Hans Bendtsen.
 Peder Bendtsen. Esper E:A:S: Andersen.    Lars L:H:S: Hansen. 
Hans Mortensen. Svend S:A:S: Andersen. 
 
Nest Paa følgende den 14 September, er Atter udi forskrefne De Vedkommendis  
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Nerværelse med denne Skifteforretning end videre foretagen som her efter følger, Videre er til dette 
Sterfboes middel at anføre som Peder Andersen i Klingegaard i Rydsker sogn, her til Sterfboet er 
skyldige efter det skiftebrefs anledning, ganged efter Erik Pedersen Smids S: Hustru i bemælte 
Rydsker sogn Capital 30 Sld., og der af til nest kommende jul: resterende rente udi 3 aar til dato á 6 
mrk er 4 Sld. 2 mrk., er saa Capital og rente i alt penge 34 Sld. 2 mrk.,  
Arceliemesteren Peder Mikelsen nu boende i Gudhiem er skyldig efter den skifteforretning ganged 
efter denne S: Mand Bendt Hansens Salig hustru den 6 og 22 febr: Aa. 1688, efter der om hans 
udgifne bevis datered dend 30 april 1685 penge 9 Sld., efter anrørte skiftebref befindis dette 
Sterfboe at være til beste fire smaa enge som er i underpandt, og er beliggende udi skrobekrak som 
er under den 30 gaard i Rydsker sogn eiendom, som endnu efter arfvingernis beretning ubetalt, og 
der for nu indført penge 31 Sld., Efter forhen indførte, og Citeret eiendoms dom datered den 15 
febr: Aar 1689. befindis dette Sterfboe at være tilhørende den 56 Jord eiendoms gaard beliggende i 
Risbye i Clemmedsker sogn som Peder Monsen beboer, efter da forhen giorde taxering for penge 
165 Sld. 3 mrk. 6 skl., Og som gaarden siden den er taxered udi adtskillige maader er blefven 
forbedred, sær udi gaardens egen huses bygning, saa og it udhus der paa grunden som af nye er 
opbrugt, og af S: Bendt Hansen bekosted, item skoufven som ligger til samme gaard som siden 
sætningen er ophegnet, saa anslagis samme 56 gaard med sin tilliggende, nu af S: Bendt Hans 
arfvinger, den imellem af verdie for penge 250 Sld., Peder Monsen som paaboer bemelte 56 gaard i 
Risbye i Clemmedsker sogn nu i dag her paa Sterfboet møtte, og efter afreigning imellem ham, og 
S: Bendt Hansen arfvinger, vedstoed Peder Monsen her til Sterfboet skyldig at være som er af 
resterende leje for bemælte 56 gaard, som i alt opdrager penge 12 Sld., en jern kakelofven med 
behørige skener, og skruer som er en bi legger, 2 forehøy er nu af bemelte wurderings mænd 
amseet, og med ald sin tilbehør taxered for 12 Sld., og findis samme kabel ofven nu i Julegaard i 
Rydsker sogn, Hans Pedersen boende paa Ullehals i Rydskier sogn, møtte nu her paa Sterfboet, og 
vedgik at være skyldig her til boet og i forde skifte forretning efter denne S: Mands hustru er anført, 
og endnu resterer penge 10 Sld., arfvingerne eftergaf hvis rente som imidlertiid af hofved summen 
kand restere her til dags, nok wurderet, Boehave som fanttis i Krobhused, it madskab af fyrre træ 
med 2 ege dørre foruden laas for 2 Sld. 2 mrk., it gl. sengested 2 mrk., I stuen it sengested for 5 
mrk., en brunsteen skifve med en lugt træfod, og skoffe for 10 Sld., en hand qvern i øster hus, med 
hus og jern seiel for 6 mrk., it kandeskab i steenhuset 4 mrk., nok er wurdered en hvid Hest som er 
ugilled, er sat for penge 6 Sld., videre fremlagt Hans Bendtsen it pandtebref udgifved af Hans 
Hansen, da boede paa 38 gaard kaldis Julegaarden beliggende i Rydskier sogn , datered dend 22 
April 1685, og inden Nørre Herreds ting bekrefted dend 18 december berørte aar 1685 med videre 
der paateigned opskriftens formelding nu læst, og paaskrefven, hvor efter befindis dette Sterfboe at 
være berettiged, den halfvepart af heele Summen som er 385 Sld., hvor for berørte 38 gaard i 
Rydskier sogn efter berørte pandtbref er til underpandt, dend ene halfvepart er forhen denne S: 
Mands afdøde hustru med ham auflede børn udi skifte forretningen efter hende imellem deelt, og 
den halfvepart foregaf Hans Bendtsen, som og nu var berettiged, af Hans Bendtsen det at have 
betalt, og af dem som var berettiged, af Hans Bendtsen det bekommed hver sin anpart udi forde 38 
gaard, hvor saa den anden halfvepart tilfaldt denne Salig Mand paa sin egen arfvedeel som endnu er 
i behold til bemælte hans arfvinger, og er penge 192 Sld. 2 mrk., Hans Bendtsen endnu fremlagde it 
kiøb, og skiøde bref til ham af sin Sal: Fader Bendt Hansen indgived datered dend 26 january 1694. 
hvor udi mældis at S: Bendt Hansen ved dend 26 january 1694, hvor udi mældis at S: Bendt Hansen 
Skiøder ald sin anpart sæde, og rettighed udi den 67 gaard som kaldis Sygaarden hand da paaboede 
brliggende i Clemmedsker sogn, og ded for 200 Sld., dend anden halfvepart foregaf Hans Bendtsen 
at have betalt til sine med arfvinger som dem efter deris S: Moder er til kommen, hvilked hans med 
arfvinger, og nu vedstoed at have hver sin anpart af Hans Bendtsen opbaared, at de efter deris S: 
Moder tilfalden arf ej noged nu haver at fordre men det foregaf Hans Bendtsen at hand for rente af 
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berørte 200 Sld., efter samme brefs indhold hafver haft sin fader hos sig imedens for siufned ham 
med hvis nødtørst hand begierede, og hand hafde fornøden, som samme bref formælte nu læst og 
paaskrefven, og er samme bref bekræfted af S: Bendt Hansen inden Nørre Herreds ting dend 
bemælte 26 January 1694. angaaende dette kiøb, og skiødebref. Saa svarede Peder Bendtsen for sig 
som er yngste søn og formeente, at som berørte 67 gaard, før end den anpart deris S: Fader Bendt 
Hansen seil eiede blef solt, ike da riktig blef lowbuden som det sig bør, tilholte hand sig at være 
adgangen lige saa vel berettiged, som bemelte hans broder, efter som de begge ere wederheftige, 
idet øvrige for meente Peder Bendtsen, som vel som samptlig døttre mændene, at bemelte 67 gaard 
var meere werdt, en 400 Sld., som den er anslagen fore paa denne 67 gaard, hvor ved erfaris kunde, 
om hvor høyt den videre kunde være af werdie, og der for vil Per Bendtsen, formeene ald disse 200 
Sld., skal Seqvestreris, udeelt, til der paa taxt, og dom vorder erhverfved, Hans Bendtsen forholte 
sig efter forde kiøb, og skiødebref som Qviteringer, at hand ike var pligtig til at besvare videre for 
denne 67 gaard, end berørte kiøb, og skiødebref omformælder, og erbød Hans Bendtsen sig, at naar 
hans med arfvinger vil have sin anpart en hver for sig af de resterende 200 Sld., skal de dem 
reedelig bekomme idet øfrige angaf Hans Bendtsen at hand udi adtskeelig maader siden ham 
gaarden fra sin S Fader blef tilskiødt samme gaard har forbedred, som øjensynflig skal fremvises 
naar begiøris, endnu paastoed Per Bendtsen, at saa som Hans Bendtsen end videre siden det omrørte 
pandtebref paa den 38 gaard i Rydsker sogn, er opretted, og udi skifte efter deris Sal: Fader Hans 
Bendtsens hustru deris moder liqvideret, har til handled sig, og for hverfved rettighed ved kiøbebref 
af Hans Hansen paa bemelte 38 gaard, paa eiendommen for samme pandte penge S: Bendt Hansen 
hafde gaarden i pandt fore og ej høyere, saa efter di Hans Bendtsen vil tilholde sig adgang, og 
Rettighed i denne 38 gaard, formeente Peder Bendtsen at ham der imod tilkom sæded udi forskrefne 
67 gaard, og saa der af betale hvis billigt, og ret kand være, til de vedkommende, Hans Bendtsen 
fremlagde omrørte kiøbebref som fra bemelte Hans Bendtsen udgifved er, dateret den 28 juny 1692. 
og inden Nørre Herreds ting vedstaaed den 1. july 1692. som indeholdte samme Summa hvor om i 
for berørte pandtebref ydermeere meldis og blef samme kiøbebref nu læst, og paaskrefven, hvor ved 
Hans Bendtsen formeente at hand ej kunde hafve nogen hendring udi det lowlig forhave ved kiøb, 
og skiødebref som til ham er gifved, af sin Sal: Fader paa den 67 gaard som for er mælt, hvilke 
arfvingernis anførte Prætensioner her fra akiftedm af skifteforwalteren er Remitteret til low, og Ret 
Og  blef saa Sterfboeds forde opsatte middel nu sammen reigned som i alt andrager 
penge 823 Sld. 3 mrk.,  
Hvorimod er forskrefne angivende Gield og Prætensioner som er 13 Sld., der foruden andgaf sig 
Sønnen Peder Bendtsen at hafve forstrakt til sin S: Faders begrafvelse opdrager til penge 31 Sld.,  
Sønnen Hans Bendtsen fordred og som hand har forstrakt til sin S: Faders begrafvelse som opdrager 
til penge 15 Sld. 2 mrk., og der foruden efter Accordering, og foreening, haver Hans Bendtsen 
betalt til sogne Præsten for liig tienesten 10 Sld., Nok vedgikes at Kistine S: Peder Monsens i 
Knudsker sogn paa sin egen, og sine Børns weigne hafver til beste, og resterer her i boet penge 10 
Sld., som er bestaaende udi forde 56 Gaard i Risbye i Clemmedsker sogn, og rente fra febr: 1688. 
Til dato 7 Sld., er saa Capital og rente penge 17 Sld., Iligemaade fordred daatter manden Svend 
Andersen paa sin hustruia weigne, som rester af forde Risbye gaard, hofved Summen 2 Sld., der af 
rente udi 14 aar, andrager 5 mrk. 12 skl., er saa Capital og rente penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage, og Salario bevilged arfvingerne i alt penge 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning blef bevilged penge 9 Sld.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk., er 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 107 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
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Ligned blifver udi behold med de 200 Sld., i forskrefne 67 gaard, hvor om tvistis 
arfvingerne imellem penge 716 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor saa først blef udlagt til forskrefne Prætensioner som her efter følger. Nemlig. 
Svend Mikelsen i Knudsker sogn, som fordred efter forskrefne indførte meening 4 Sld., her for 
udlagt hos Hans Persen paa Ullehals i Rydskier sogn af hvis hand er skyldig, der af at have 4 Sld.,  
Hans Madsen i Clemmedsker sogn som efter foreened indførte meening her af Sterfboet tilkommer, 
penge 9 Sld., udlagt, at affordre som Archeliemesteren Peder Mikelsen her til boet er skyldig som 
før er melt penge 9 Sld., :/: 
Sønnen Peder Bendtsen for sin fordring som før er mælt som er 31 Sld., er udlagt, hos Peder 
Monsen som hand er skyldig for leie af den 56 gaard i Risbye til dato 12 Sld., it steenbord med lugt 
foed og skoffe 10 Sld., hos Peder Andersen udi Klingegaarden i Rydskier sogn af hvis hand er 
skyldig her til boet 9 Sld., :/: 
Hans Bendtsen som fordrer efter forhen indførte meening i alt penge 25 Sld. 2 mrk., udlagt og der 
for er giort indførsel i Julegaarden den 38 i Rydsker sogn for 25 Sld. 2 mrk., :/: 
Kirstine S: Peder Monsens, og hendis børn som tilkommer efter forhen indførte meening, med 
Capital og rente 17 Sld., hvor for er giort indførsel udi forskrefne 56 gaard i Risbye i Clemmedsker 
sogn for disse 17 Sld., :/: 
Svend Andersen i Knudsker sogn fordrer 13 mrk. 12 skl., der for indført i bemelte i Risbye i 
Clemmedsker sogn for 13 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 Sld., udlagt en hvid ugilled Hest for 6 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 9 Sld., udlagt en jern kakelofven i Julegaarden for 12 Sld., til ofvers 
3 Sld., Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., udlagt af forde Jern kakelofven disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene begge 4 mrk., udlagt af forde jern kakelofven 4 mrk., :/: 
Den forskrefne beholdne 716 Sld. 1 mrk. 4 skl., der af Seqvestreret er de to hundrede Sld., efter 
forde meening udi forskrefne 67 gaard blifver saa igien, /: naar Hans Bendtsen endnu for sin 
Apparte fordring 10 mrk., udlæggis it madskab i Krobhused, som taxered for 10 mrk., :/ 
I behold, naar der udi med reignis de 84 Sld. 10 skl., som er paasat den forde 56 gaard, saafremt de 
staar ved magt, penge 513 Sld. 3 mrk. 4 skl., Hvilke deelis imellem denne Sal: Mands Bendt 
Hansens efter lefvende samtlige børn 2 sønner og 3 døttre, hvor af en broderlaad er 146 Sld. 3 mrk. 
3 3/7 skl., og en søsterlaad er 73 Sld. 1 mrk. 9 5/7 skl., og de  200 Sld., som er Seqvestreret i 
forskrefne maade, der af til efter retning tilkommer, og er en broderlaad udi anrørte 67de 
Sygaarden, 57 Sld. 9 1/7 skl., og en søsterlaad er penge 28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl.,  
For den eldste søn Hans Bendtsens anpart af første deeling som er 146 Sld. 3 mrk. 3 skl., er 
udlagt, it sengested i stuen for 5 mrk., it sengested i Krobhused 2 mrk., en haand qvern med hus og 
jern seiel for 6 mrk., it kandeskab i Steerhused 4 mrk., af de 50 Sld., Anders Hansen i Rydskir sogn 
paa dend 33 gaard her til boet skyldig er haves 14 Sld. 1 mrk. 2 skl., af dend 56 gaard i Risbye i 
Clemmedsker sogn 65 Sld. 2 mrk. 5 5/7 skl., af den 38 gaard kaldis Julegaarden i Rydskier sogn at 
have 47 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl., hos Hans Pedersen paa Ullehals i Rydskier sogn at hand er skyldig 
her til boet 6 Sld., af de 4er enge i skobe krak at have 8 Sld. 3 mrk., hos Peder Andersen i 
Klingegaarden 13 skl., :/: 
Den anden søn Peder Bendtsen tilkommer i arf efter forskrefne første udreigning penge 146 Sld. 
3 mrk. 3 skl., hvor for er udlagt, hos Anders Hansen i Rydsker sogn af hvis hand er skyldig paa den 
33 gaard penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af den 56 gaard i Risbye 65 Sld. 2 mrk. 5 5/7 skl., af dend 
38 gaard kaldis Julegaarden i Rydskier sogn 47 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl., af de 4er Enge i skobe krak 
at have 8 Sld. 3 mrk. 12 skl., af en jern kakelofven 2 mrk., hos Per Andersen i Klingegaarden af 
hvis hand er skyldig 9 Sld. 3 mrk. 1 skl., :/: 
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Dend eldste daatter er Sidzele  Svend Anders i Knudsker sogn tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 9 skl., 
der for er udlagt, hos Anders Hansen af 33 gaard i Rydskier sogn at have 7 Sld. 9 2/7 skl., af den 56 
gaard i Risbye i Clemmedsker sogn 32 Sld. 3 mrk. 2 6/7 skl., af den 38 gaard kaldis Julegaarden i 
Rydskier sogn 23 Sld. 3 mrk. 6/7 skl., af de 4 enge i Skobe krak at have 4 Sld. 1 mrk. 11 3/7 skl., 
hos Peder Andersen i Klingegaarden af hvis hand er skyldig at fordre 5 Sld. 11 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstine  Niels Hansen i Knudskier sogn tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 9 skl., 
der for er udlagt, hos Anders Hansen af dend 33 gaard i Rydskier sogn 7 Sld. 9 2/7 skl., af den 56 
gaard i Risbye 32 Sld. 3 mrk. 2 6/7skl., af Julegaarden 23 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl., af de 4er enge i 
Skobe krak 4 Sld. 1 mrk. 11 5/7 skl., hos Peder Andersen i Klingegaarden af hvis hand er skyldig at 
have 5 Sld. 11 skl., :/: 
Dend yngste daatter Karne  Esper Anders tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for udlagt hos 
Anders Hansen af den 33 gaard i Rydskier sogn at have 7 Sld. 9 2/7 skl., af den 56 gaard i Risbye i 
Clemmedsker sogn 32 Sld. 3 mrk. 2 6/7 skl., af dend 38 gaard Julegaarden i Rydskier sogn 23 Sld. 
3 mrk. 6 6/7 skl., af de 4er enge i Skobe krak at have 4 Sld. 1 mrk. 11 3/7 skl., hos Peder Andersen i 
Klingegaarden i Rydskier sogn af hvis hand her til boet er skyldig 5 Sld. 11 skl., :/: 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ike meere at foregifve som dette 
Sterfboe kunde vedkom ej heller angaf sig nogen saa ydermeere med videre Prætensioner end foran 
findis indført, hvor for saa dette skifte i forskrefne maader der ved er slutted hvilked at saa er 
tilganged og Passeret Testerer. H: Brugman.  Hans Bendtsen.     Peder Bendtsen. 
Svend S:A:S: Andersen.          Niels N:H: S: Hansen. Esper E:A:S: Andersen.        
Hans Mortensen.     Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 5. Oktober. Er efter lowlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter S: Lars Monsen som med boede og døde i it Udhus liggende 
paa 38 gaards grund udi Poulsker sogn, imellem denne S: Mands Creditorer paa eene, side, og paa 
anden side denne S: Mands hustru, og børn som nu igien lever nemlig, hans efter lefvende hustru 
Siegne Larsdaatter, for hende blef til lavværge anordnet, efter hendis begiering, Berril Koefoed 
boende paa bemelte gaard i Poulsker sogn, og denne Sal: Mands børn, som tilsammen er 5 sønner 
og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Jens Larsen i Poulsker sogn . 
Dend anden søn er Peder Larsen ibid. 
Dend 3 søn Mons Larsen, ibid. 
Dend 4 søn er Hans Larsen og i Poulsker sogn. som alle er fuld myndig efter lowen. 
Dend yngste søn som er aufled med denne efter lefvende Enke er Lars Larsen paa 12 aar gl. for 
hamer hans half broder Jens Larsen nu til wærge anordnet. 
Dend eldste daatter er Siegne Larsdaatter i Ekteskab med Morten Clausen i Poulsker sogn  
 Jensen i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste daatter som med denne nu efter lefvende hustru er aufled, er Karen Larsdaatter paa 
9 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis halfbroder Peder Larsen. 
 
Hvor paa  rettens weigne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reets, ved sin fludmegtig Bastian Andersen, og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Ollufsen og Jens Madsen. Begge  
boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Denne S: Mands i boende Huus, som i sig self er siuf bunt, eller 6 stolperum medstaae tag og lyng 
paa og en noged  foruden tag, som er gl. wogt tømmer, og nogle gl. bræder ofver stuen, og it 
windue der udi, resten er ladehus, og en tørve røste næsten til det, med hvis der udi jord og nagelfast 
nu fore findis er tilsammen sat for penge 7 Sld., it hvidt klipped, og hvorved faar er sat for 3 mrk., it 
gl. fyre bord med oben foed 1 mrk. 8 skl., saa blef Enken, og de vedkommende af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere til dette Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede, dem ej meere 
witterligt var, end forskrefved staar hvor saa forskrefne boens middel er sammen reigned, og 
andrager til penge 8 Sld. 8 skl.,  
Hvor  nest blef angifven efterskrefne boet skyldige Gield. 
Welb. Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel for forstrekning til denne S: Mands 
skatter, da denne S: Mand boede paa gaarder, og der for pandtsat forde huus, Item en sort Hoppe for 
6 Sld., en brun blised Hest for 6 Sld., og en røed hielmed Koe for 5 Sld., 2 hvide, og 2 sorte Faar á 3 
mrk er 3 med videre Hr: Lands dommers sedel om formelte, og som ej noged af det øfrige nu efter 
skifteforwalterens anfordring her i Sterfboet findis, saa er Hr: Lands dommer Ancher Müller paa sin 
fordring som tilsammen er 34 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt for berørte 6 stolperum huus med behør som 
melt er for 7 Sld., og ej videre findis der til at udlægge, it Faar og it bord som andrager 4 mrk. 8 
skl., er udlagt til Skifteforwalteren 1 mrk. 8 skl., og skrifveren for sin umage i alt 3 mrk., og lofved 
Enken self at betale til skiftebrefved stempled papir for 1 mrk. 8 skl., og wurderings mændene 
begiered ej noged for deris umage. Formeldst Sterboed slette tilstand, ellers møtte adtskillige her 
paa Sterfboet, og som de forman Sterfboet var i saa slet tilstand vilde de ike anmælde deris 
Prætensioner saa som de saae at de ej der for nog kunde erlange til betalning, hvor ved saa dette 
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skifte er slutted, hvilke at saa er tilganged, og Passeret som forskrefne staar des til vidnisbiurd under 
samptlig vore hender skiftesteden Ut Supra. Bastian Andersen. H: Brugman. 
Berril B:K: Koefoed.  Jep Ollufsen.  Jens Madsen.      Jens J:L: Larsen. 
Per P:L:S: Larsen. Mons M:L: Larsen. Hans H:L: Larsen  
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Anno 1702. Den 6. Augusty. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling  efter afgangne Esper Jensen, som boede, og døde paa dend 36 Jord 
Eiendoms gaard beliggende udi Poulsker sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterladte hustru 
Anna Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordnet, Hans Seiersen 
boende i bemelte Poulsker sogn, paa ene side, og paa anden side denne Sal: Mands med bemælte 
sin hustru auflede børn, som er en søn og 2 døttre hvor af 
 
Søn er Hans Persen 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans moders slegt Niels Nielsen 
boende i Kiørnebye i Poulsker sogn. 
Dend eldste daatter Giertrud Espersdaatter 22 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis 
Moders slegt Lars Pellesen boende i Poulsker sogn. 
Dend yngste daatter Karne Espersdaatter paa 20 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis 
Moders ner Slegt Peder Nielsen boende i Poulsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Olsen og Jens 
Madsen. Begge  boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En graae skimled Hest sat for 8 Sld., en røe maaged Hest gilling 7 Sld., en røe blised Hoppe for 6 
Sld., en gul brun Hoppe 6 Sld.,  
Qveg. 
En sort grimmed Koe 4 Sld., en brun Koe 3 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., en røed Qvige 4 Sld., 
en bleg gul Qvige 3 Sld. 3 mrk., en brun Qvige 3 Sld., en sort hielmed Qvige 10 mrk., en sort 
hielmed Qvigekalf 6 mrk., en sort hielmed studkalf 4 mrk., 
Faar og Lam. 8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk.,  
Svin. En sort pletted soe 3 mrk., en røe soe 2 mrk., en hvid Soe 2 mrk., en hvid galt 2 mrk., en røe 
sandet galt 2 mrk., 4 sort belted grise á 12 skl er 3 mrk., en graae galt gris 12 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk er 5 mrk., 5 unge Gies á 14 skl er 4 mrk. 6 skl.,  
Kaabber.   En span stoer kaabber kedel er vegtig til penge 2 Sld.,  
Boehave. 
En wogn med Høestier hammel tøm, og halseeler 2 Sld., en ploug med behørige jern jul, og bøsse 6 
mrk., en nye træ tinned harre 2 mrk., en gl. træ tinned harre 12 skl., it øllkar paa 2 tønder stort 6 
mrk., it gl. øllkar paa en tønde 1 mrk., 4 gl. tønder 1 mrk., 
I Cammered. 
En fem fierings øltønde 2 mrk., en øltønde 1 mrk., it deigne trug 1 mrk.,  
I Krobhused en laasfast fyre kiste 4 mrk., it sengested indfor dørren for 2 mrk., det anded sengested 
1 mrk., I den seng indfor døren ibiden, en gl. blaae ranned olmerdugs ofverdynne 6 mrk., en blaae 
ranned ullen, og linnen ofverdynne 4 mrk., en ullen sort ranned underdynne 4 mrk., en linnen 
underdynne 4 mrk., en sort ranned ullen pude er sat for 1 mrk., en sort ullen pude 1 mrk., en hvid 
ullen pude 1 mrk., I dend anden seng i Krobhused, en sort ranned ullen ofverdynne 2 mrk., 2 
blaargarns lagen 2 mrk.,  
I Stuen. 
En spoelskaded benkedynne 4 mands sæde er sat for 6 mrk., en gl. wefved agedynne 1 mrk., en nye 
wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde 2 mrk., it nye wefved hiønde for 1 mrk., it lidet 
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Madskab i stuen, med en dørlaas, og hengsler er sat for 3 mrk., it gl. ege wraaskab, med 2 dørre 
foruden laas 3 mrk., it askebord blad med foed og skuffe 3 mrk., en røke bagstoel 1 mrk.,  
I Gaarden. 
En sleede med træ vidier 1 mrk., it fyrre bræde 12 skl., 2 ege planker naar ofver it stolperum á 12 
skl er 1 mrk. 8 skl., 2 møg bræder 8 skl., 2 aar med bihle paa 1 mrk. 8 skl., en lin wefved wef med 
jern, og tilhør 8 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboeds anførte løsøre Gods til penge 93 Sld. 1 
mrk. 6 skl.,  
Belangende denne Sal: Mands Ifareklæder da angaf Enken at de vare af ringe verdt som og 
befandttis at, være gl. wadmels kioel og it par skin bopser, som nu paa Sterfboet blef aftalt at 
Sønnen skal beholde til at forslide. 
Sæden angaaende, da blef den efter seet, og befanttis at være i det høyeste 14 tønder Biug 5 tønder 
Rug, og 5 tønder Haure, med 4 smaa lesinge Høe, hvilked efter som Enken ike for denne 36 gaard 
for inde værrende aar 1702 her ydt meere end 12 skolpund smør, der for at ald landgielde og tiende 
saa rester med anden afgift. Saa blef paa Sterfboet ofver vejet at Enken sæden tilsammen beholder, 
og lofved Enken med sin nu forsatte laugwærge der imod at holde de vedkommende for landgielde 
tiende, og rettighed i rette tide at lefverer skadisløs i alle maader, skulle der af noged ofverskyde, da 
at komme Enken og børnen imellem til felleds føde, og fremtarf, hvor saa de ved om sæden blef 
slited at forblifve. 
Hvornest blef af skifteforwalteren tilspurdt Enken med sin laugwærge saa vel som samptlig børnen 
og deris wærger om de viste noged meere til dette Sterfboeds middel at angifve, hvor til de svarede 
at de ike viste meere end forhen er indført, allermiste denne forde 36 Gaard som Enken angaf af 
denne S: Mand fra de Creditorer, der paa er gangne Samfrender forretning ommælder at være 
indfriet, saa at gaarden denne S. Mands arfvinger der efter er berettiged, og som gaarden siden 
formeente Enken, og Enkens laugwærge paa 36 gaard i Poulsker sogn i sin tiid, at er hverfve videre 
Samfrendis Kiendelse, des aarsage nu her paa skifted ej videre gaarden angaaende nu er foretagen, 
men til Samfrendernes kiendelse her fra er Remitteret. 
  Hvor  saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner som af 
arfvingerne er ved gaard, og er der til giort udlæg som her efter følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, lod fordre som i bog Clarings den 
1. Marty 1702. denne S: Mand til efter retning under Welb: Hr: Ambtmanden, og Hr: 
Ambtskrifverens hender er meddeelt, og Enken nu vedgik til Ambtstuen at reste for den forde 36 
gaard for 1701. i alt med nu Prætenderende 8 skl., omkaastning penge 5 Rd. 2 mrk. 3 skl., er penge 
8 Sld. 3 skl., udlagt 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., en røe sanded galt 2 mrk., 
hos Enken 3 skl., :/: 
Hederlig og wellærde mand Hr: Mads Svane Sogne Præsten i Poulsker sogn lod fordre efter sin 
sedel som af Enken er ved gaaed penge 4 Sld., udlagt, en røe Qvige for 4 Sld., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordred som Enken vedgik penge 2 Sld., udlagt, en sort hielmed 
Qvige kalf for 6 mrk., en hvid Soe 2 mrk.,   
Mads Hermansen Bohn boende i Nexøe fordred efter sin sedel som Enken vedgik med forstrekning 
til denne Sal: Mands begravelse, som i alt andrager til penge 14 Sld. 9 skl., Udlagt en sort grimmed 
Koe 4 Sld., en brun Koe 3 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., en sort hielmed Qvige 10 mrk., en røe 
Soe 2 mrk., it ege bræ 12 skl., tilovers 3 skl., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre som Enken vedgik og angafvis i alt at restere penge 8 Sld. 2 
mrk. 1 skl., udlagt en arbieds wogn med Høestier hammel tøm og halseeler 8 mrk., en gul brun 
hoppe 6 Sld., en hvid galt 2 mrk., hos Enken 1 skl., :/: 
Rasmus Pellesen i Poulsker sogn fordred laante penge som nu rester penge 8 Sld., udlagt i 
Krobhused en gl. blaae ranned olmerdugs ofver dynne 6 mrk., en blaae ranned ullen og linnen 
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ofverdynne 4 mrk., resten af samme seng for 11 mrk., en spoelskaded benkedynne 4 mands sæde 6 
mrk., det ringeste sengested 1 mrk., en sort pletted Soe 3 mrk., it fyre bræde 12 skl., af it møg bræ 2 
skl., hos den yngste daatter 2 skl., :/: 
Hans Poulsen i Poulsker sogn fordred som vedgikes at restere penge 6 Sld., udlagt en ploug med 
behør 6 mrk., en nye harre 2 mrk., en gl. hare 12 skl., it ølkar paa 2 tønder store 6 mrk., it øllkar paa 
en tønde 1 mrk., 4 tomme tønder 1 mrk., en sort hielmed studkalf 4 mrk., en fem fierings ølltønde 2 
mrk., it deigne trug 1 mrk., it møg bræ 4 skl., :/: 
Christopher Seiersen boende i Nexøe fordred som Enken vedgik penge 2 Sld., udlagt i den anden 
seng i Krobhused, en sort ranned ullen overdynne 2 mrk., 2 blaargarns lagen 2 mrk., en laasfast fyre 
kiste ibideb 4 mrk., :/: 
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordred arbiedsløn penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en gl. wefved 
agedynne 1 mrk., en nye wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., :/: 
Jep Nielsen Tømreman boende i Nexøe fordred arbiedsløn som vedgikes 4 mrk., udlagt it aske bord 
blad udi stuen med foed og skoffe 3 mrk., en røke bagstoel 1 mrk., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred for en seis og anded penge 5 mrk., udlagt it wraaeskab med 2 dørre 
foruden laas i stuen er sat for 3 mrk., it flamsk hiønde 2 mrk., :/: 
Peder Andersen i Poulsker sogn lod fordre for arbiedsløn paa denne Sal: Mands liigkiste 4 mrk., 
udlagt it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dørlaas og hengsler 3 mrk.,  
Anders Jensen i Billegram i Persker sogn fordred efter afreigning som vedgikis penge 6 mrk. 8 skl., 
udlagt en lin wefver wef for 8 mrk., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Ødber Persen i Poulsker sogn fordred for en deele til denne S: Mands liigkiste penge 1 mrk., udlagt 
hos Anders Jensen afforde wef 1 mrk., :/: 
Jens Gudbersen fordred for en straae bonds tønde med Biug som Enken vedstoed at hendis S: Mand 
haver laant ham hvis til, og Jens Gudbersen strax tilbuden  at hand vilde det igien imodtage, men 
som hand ike vilde strax der imodtage, saa laante den S: Mand bemelte straaebonds tønde med Biug 
af Jens Gudbersen som Enken nu vedgik, og foregaf saa og nu lovede der af at gifve Jens 
Gudbersen til leje en skeppe Biug, som Enken nu igien strax vilde lefve ligesaa samme tønde fuld 
af Biug, og en skeppe til leje, og det straxsen at betale nu Natura som Enken sig tilbød nu at vilde 
efter komme :/: 
Sørren Gudbersen i Poulsker sogn fordred resterende rente som rester, og Enken vedgik penge 4 
mrk., udlagt 2 egeplanker 1 mek. 8 skl., 2 aar med bihl 1 mrk. 8 skl., en slee med træ vidier 1 mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken samtykt at nyde af dette 
Sterfboes middel for penge 21 Sld., udlagt en graae skimled Hest gilling for 8 Sld., en røe maaged 
Hest for 7 Sld., en røe blised Hoppe 6 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilged 3 Sld., udlagt en brun Qvige for 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i Alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt en bleg gul Qvige for 3 Sld. 3 mrk., af en 
2 spanne Kaabber kedel 3 mrk., :/: 
Stemplet papir til dette skifte bref for 3 mrk., udlagt af forde kaabber kedel 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt af forde kaabber kedel 2 mrk., 2 
gl. Gies 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 89 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 3 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Deraf Moderen tilkommer penge 7 mrk. 4 ½ skl.,  
Og dend anden halfvepart deelis imellem denne S: Mands børn som er en søn og 2 døttre, er deraf 
en broderlaad penge 3 mrk. 10 ¼ skl., og en søsterlaad  er 1 mrk. 13 1/8 skl., 
For Moderens anpart som er penge 7 mrk. 4 skl., er udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk., 5 unge Gies á 14 
skl er 4 mrk. 6 skl., til overs 2 skl., :/: 
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Sønnen for sin anpart som er 3 mrk. 10 skl., er udlagt 4 sort beltede Grise 3 mrk.,af en lin wefved 
Anders Jens udlæg 8 skl., af it møg bræ 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter for sin anpart 1 mrk. 13 skl., udlagt en øl tønde 1 mrk., en graae galt gris 12 
skl.,  hos moderen 1 skl., :/: 
Dend yngste daatter for sin anpart 1 mrk. 13 skl., udlagt en sengested i Krobhused for 2 mrk., til 
overs 3 skl., :/: 
Efter at saa var udlagt saa blef af skifteforwalteren paa raabt om der var nogen som hafde meere at 
angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor saa ingen videre fremkom som hafde meere at 
Prætendere, end foran findis indført, hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at være tilganged 
og Passeret Testerer.  Bastian Ankersen.  H: Brugman.     HansH:S: Seiersen. 
Niels N:N:S: Nielsen. Lars L:P:S: Pellesen.   Per Nielsen. 
  Jep Olsen.   Jens J:M Madsen.  
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Anno 1702. Den 12. Oktober. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Poul Rasmusens Sal: Hustru Boehl Jensdaatter, som 
boede, og døde paa dend 9 Jord Eiendoms gaard beliggende paa Blesbierg udi Nyeker sogn,  
imellem denne Sal: Qvindis efterlefvende Mand bemelte Poul Rasmusen  paa ene side, og paa 
anden side denne Sal: Qvindis efterlefvende 3 sønner nemlig 
 
Dend eldste søn  Lars Pedersen barn i Clemmedsker sogn, til ham er Poul Rasmusen Stiffader, 
De andre 2 sønner som denne S: Qvinde har aufled med Poul Rasmusen deraf 
Dend eldste søn Hans Poulsen 24 aar gl.. 
Dend yngste søn Peder Poulsen paa 23 aar gl., for dem som tilsiuns wærge er faderen Poul 
Rasmusen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle og Welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant 
og Ambtman Waldemar Reeds, ved sin fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Ipsen og Hans Madsen. Begge  
boende i bemelte Nyesker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En sort hielmed Koe er taxered for 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun ugilled sveg røgged Hest for 7 Sld., en brun Hoppe 8 Sld., endnu en brun Hoppe med it sort 
spætted Horsføll for 6 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., 3 unge Gies á 12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. En hvid Soe med 3 smaa grise til sammen sat for 5 mrk., endnu en hvid Soe 4 mrk., en hvid 
galt gris 2 mrk., 2 graae belted Soegris á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehave. 
En wogn med smaae stier hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., endnu en gl. wogn foruden stier for 
6 mrk., 4 gl. harrer tilsammen for 2 mrk., en gl. ploug med forslit jern bøsse løbere, og ringe for 6 
mrk., en gl. wefved behørige træværk er sat for 6 mrk., 2 gl. aar med bihl paa á 8 skl er 1 mrk., it 
par gl. Høestier 1 mrk., en ruhl foruden jern 1 mrk., i steerhused, it lided gl. ølkar 1 mrk., en gl. 
ballig 8 skl., en straaebonds tønde 8 skl., en ørebøtte med laag paa 8 skl., en haand qvern med hus 
og jern seiel 6 mrk., it tomt vinfad ofver flagen for 10 skl., sammested, en gl. saltere tønde 8 skl., it 
deigne trug 1 mrk., paa tilled over Krobhused, 4 gl. tomme tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., 
sammesteds 2 halfve straaebonds tønder á 4 skl er 8 skl., en grynne halftønde med laag paa for 8 
skl., it gl. ølkar paa 2 ½ tønde stoert 1 mrk. 4 skl., 4 gl. seieser med bom, og ringe for 2 mrk., 2 
tomme fieringer á 4 skl er 8 skl.,  
I Krobhused. En tom tønde 8 skl., en bagstoel 6 skl., 
I Stuen.  
It gl. fyre bord med oben foed 2 mrk., it gl. wraae skab 3 mrk., en bagstoel 1 mrk., en gl. 
benkedynne for bordenden 3 alen lang 2 mrk., en spoelskaded agedynne gul under foer 1 mrk., en 
gl. lesned benkedynne 3 allen lang under winduen i stuen 2 mrk., en gl fyre kiste laasfast blef Poul 
Rasmusen af sine med arfvinger bevilged,  
Kaabber, en kaabber kedel paa en span stoer er vegtig til penge 1 Sld. 2 mrk., en gl. jern gryde paa 
en span stoer 1 Sld., en gl. liden malm gryde er vegtig til penge 3 mrk.,  
Mæssing.en mæssing lyse stage med en høy foed for 1 ½ mrk., en mæssing lysestage med flad foed 
for 1 mrk. 4 skl.,  
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Sæden i laderne blef anseeit, og befindis. I straaet Rug 5 tønder som af wurderings mænde saaleedis 
er sat, og tønder for 6 mrk., der fra aftagis som skal ydis til skatte Rug. 1. tønde bliver saa igien 4 
tønder Rug á 6 mrk er 6 Sld., aldt biuged som i gaarden nu findis ad straaed det er og taxered for 8 
tønder, der fra tagis som skal ydis til landgielde Biug en skeppe, til Præsten en tønde en sk: Biug til 
kirken tønde Biug, til herreds fougden, og deignen hver en skeppe Biug, blifver saa igien som dette 
sterfboe til beste anføres 5 tønder Biug á 4 mrk er 5 Sld.,  
Haure som nu i straaet er, og i gaarden findis, er taxered for 6 tønder, der fra tagis 2 ½ tønde til 
skatte Haure Item til Præsten tiende nen tønde Haure, blifver saa igien, som Sterfboet til beste 
anføris 2 ½ tønde Haure á 2 mrk er 5 mrk., hvis Høe som nu her ved Sterfboet findis som boet 
tilhør, er sat for at være 3 lees á 2 Sld er 6 Sld., saa til spurdte skifteforwalteren samptlige de 
vedkommende Poul Rasmusen og hans med arfvinger, om de hafde meere løsøre at angifve som 
dette Sterfboe kunde komme til bæste, hvor til de svarede nej, at de ike viste meere løsøre til dette 
boes middel at angifve, hvor ved saa dette Sterfboes løsøre registering er slutted.  
Og andrager forskrefne angifvende løsøre til penge 78 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor nest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der 
til giort udlæg som her efter følger nemlig.   
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sieg Hans Henrik Skor fordred efter sin Sedels indhold, 
der med ind bereignet 10 Sld., som ham er berettiged af det pandtebref S: Hans Markman før i 
hende hafde, denne 9de gaard angaaende, som der med andrager i alt til penge 26 Rd. 3 mrk. 11 
skl., er 39 Sld. 3 mrk. 11 skl., her for er giort indførdel formedelst mangel af løsøre, og med 
arfvingernis, og samtyke udi denne forde 9de gaard i Nyekier sogn for penge 39 Sld. 3 mrk. 11 skl.,   
Corporal til Hest Esper Ibsen boende i Nyekier sogn, som denne gaards afgift for sin tieneste er til 
reigned, møtte her paa Sterfboet, og angaf som Poul Rasmusen vedgik at rester for 1701. i alt penge 
7 Sld., for Aar 1702 skal og til forde Corporal betalis Bogclarings penge 7 Sld., Nok Oktober 
Qvartal skatt for 1702, 5 mrk., er saa tilsammen 15 Sld. 1 mrk., her for er udlagt af sæden 4 tønder 
Rug for 6 Sld., 5 tønder Biug for 5 Sld., 2 ½ tønde Haure 5 mrk., en haand qvern med huus, og jern 
seiel for 6 mrk., en span stoer kaabber kedel er vegtig til 6 mrk., :/: 
Sr: Albert Hartwig paa Wellingsgaard fordrede som Poul Rasmusen nu vedgik ret at være skyldig 8 
Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt, en brun Hoppe for 8 Sld., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred efter afreigning for forstrekning til denne S: Qvindis begrafvelse, 
og videre som resterer i alt penge 22 Sld. 3 mrk. 13 skl., her for med arfvingernis samtyke giort 
indførsel i den 9de gaard i Nyekier sogn for 22 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Henning Bohne i Rønne lod fordre ved hans Sigvartsen som rester penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt 3 
Faar á 3 mrk er 9 mrk.,:/: 
Herman Bohne i Rønne fordred paa sin hustru moder Barbra S: Jokum Sigvarts   weigne som 
vedgikes at restere bog Gield 7 Sld. 4 skl., udlagt en sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. wef 
med behørig træ værk 6 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en tom tønde 4 skl., :/: 
Mads Høy boende i Rønne fordred efter sin sedel som Poul Rasmusen vedgik penge 6 Sld., udlagt 
en blak hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid galt gris for 2 mrk., :/: 
Lientnant Mortten Mogensen i Nyekier sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. 
Gies, og en Gaasse for 1 mrk. 4 skl., styked er 3 mrk. 12 skl., til overs 4 skl., :/: 
Kirke wærgen Hans Madsen Høy fordred som rester til Nyekirke for 1699, en tønde Biug, er sat for 
10 mrk., for 1700. en tønde tiende Biug er sat for 11 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en 
hvid Soe med 3 smaa grise for 5 mrk., en wogn med smaa stier, hammel tøm, og halseeler for 3 
Sld., en ung Gaas 12 skl., it Faar for 3 mrk., en gryne half tønde med laag paa 8 skl., en tom tønde 4 
skl., :/: 
Ødber Hansen i Nyekier sogn fordred som Poul Rasmusen vedgik, at rester 5 Sld., udlagt en gl. 
wogn foruden stier for 6 mrk.,  af Høet at have 14 mrk., :/: 
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Olle Hansen i Nyekier sogn fordred for at grave til denne S: Qvindes liig penge 1 mrk., udlagt it 
deigne trug for 1 mrk., :/: 
Efter en obligation udgifven af Poul Rasmusen til sin stifsøn Lars Pedersen datered dend 26 
September 1693. med videre dend indhold som nu blef læst og paa skrefven fordrede berørte Lars 
Pedersen som endnu rester Capital 26 Sld. Reisende sig ved den afløsning, og betalning til Hans 
Markman i Rønne for det pandtebref hand paa dend i hende hafde paa denne udi gaard i Nyekier 
sogn, renten angaaende da blef Poul Rasmusen med Lars Persen derom foreened, at Lars Persen 
der for indted haver at fordre, saa er for de 26 Sld., med arfvingernis samtyke nu giort indførsel udi 
forde 9de gaard i Nykier sogn for 26 Sld.,     
Kirke wærgen Hans Madsen fordred klokeringens penge for denne S: Qvindis liig, hvilked 
arfvingerne ej vilde stæde udlæg for, og der for er henvist til low og ret.  Saa som Poul Rasmusen af 
denne gaard, aarlig til kirken giwer, en tønde tiende Biug og der formeen for klokepenge fri at være.   
Sønnen Hans Poulsen fordred laante penge 10 Sld. 2 mrk., udlagt og med arfvingernis samtøke 
giøre indførsel i forde 9de gaard for 10 Sld. 2 mrk., :/_ 
Sønnen Peder Poulsen fordred for Haure, bg penge 9 Sld., udlagt af løsøre 7 mrk. 12 skl., og der for 
tillagt 2 Faar 6 mrk., en bagstoel 1 mrk., en tom tønde 8 skl., ved Mortten Mons udlæg 4 skl., for 
resteringsom er 7 Sld. 4 skl., er giort indførsel i forde 9de gaard. :/: 
Poul Rasmusen angaf at være skyldig til byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne 2 mrk., udlagt  2 
graae belted Soegrise for 2 mrk., it fyre bord i stuen med oben foed 2 mrk.,  
Imod denne S: Qvindis udfart, eller begrafvelsis bekaastning Prætenderet Poul Rasmusen lige 
vederlaug som ham blef sted udlæg for 24 Sld., udlagt en brun ugilled svæg røgged Hest for 7 Sld., 
en brun Hoppe med it sort spet Horsføll for 6 Sld., 4 harrer for 2 mrk., en ploug med behør 6 mrk., 
2 aar med bihl 1 mrk., it par Høestier 1 mrk., en rul uden jern 1 mrk., it lided ølkar 1 mrk., en ballig 
8 skl., en tønde 8 skl., en ørre bøtte med laag 8 skl., en jern gryde 4 mrk., en malm gryde 3 mrk., 2 
lysestager 2 mrk. 12 skl., it wraaeskab for 3 mrk., af høet 10 mrk., it gl. ølkar 1 mrk. 4 skl., 4 seiser 
med bom og ringe 2 mrk., en benkedynne for bordenden i stuen 2 mrk., en benkedynne under 
winduen i stuen 2 mrk., en bagstoel 6 skl., ved wurderingsmændenes udlæg 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren Salarium 3 Sld., Skifteskrifverenialt 4 Sld. 2 mrk., Stemplet papir til 
skiftebrefved, hvor for er giort indførseli forde gaard:/: 
Wurderings mænde for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it tom vin fad 10 skl., en salt 
tønde 8 skl., paa Krobhus tilled 4 tomme tønder 1 mrk. 8 skl., 2 half tønder 8 skl., en spoelskaded 
agedynne med gul under for  1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Videre fremlagte S: Hans Sigvartsen boende i Rønne it pandtebref af Poul Rasmusen til ham 
udgifven, datered den 21febr: 1694. og inden Wæster Herreds ting af Poul Rasmusen vedstaaedden 
1. Marty 1694. som nu blef læst og paa skrefven, mældende at Hans Sigvartsen paa Poul 
Rasmusens wegne til Hans Markman har betalt, og der for af Poul Rasmusen Hans Sigvartsen 
forsikred i en deel dend 9 gaard i Nyekier sogns eiendom for sine udlagte penge 46 Sld., renten 
vedstoed Hans Sigvartsen til dato, at være betalt, for Capitalen forblifver Hans Sigvartsen ved sit 
pandt, efter pandtebrefvet indhold som arfvingerne lofved yder meere at holde saa som pandte   
brefvet formælder at betalis disse 46 Sld., :/: 
Poul Rasmusen  angaf at være skyldig til deignen Jørgen Andersen i Nyekier sogn efter foreening 
for denne S: Qvindis liig begiengelse penge 2 Sld., udlagt og med arfvingernis samtyke der for giort 
indførsel i forde 9de gaard i Nyekier sogn. for 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner i alt til penge 241 Sld. 4 skl.,  
Hvorimod løsøre ej andrager meere med 78 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Saa til at betale forskrefne Gieldis fordringer, og Prætensionermed angaf Poul Rasmusen at have 
betalt, og indfriet denne forskrefne 9de gaard, som er Hans fæderne arf, og Eiendom, fra Barbra S: 
Herman Bohne Morttensens arfvinger nemlig. Hans Markman, og Mortten Bohne, som efter hendis  
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det pandtebref som af ham til berørte S: Barbra Hermands var udgifven i følgende maader i nemlig, 
Herman Bohne i Rønne betalt 13 Sld. 2 mrk., item Hans Sivartsen i Rønne 46 Sld., Lars Pedersen 
betalt og udlagt 26 Sld., Hr: Ambtskrifveren som nu deraf krefver 10 Sld., Item Thor Pedersen i 
Rydskier sogn betalt 22 Sld., Poul Rasmusen betalt til Mester Frederik efter Hans Markmans 
begiering 10 mrk., til Hans Markman self betalt efter det efter ham ergangne skiftebrefs 
formældingaf Poul Rasmusen betalt 5 Sld., nok betalt til Mortten Bohne i Hasle ved Poul Rasmusen 
self, saa og ved Niels Rasmusen i Spedlegaarden med Capital og rente 42 Sld., som der om nu 
fremviste Attester, Qvitantser, og videre bevis formælte dessen aarsage arfvingerne formeente 
aldeelis at være berettiged, om rørte 9 gaard i Nyekier sogns eiendom, og der for indbiurdis for 
eenedis efter forhen der paa oprettede brefve, og Documenters anleedning, anslage denne forde 9 
gaards eiendom for 200 Sld., belangende det pandtebref som for errørte, da beretted Poul Rasmusen 
at hand det ike endnu haver bekommed, end dog der om inden landstings retten skal være kiendt, at 
Hans Markman imod betalning, ham det skulle forskaffe, og som her paa Sterfboet ike noged for 
omrørte pandtebrefnu blef fordred.  
Saa er med jordegoedsed, og løsøre imod forskrefne Prætensioner Liqvideret,  
Saa leedis som forhen giorde indførsel om formælder, ved hvilken Liqvidation af 
Jordegoedsed blifver til ofvers 37 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvilked arfvingerne Proqvota imellem deelis, deraf Poul Rasmusen tilkommer udi dend 9 gaard 
eydom i Nyekier sogn penge 18 Sld. 2 mrk. 10 skl., og dend anden halfvepart af dend øfrige 
beholdning udi omrørte 9de gaard, der af en hver af denne Salig Qvindis trende sønner at tilkomme 
i berørte 9de gaard 6 Sld. 14 skl., og som ej videre Gields fordringer nu blef paa Sterfboet angifven. 
Saa er forskrefne skifte i saa maader der ved slutted, hvilked saa at være tilganged og Passeret, som 
forskrefved staar i des til vidnisbiurd under vore hender, og Signeter, Skiftesteden Ut Supra 
 Bastian Ankersen.   H: Brugman.  Poul Rasmusen, 
 Lars L:P:S: Persen.    Hans Poulsen.  Peder Poulsen. 
 Hans H:M:S: Madsen.    Hans Ibsen.         
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Anno 1702. Den 13 Oktober. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Olle Larsens S: Hustru Kirstine Olsdaatter, som boede, 
og døde paa dend 38 Jord Eiendoms gaard beliggende Ringebye i Wæstermarie sogn, hvor de vare 
til hiem eller Husværelse, imellem Sterfboed Creditorer, paa ene side, og paa anden side denne Sal: 
Qvindis efter lefvende Mand Olluf Larsen, og den S: Qvindis børn, paa dend anden side; Børnene 
re tilsammen 4 sønner og 7 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Jens Pedersen for ham er til wærge forhen anordned som endnu for blifver  
Moder broderen Erland Ollufsen i Wæstermarie sogn. 
Dend anden søn er Lars Persen for ham er og forhen til wærge anordned som og der ved 
forblifver Peder Rasmusen i Aakirkebye. 
Dend 3 søn er  Per Persen for ham er forhen til wærge anordned som nu der ved forblef Niels 
Staale boende i Rønne. 
Dend yngste søn er Lars Olsen 6 aar gl. for ham er hans fader Olle Larsen wærge. 
Dend eldste daatter Elsebeth  Persdaatter for hende er forhen til wærge anordned som der ved 
forblifver, hendis Morbroder Olluf Erlandsen boende i Knudsker sogn. 
Dend 2 daatter Kirstine Persdaatter for hende er og til wærge anordnet paa skifted efter hendis 
S: Fader, saa og der ved forblifver Hans Jacobsen nu boende i Østerlaursker sogn. 
Dend 3 daatter Elisabeth Persdaatter for hende er forhen til wærge anordnet som der ved 
forblifver Christen Pedersen i Knudsker sogn. 
Dend 4 daatter Karen Pedersdaatter for hende er og forhen til wærge anordned som der ved  
forblifver, Svend Andersen boende i Knudsker sogn. 
Dend 5. daatter er Gunnel Olsdaatter 7 aar gl. for hende er hendis fader Olle Larsen wærge. 
Dend 6 daatter Margrete Olsdaatter 4 aar gl.  
Dend yngste daatter Giertrud Olsdaatter en maaned gl. for dem er og bemelte Fader wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle og Welb: Hr: Obersten OberCommendant, og  
Ambtman Waldemar Reeds, Ved sin fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. Begge  
boende i bemelte Wæstermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
En hvis Hest gilling med en hoft for 3 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med stier hammel, tøm og halseeler  
for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne angifvende boeds middel til penge 7 Sld. 2 mrk.,  
Saa blef Olle Larsen af skifteforwalteren tilspurdt om hand havde meere at angifve til dette boes 
middel, hvor til hand svarede nej, indted videre at eje. 
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield. Hvor til er giort udlæg som følger. 
Kirkewærgen Arist Ibsen i Wæstermarie sogn fordred for 4 aar kirkepenge med 1702. indberiegned 
2 mrk., der for indført i foered for 2 mrk., :/: 
Lars Persen i Almingen fordred husleje 6 mrk., udlagt en gl. wogn med hammel, tøm og halssele og 
stier 6 mrk.,  
Imod denne S: Qvindis udfart angaf at være skyldig til Kirstine S: Hans Wefvers i Rønne 2 mrk., 
udlagt af en hvid hofted Hest 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren Salarium 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., der for er indført i 
foered for 6 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af foered 1 mrk., af en hvid Hest 8 skl., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af foered at have 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart blef bevilged resten af boeds middel til hendis efter lefvende mand 
Olle Larsen, som er penge 11 mrk. 8 skl., udlagt en hvid Hest for 14 mrk., tilofvers 2 mrk. 8 skl., 
som forhen er udlagt,  
saaleedis blifver forskrefne Gield og Prætensioner, lige saa høy, som boeds middel 
som er 7 Sld. 2 mrk. 
Saa at indted er ofver blefven, arfvingerne imellem at deele, og som ingen videre sig nu angaf med 
videre Gields fordringer, og Olle Larsen efter anfordrind af skifteforwalteren, ej viste at være videre 
skyldig til nogen meere, end forhen er indført. Saa sluttis dette Skifte derved, hvilked saa at være 
Passeret Testerer, Bastian Ankersen  H: Brugman. Arist Ibsen. 
Niels NIS: Ibsen.   Olle O:L:S: Larsen.  
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Anno 1702. Den 22 Oktober. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter   Jep Larsens Salig Kirsten Hans daatter, som boede, og 
døde paa det 6 Wornede  beliggende i Pedeesker sogn, imellem denne Sal: Qvindis efterlefvende 
Mand   bemælte Jep Lassen paa ene side, og paa anden side denne Sal: Qvindis med bemælte sin 
Mand  auflede børn, som er en søn og 2 døttre hvor af efterlefvende  
 
Søn er Jens Ibsen  endnu hiemme hos faderen, og er sin egen wærge. 
Dend eldste daatter Giertrud Ibsdaatter i egteskab med Olle Kieldsen boende i Aakirkebye 
Dend yngste daatter Gunnel Ibsdaatter i Egteskab med Olluf Pedersen. I Poulsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle og Welb: Hr: Obersten Ober Commendant og 
Ambtman Waldemar Reeds, ved sin fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Lassen og Anders Rasmusen. 
Begge  boende i bemelte Pedersker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En gl. sort blised Hest gilling er sat for 6 Sld., en brun skimled Hest gilling for 7 Sld., en røe blised 
gilled Foele for 6 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., it graat Hors føll som er fød nu i fisked for 1 Sld., 
en røe blised Hoppe 6 Sld.,  
Qveg. 
En gl. brun Koe for 4 Sld., en gl. røe røgged Koe 4 Sld., en brun herred Koe 4 Sld., en sort Koe 4 
Sld., en ung røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe herred Qvige 14 mrk., en blak hielmed Tyrkalf for 3 
mrk., en røe røgged Tyrkalf 3 mrk.,  
Faar. 4 støker gl. Faar á3 mrk er 3 Sld., Gies 2 gl. Gies og Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
5 unge Gies á 12 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Bohawe. 
En arbieds wogn foruden stier for 2 Sld., en ploug med behørig jern juhl og bøsse 6 mrk., 2 træ 
tinned  harrer 1 mrk.,  
Kaabber. 
En brøger kedel i mur, er nesten en tønde stoer er vegtig til penge 10 Sld., en gl. malm gryde paa en 
liden span stoer for 2 mrk., en gl. malm pande 8 skl., en gl. ege ørk paa stue tilled med en hengelaas 
forre for  6 mrk., it gl. ølkar paa en tønde stoer i Steerhused for 1 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en 
ballig for 8 skl.,  
I Krobhused. 
It gl. ege madskab med en gl. laas for 3 mrk., it gl. deigne trug 2 mrk., 3 gl. straaebonds tønder á 4 
skl er 12 skl., en gl. øl halftønde 4 skl.,  
Sengeklæder i Østerhused. 
En gl. linnen under dynne 6 mrk., en ullen ranned hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 
skl., en hvid ullen overdynne for 6 mrk.,  
I Krobhused i en seng, en ullen ranned underdynne 2 mrk., I Steerhused, 2 gl. lyng rifver á 8 skl er 1 
mrk., it tørf jern for 8 skl., en gl. korn seis med bom, og ringe 1 mrk., 2 gl. hamle med seeler á 8 
skl., er 1 mrk.,  
I Stuen. 
It egebord blad med oben foed, og skamle 2 Sld., it lided gl. askebord med foed 1 mrk., it gl. ege 
wraaeskab med 2 dørre, og en laas og drag rum for 3 mrk., en gl. bagstoel med ryke paa 8 skl., en 
spoel skoded gl. benkedynne under windue 5 allen lang 6 mrk., en liden spoelskaded  benkedynne 
for bordenden 1 mrk., en hand Qvern med hus og træ seil for 1 Sld., en gl. kierne for 8 skl., en half 
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tønde med en bon udi 4 skl., en nye fyre span 6 skl., it drøfte trug 8 skl., en liden mæssing lysestage  
1 mrk. 8 skl., en større mæssing lysestage 2 mrk.,  
Denne  S: Qvindis Ifare klæder angaf arfvingerne at begge døttrene haver sig indbyrdis imellem 
deelt, som de og nu vedstoed, og var sønnen der med til freds, og indted de paa hafde at anke, saa er 
hanmen nu tillagt efter Fadernes død, alene sin faders ifareklæder at nyde og beholde korned i 
laden, er anseeit af wurderings mændene og sat som følger nemlig Rug 7 tønder á 6 mrk er 10 Sld., 
Biug 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., Hauren er ike at anføris Thi den er af Jep Lassen opbaaren, igien at 
skal ydis, saa og fienden, fanttis lided Høe som efter aftale paa Sterfboet forblef til waar forder til 
berørte Wornedes Conservation og som samptlig arfvingerne efter skifteforwalterens anfordring, 
ike hafde meere løsøre til dette Sterfboes middel at angifve saa blef anført efter skrefne tilstaaende 
Gield, nemlig. 
Olle Pedersen i Poulsker sogn vedstoed her til bort skyldig at være efter afreigning penge 4 Sld. 3 
mrk. 12 skl.,  
Hans Espersen paa dend 20 gaards grund i Persker sogn, er skyldig blefven paa en wef efter Jep 
Lass angifvende penge 2 mrk. 8 skl., 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre, og tilstaaende Gield til penge 116 Sld. 2 mrk. 6 
skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som her efter følger, nemlig. 
Kongl. May: Ambt skrifveren og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor lod fordre efter sin forteignelse 
som rester til Ambtstuen for Aa. 1701 af dette 6 Wornede i alt penge 7 Sld. 1mrk. 10 skl., udlagt 3 
tønder Rug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 tønder Biug á 4 mrk er 2 Sld., 2 gl. Gies og en Gaase á 1 
mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., til overs 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe fordred efter sin Sedel endnu rester penge 2 mrk. 12 skl., udlagt 4 unge Gies 
á 12 skl er 1 mrk. 1 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 8 Sld. 1 mrk. 1 skl., udlagt en brøger kedel 
paa nesten en tønde stoer er vegtig til penge 10 Sld., til overs 6 mrk. 15 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smid i Nexøe lod fordre 2 mrk. 4 skl., udlagt i Krobhused, en sort ranned ullen 
under dynne 2 mrk., Ved Peder Koefods udlæg 4 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe lod fordre penge 2 mrk., udlagt en stoer mæssing lysestage for 2 mrk., :/: 
Jep Lassen angaf at være skyldig til Anders Jacobsen i Rønne i alt 20 Sld., her imod findis her i 
boet en sort stud og en røe braaged stud som begge nu af wurderings mændene ere anseeit, og sat 
for 17 Sld., og som Anders Jacobsens Qveg brende findis paa samme bemelte 2de stude som 
hammen af Jep Lassen er tilsolgt, saa dragis forde 17 Sld., fra berørte fordrende 20 Sld., blifver saa 
igien som Anders Jacobsen her af boet tilkommer penge 3 Sld., der for udlagt en gl. linnen 
underdynne for 6 mrk., en hvid ullen overdynne 6 mrk., :/: 
Iligemaade angaf Jep Lassen at være skyldig til Peder Rasman i Rønne penge 4 mrk., udlagt af 
forde Brøger kedel affordris 4 mrk., :/: 
Nok angaf Jep Lassen at være skyldig til Willum Jacobsen i Rønne penge 6 mrk., udlagt en tønde 
Rug for 6 mrk., :/: 
Iligemaade angaf at være skyldig til Gierdt Farfver i Rønne penge 7 mrk., udlagt en hand qvern 
med huus, og seiel for 4 mrk., en røe røgged Tyrkalf 3 mrk., :/: 
Peder Persen i Persker sogn tilkommer efter angifvende forskade Gield 1 ½ skeppe Haure ansat for 
9 skl., udlagt it drøfte trug 8 skl., ved ambtskrifverens udlæg 1 skl., :/: 
Lars Morttensen i Persker sogn lod fordre 3 mrk., udlagt it ege wraaeskab med 2 dørre og en laas, 
og it drag rum i stuen 3 mrk., :/: 
S: Hans Gudbers Enke lod fordre leie af it liigklæde penge 1 mrk., udlagt it lided gl. askebord med 
foed i stuen for 1 mrk., :/: 
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Nok anføris for A 1702, hvis rester til ambtstuen som Jep Lassen annammer udlagt, og igien svarer 
til ambtstuen, hvis bør nemlig for 2 lispund smør og bog clarrings penge som i alt andrager penge 7 
Sld. 3 mrk. 14 skl., Item qvartalskatten for Okt, Nov. Og Dec: maaneder 1702, 3 mrk. 3 skl.,  
Summa 8 Sld, 3 mrk. 1 skl., derfor er udlagt 3 tønder Rug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 tønder Biug á 
4 mrk er 4 Sld., 2 lyng rifver 1 mrk., en gl. ølhalf tønde 4 skl., til overs 3 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Jep Lassen bevilged, og Samtyked 
af sine med arfvinger i alt penge 28 Sld., der for udlagt en gl. sort  blised Hest for 6 Sld., en brun 
skimled Hest for 7 Sld., en røe blised Hoppe for 6 Sld., en ung røe røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
brun herred Koe for 5 Sld., nok bevilged sin sengs klæder og sin gl. kiste, til overs 2 mrk., :/: 
Kirkewærgen Jep Monsen i Persker sogn fordred for denne S: Qvinde kloke ringens penge Jep 
Lassen her imod svarede, og formeente at som hand nyelig til den nye støbte kloke for sig self haver 
gifved en Rd., og hans daattermand Olle Persen, og Sønnen Jens Ibsen paa dette 6 Wornede, er 3 
Rixd: formeente de samtlig nu for kloke ringens penge af dette Sterfboe skulle være fri, og der for 
nu ej videre udlæg vilde stæde. :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 2 Sld., udlagt 3 Faar á 3 mrk er penge 9 mrk., til overs 
1 mrk., bekom her for penge 7 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe herred Qvige 
for 3 Sld. 2 mrk., it Faar 3 mrk., forde 1 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en blak hielmed Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en malm gryde  paa en liden 
span stor for 2 mrk., en malm pande 8 skl., en liden mæssing lysestage 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 70 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 45 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer den halfvepart som er penge 22 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl.,  
Den anden halfvepart skulle vel deelis imellem forskrefne en søn og 2 døttre som er denne Sal: 
Qvindis lifs arfvinger, hvor af  
Sønnen tilkommer dend halfvepart som er 11 Sld. 1 mrk. 12 ¼ skl., og hver daatter skulle tilkomme 
5 Sld. 2 mrk. 14 skl., Men som de forde 2de denne S: Qvindis døttre da de komme i ekteskab med 
forskrefne deris nu havende mænd skal have bekommed en heel deel hiemgift som faderen Jep 
Lassen nu widtløftige forclared, som sig langt høyere til penge opdrag, end den arf berørte døtterne 
nu tilkommer, saa fordi Søn Jens Ibsen paastod og Prætenderet at hand for sig og iligemaade vil 
have lige vederlaug, og angaf at vil nøyes med denne nu begge sine søstris tilfaldne arfvepart, og vil 
saa ej videre der paa have at Prætendere, om hvis meere hiemgift hans søstre, forhen haver af sine 
forældre i beggis velmagt bekommed, saa for den Skyld blef den eene daattermand Olluf Pedersen 
som nu møtte her paa steden af skifteforwalteren tilspurdt, om hand vilde holde iefned med sin 
hustru broder bemelte Jens Ibsen, som lowen tilholder, Olle Pedersen svarede, og formente at den 
eene søster bør at være ligesaa god som dend anden, der paa Faderen Jep Lassen svarede, at hand 
hafde giort forde begge sine døttre ligegode udi hiemgift, og som den anden daattermand Olluf 
Kieldsen ike nu møtte at hand her om kunde væred tilspurt og hans hustru denne S: Qvindis daatter 
Giertrud Ibsdaatter som var tilstæde, ike noged derom kunde nu slutte. Saa er arf steedis Sønnen 
Jens Ibsens bemelte paastand for billigt, at dend arfvepart som begge hans forde søster nu kand 
tilkomme som er 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., hos ham Sqvetreris, indtil hans søster mænd med ham, om 
deris hustruis hiemgift, entten i mindelig foreenis, eller der efter lowens maade ind retted vorder, 
saa som ej videre endelighed der paa, nu her paa skifted kunde erlangis, og som dagen nu er 
forløben saa sluttis denne forretning der ved at Faderen Jep Lassen for sin parfvepart og sønnen for 
sin egen anpart i nogen skal udlæggis af boens middeler, saa og at sønnen Jens Ibsen tillæggis at til 
sig annammer paa sin anpart hiemgift imod formælte sine Søstreis hiemgift imod formælte 
Prætensioner, nu i arf efter Moderen tilkommer, hvor med forholdis efter lowen som før er mælt, og 
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blef af skifteforwalteren paaraabt, om der var nogen som hafde noged videre at fordre, eller 
Prætendere, hvor saa ingen meere fremkom, som hafde noged at Prætendere end forskrefved staar, 
hvilked saa at være tilganged, og Passeret som foran findis indført, des til vidnisbiurd, under vaare 
hænder og signeter. Skiftestæden Ut Supra. Bastian Ankersen.           Henrik Brugman. 
Jep J:L:S: Lassen. Hans H:L: Lassen. Anders Rasmusen.         Jens Ibsen. 
 
Nest paafølgende Dend 28 Oktober Berørte Aar1702,er atter med denne forretning 
foretagen, og først udlagt for  
Faderen Jep Lassens anpart som er penge 22 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl., efter skrefne, en brun Hoppe 
for 7 Sld., en røe røgged gl. Koe for 4 Sld., en arbieds wogn uden stier for 2 Sld., en ploug med 
behørig reedskab 6 mrk., 2 træ tinned harrer 1 mrk., hos Olle Persen i Poulsker sogn, som hand er 
skyldig her til boet 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., af brøger kedelen 2 mrk. 15 skl., ved udfarten 2 mrk., en 
ege ørk paa stue tilled med en hengelaas for 6 mrk., en nye fyre span for 6 skl., en half tønde med 
en bon udi 4 skl., ved 1702 skattis udlæg 3 skl., ved Ambtskrifverens udlagt ½ skl., en røke bagstol 
8 skl., en kierne 8 skl., :/: 
Sønnen Jens Ibsen for sin anpart arf som er 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt en røe blised gilled 
Foele for 6 Sld., it graat Horsføll 4 mrk., en sort Koe for 4 Sld., enung Gaas 12 skl., it ølkar paa en 
tønde stor i steerhused 1 mrk., :/: 
Dend eldste daatter Giertrud Olle Kieldsen arfvepart efter hendis S: Moder er 5 Sld. 2 mrk. 14 
skl., der for er udlagt en gl. brun Koe 4 Sld., it egemadskab med en gl. laas i Krobhused for 3 mrk., 
it deigne trug for 2 mrk., en stand tønde 1 mrk., 3 straabonds tønder i Krobhused 12 skl.,  ved 
søsterens udlæg at have 2 Sld., :/: 
Dend yngste daatter Gunnel Olle Persens arfvepart efter hendis S: Moder er 5 Sld. 2 mrk. 14 
skl., der for er udlagt it ege bord blad med oben foed og skammel i stuen er sat for 2 Sld., en 
spolskaded benkedynne under winduen i stuen 5 allen lang for 6 mrk., i Øster hused en ullen ranned 
hofveddynne 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., hos Hans Espersen i Persker sogn som 
hand er skyldig 2 mrk. 8 skl., en liden spoelskaded benkedynne for bord enden 1 mrk., it tørf jern 8 
skl., en korn seies med bom´, og ringe 1 mrk., en ballig 8 skl., 2 hamle med seeler for 1 mrk., til 
overs 2 skl., :/: 
Med forskrefne søsternis udlagte arfvepart forholdis efter lowen, og forblifver saa lenge i Seqvetra 
hos broderen Jens Ibsen bestaaende indtil de samptlig, entten derom i mindelighed foreenis, eller at 
der skeer Iefned efter lowen, med den hiemgift som døttrene bekommed haver som før er mælt, 
efter som de ej heller i dag, derom nu paa skifted kunde komme til eening. Hvor for saa dette skifte 
derved er slutted, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer Bastian Ankersen.           
Henrik Brugman. Jep J:L:S: Lassen. Jens Ibsen. 
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Anno 1702. Den 14 . November. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Paafølgende Schifte og Liqvidation  efter Rasmus Hansens Salig hustru 
Gisse Clausdaatter, som boede, og døde paa dend 41 gaard i Østerlaursker sogn.  imellem denne 
Sal: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte Rasmus Hansen, paa ene side, og paa anden side 
denne Sal: Qvindis Moder, og Sødskende. Nemlig 
 
Hendis Moder Helwig S: Claus Jensens boende i Hasle som var her tilstæde for hende er til 
laugwærge Mons Høy boende i Hasle. 
Hendis 2de brødre hvor af 
Dend eldste er Jens Clausen boende i Hasle som er sin egen wærge. 
Dend anden broder er Hans Clausen, og værende i Hasle, og er sin egen værge.item en søster 
Margrete Clausdaatter i ekteskab med Mons Hansen som er maaneds tienere i Kongk: May: 
tieneste i Kiøbenhavn som nu formeenis. I hans Absens er som tilsiuns wærge anordned hendis 
eldste broder bemelte Jens Clausen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Mortensen. Begge  boende i 
bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld., en røe herred Koe 4 Sld., en røe skiolded Koe 4 Sld. 2 mrk., endnu en røed 
Koe for 4 Sld., it lided hvidt røe halsed Qvigenød 2 Sld., en røe studkalf med 3 hvide pletter paa 
panden 3 mrk. 8 skl., en sort studkalf for 3 mrk. 8 skl., en sort hielmed Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En gl. brun blised gilling for 7 Sld., en sort brun snopped gilling for 12 Sld., en sort brun Hoppe 7 
Sld., en lysbrun Hoppe med en blis, og graae rompe for 4 Sld., endnu en lys brun Hoppe 4 Sld., en 
gl. brun Hoppe 5 Sld., it brunt Hest føll føed i indeværende aar 1 Sld. 1 mrk., it sort Hestføll for 3 
mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar støked sat for 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 8 skl., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., 
Svin. 6 unge Svin á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 1 mrk., 2 mindre ung Svin á 1 mrk er 2 mrk.,  
Korned i Laderne. I 4 stolperum under Bielkerne Biug som er utersked, er sat for 9 tønder Biug 
tønden sat for 5 mrk er 11 Sld. 1 mrk., Haure. 2 stolperum fra jord og op er sat for 24 tønder tønden 
sat for 2 mrk., er 12 Sld.,  Hvis Høe som nu findis blef aftalt at skal forblifve til waar foedre. 
Boe Hawe. 
En arbieds wogn med smaa stier hammel tøm, og halseeler for 10 mrk.,, en ploug med behørig jern 
juhl bøsse, løbere og ringe 6 mrk., 2 gl. Høestier 1 mrk.,  
I Herberghused. 
En linnen ofverdynne 10 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., en røe ranned pude uden lin vor 3 mrk., it 
firkantted sengested for 8 mrk.,  
I Krobhused. 
En linnen ofverdynne er sat 11 mrk., en linnen underdynne for 10 mrk., en ranned hofveddynne 2 
mrk., it blaargarns lagen for 3 mrk.,  
I Stuen. 
2 flamme syed hiønder med gul under wor á 4 mrk er 2 Sld., it syed hiønde med gul under foer 4 
mrk., it syed hiønde med skin vor under, og frønser runden om 5 mrk., it egebord med lugt foed 
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under er sat for 10 mrk., en fyre halfkiste med slet laag, lugt laas og handgrefver udi for 2 Sld., en 
anden firkantted høy fyrekiste med handgrefver udi og enkel laas for 2 Sld., it fyre skrin paa lofted 
foruden laas, og hengsler for 6 mrk.,  
I Steerhused Cammered. 
It deigne trug for 1 mrk., 2 spinde stoele á 8 skl er 1 mrk., nok i Krobhused 2 salte halftønder á 6 skl 
er 12 skl., en ballig 8 skl., en fyrre span 4 skl., en øll fiering 1 mrk., en øl tragter 6 skl., endnu en 
ballig 8 skl., en gl. øltønde 10 skl., Ull af 10 Faar, og Lam 2 mrk. 8 skl., it half lispund Blaar 2 mrk.,  
Kaabber. 
En fiering kaabber kedel som er i pandt fra Esper Andersen i Røe sogn som Rasmus Hansen angaf 
for penge 4 Sld., en malm gryde som Rasmus Hansen beretted at være i pant fra Jens Monsen i 
Østerlaursker sogn som hand nu self vedgik for 4 mrk., en span stor kaabber kedel som Sterfboet 
tilhør er vegtig til penge 4 Sld., Rugen som er saaed her ved gaarden som er 1 ½ tønde, der af er 
strøe korned sat for 2 Sld. 4 skl., paa lofted findes 1 1/5 tønde Biug er sat for 6 mrk., en bred bladed 
hand øpse for 1 mrk.,  
Summa 140 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Saa blef Rasmus Hansen af skifteforwalteren tilspurdt, om hand viste meere boe have at angive til 
dette boes middel, hvor til hand svarede nej ej videre at være end angived er, og forskrefved staar, 
dernest blef de forde vedkommende arfvinger og af skifteforwalteren til spurdt, om de viste meere 
at angive af dette boes boehave, hvor til de svarede at de ike viste meere denne gang, men der som 
efter denne tiid meere opspørgis formeener bemælte arfvinger der med at forholdis efter lowen, 
efter som Rasmus Hansen benekter at her findis ganske indted meere ham tilhørrende her i boet, da 
naar som videre oplysning blifver, saa Rasmus Hansen der for som arfvingerne formeener at lide 
efter lowen, Rasmus Hansen fremlagde Memoial som ham er gifven af Hr: Herman Jørgensen 
Soede, paa sin S: Faders S: Hr: Jørgen Jensen Soedis weigne som var wærge for denne S: Qvinde 
som formælder om hendis arfvepart som bestaar af Capital84 Sld. 2 mrk. 2 skl., af hvilken Summa 
nu er i behold som saaleedis med Rasmus Hansen Samtyked, der efter til dette Sterfboes Middel nu 
anføris nemlig en den nørre ladelenge paa hendis S: Faders Gaard i Hasle som bestaar af 8te 
stolperum for penge 24 Sld., udi fælleds gaards rum, og fælleds ind og ud kiøesels rettighed 1 Sld., i 
den søndre have, og dends tilhørrende penge 4 Sld., I Hasle Bye wang, it styke jord kalled leyen 1 
½ skeppe land for 7 Sld., i præstelyken 1 ½ skep land for 6 Sld., udi den nordøste haver jord 1 ½ 
tønde land á 4 Sld er 6 Sld., udi wild jorden 10 skl. 8 d., af hvis der er ofver den jord efter taxering 
som Bendt Hansen haver i pandt 5 mrk. 5 skl. 4 d., Summa 49 Sld. 2 mrk., resten af Capitalen 
beretted Rasmus Hansen at være afclerred undtagen som S: Hr: Jørgen Jensen Soedis efter lefvende 
Enke endnu rester at betale 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., hvad renten angaar af forde Capital da er Jens 
Clausen i Hasle af jordleje skyldig til dato penge 7 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel, og tilstaaende Gield til penge i alt 200 
Sld. 14 skl., 
Hvor nest blef angifven denne S: Qvindis Ifareklæder, som af forde wurderings mænd blef taxered 
og er som følger, en brun fifskattis kioel som er foed sider sat for 3 Sld., en graae Zartis kioel fodsid 
for 4 Sld., it grønt wadmels skiørt for 3 mrk., en røed wadmels trøye 1 mrk., en høyrød Zartis trøye 
for 4 mrk., it blaat fifskaftis skiørt for 6 mrk., en blaa fifskaftis trøye for 3 mrk., it blaat fifskaftes 
snørlif for 2 mrk., en braaged Cartuns natrøye 1mrk., en sort klædis kioel med sort raskunde foered, 
med hegter udi for 5 Sld., it brun ulled og linned skiørt for 6 mrk., it kaftis røt snørflif 6 mrk., hvis 
lin klæder som fanttis reelte arfvingerne sig self indbyrdis imellem. Summa andrager forskrefne 
Ifareklæder til penge 20 Sld., Imod denne S: Qvindis Ifareklæder, tilspurtis hendis efterlatte Mand 
Rasmus Hansen, om hand nøyedis med sine egne Ifareklæder, hvor til hand svarede ja, at hand var 
fornøyet med sine egne Ifareklæder, og der for deelis forskrefne denne Sal: Qvindis Ifareklæder 
som tilsammen andrager til penge 20 Sld.,  
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Denne S: Qvindis Moder, og Sødskende Imellem som er 3 brødre og en søster laader er deraf en 
broderlaad 5 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl., og søsterens laad er 2 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl., 
 for moderens anpart som arfveren broderlaad, som er 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt en 
sort klædis kioel med sort Rask under foered med hegter udi for 5 Sld., it blaat fifskaftis skiørt for 6 
mrk., er 6 Sld. 2 mrk., her af til ofvers 3 mrk. 3 skl., :/: 
 
Dend eldste broder Jens Clausen for sin anpart 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt en brun fifskaftis 
kioel for 3 Sld., it brunt ulled, og linned skiørt 6 mrk., en høyrød zardtis trøye 4 mrk., en braaged 
Cartuns Natrøye 1 mrk., til ofvers 3 skl., :/: 
Dend yngste broder Hans Clausen for sin anpart, som er 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt, en graae 
zardtis kioel foed sid for 4 Sld., it røt kaftis snørlif for 6 mrk., hos sin moders laad at have 13 skl., :/ 
Daatteren Margreta Clausdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., der for er tillagt it grønt 
wadmels skiørt for 3 mrk., en røed wadmels trøye 1 mrk., en blaae fifskaftis trøye 3 mrk., it blaat 
fifskaftis snørlif 2 mrk., hos moderen at have 2 mrk. 6 skl., :/: 
Nok er wurdered til boeds middel en grovdreiels bord dug for 3 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it 
halfslet blaargarns lagen 2 mrk., en spin rok 4 mrk.,  
Blifver saa dette boes løsøre i alt penge 203. 14 skl.,  
Hvorimod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg 
som følger. 
Til Ambtstuen beretted Rasmus Hansen at skal betale som rester for indeværrende aar 1702. 
ungefehr 12 skaalpund smør, er sat efter jordebog for 4 mrk. 8 skl., 1 2/5 tønde Biug efter forde taxt 
sat for 7 mrk. 8 skl., 2 tønder Haver, og efter forige taxt anført for 4 mrk., Bog Clarrings penge 8 
Sld., Oktober, Novenber og December 1702. Qvartal 5 mrk. 5 skl., Summa andrager forskrefne til 
Ambtstuen at reste, som Rasmus Hansen tager udlæg for og i Ambtstuen af Clarerer penge 13 Sld. 1 
mrk. 5 skl., derfor udlagt forskrefne 9 tønder Biug tønde sat for 5 mrk., er 11 Sld. 1 mrk., 3 tønder 
Haure 1 Sld. 2 mrk.,  ved Rasmus Hans laads og udfartens udlæg 2 mrk. 5 skl., :/: 
For 1702 rester til kirke tiende en tønde Haure ansat efter forige satte taxt for 2 mrk., Item 1/5 tønde 
Biug for 1 mrk., er til sammen 3 mrk., udlagt af Hafren en tønde for 2 mrk., ved Rasmus Hansen 
arfvelaad 1 mrk., :/: 
Peder Rasmusen paa Skovholm i Ibsker sogn boende fordred for sædekorn, og penge som 
Rasmus Hansen og vedgik riktig at være skyldige penge 21 Sld. 2 mrk., udlagt en Røe Koe for 4 
Sld., 20 tønder Haure 10 Sld., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm, og halseeler for 10 
mrk., it fyre skrin paa lofted foruden laas og hengsler 6 mrk., i Krobhused en linnen ofverdynne for 
2 Sld. 3 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., :/: 
Aret Hansen i Østerlaursker sogn fordred laante penge som Rasmus Hansen vedgik penge 4 Sld., 
udlagt en røe herred Koe for 4 Sld., :/: 
Hans Rasmusen i Østerlaursker sogn fordred ved sin søn Hans Hansen som rester for en stud penge 
7 Sld., udlagt en sort brun Hoppe for 7 Sld., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller forderd efter sin sedel som rester penge 10 Sld. 1 mrk. 12 
skl., udlagt en Røe Koe 5 Sld., 4 Faar 3 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 2 ung svin 2 
mrk., en bred bladed øpse 1 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som Rasmus Hansen vedgik at reste penge 20 Sld. 
1 mrk. 4 skl., udlagt en sort brun snopped gilling 12 Sld., it hvidt røe halsed Qvigenød 2 Sld., 3 Faar 
á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., en lysebrun blised Hoppe 4 Sld., til overs 1 mrk. 4 skl., :/: 
Olluf Mortensen fordred tienesteløn foruden it par sko, og en skin trøye som Rasmus Hansen af en 
hud i bark og og nogle raae skin som ej er wurdered lofved der imod at svare, rester igien for 1701. 
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5 mrk., udlagt en sort hielmed Qvigekalf 3 mrk. 8 skl., ved Hr: Landsdommers udlæg 4 skl., ved 
Jacob Koefoeds udlæg 1 mrk. 4 skl., :/: 
Geirtrud Sigwartsdaatter fordred tienesteløn 3 mrk., udlagt it sort Horsføll 3 mrk., :/: 
Rasmus Hansen angaf at være skyldig til Jacob Larsen i Møllegaarden 2 mrk., udlagt i Krobhused 
en ranned hofdynne 2 mrk., :/: 
Item angaf at være skyldig til Anders Andersen for en Qvige 10 mrk., udlagt i Krobhused, en linnen 
underdynne for 10 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis begrafvelsis bekaastning eller udfart blef imellem Hans Rasmusen, og med 
arfvingerne Accorderet at Rasmus Hansen til sin egen begrafvelse skal nyde udlæg for penge 28 
Sld. Udlagt en røe skiolded Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe studkalf 3 mrk. 8 skl., en sort studkalf 3 mrk. 
8 skl., en gl. brun blised gilled Hest 7 Sld., en lysbrun blised Hoppe med en graae rompe 4 Sld., en 
gl. brun Hoppe 5 Sld., it brunt Hestføll 5 mrk., 1 1/5 deel tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld. 4 
skl., en spin Rok 4 mrk., til overs 2 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 3 Sld., udlagt 1 1/5 deel tønde Biug 6 mrk., 4 ung Svin 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., tillagt en span stoer kaabber kedel 4 Sld., it flamme syed 
hiønde 4 mrk., :/: 
Stemplet papir til skifte brefved for 3 mrk., udlagt 2 ung Svin 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., udlagt it flamme syed hiønde 4 mrk., 2 
Høestier 1 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 120 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 82 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor af denne Salig Qvindis efter lefvende Mand Rasmus Hansen tilkommer den halfvepart som er 
penge 41 Sld. 1 mrk. 12 ½ skl., dend anden halfvepart deelis imellem denne Salig Qvindis Moder 
og sødskende, er naar moderen arfver en broderlaad, er naar reignis 3 brødrelaader, og en søsterlaad 
blifver saa der af en broderlaad penge 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., og søsterens laad er 5 Sld. 3 mrk. 11 
skl.,  
For Rasmus Hansens anpart som er 41 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt, af dend nørre ladelenge i 
Hasle paa Helwig S: Claus Jensens gaard, der af at have penge 11 Sld. 3 mrk. 7 skl., af de 1 ½ 
skeppe land jord i Præstelyken at have 3 Sld., af den jord Bendt Hansen hafde i pandt 2 mrk. 5 skl. 
4 d., udi wild jorden at have 10 skl. 8 d., hos Marne Hr: Jørgens at have 2 Sld. 14 skl., I 
herberghused, en linnen overdynne 10 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., en røe ranned pude foruden 
lin waar 3 mrk., it firkantted sengested 2 Sld., i stuen, it egebord med lugt fod 10 mrk., en fyre half 
kiste med slet laag lugt laas og handgrefver udi 2 Sld., en høy føre halfkiste med enkel laas, og 
handgrefver udi for 2 Sld., i Steerhus Cammered, it deigne trug 1 mrk., 2 spinne stoele 1 mrk., I 
Krobhused 2 salte halftønder 12 skl., en ballig 8 skl., en fyre span 4 skl., en øl fiering 1 mrk., en øl 
tragter 6 skl., endnu en ballig 8 skl., en gl. øll tønde 10 skl., ull af 10 Faar og Lam á 4 skl er 2 mrk. 
8 skl., it half lispund blaar 2 mrk., en fiering kaabber kedel som er i pandt fra Esper Andersen i Røe 
sogn for 4 Sld., en malm gryde i pandt fra Jens Monsen i Østerlaursker sogn,for 1 Sld., it syed 
hiønde med gull under foer for 1 Sld., it syed hiønde med skin under, og frønser runden om for 5 
mrk., en ploug med behørig jern jul og bøsse 6 mrk., her af er til overs 1 mrk. 1 skl., :/: 
For denne S: Qvindis Moders Helwig S: Claus Jensens anpart some r 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., er 
udlagt it styke jord I Hasle Bye Wang beliggende kaldis lejen, som er 1 ½ skeppe land for 7 Sld., i 
den søndre hafve, og dens til hørrende paa Sal: Qvindis Faders gaard udi Hasle 4 Sld., af fælleds 
gaards rummed med fælleds ind og ud kiørsel det sat for 4 mrk., der af at have 1 mrk. 4 skl., hos 
Marne Hr: Jørgens at have 1 mrk. 4 skl., af den jord Bendt Hansen førhen hvade i pandt 14 skl., :/: 
Dend eldste broder Jens Clausen for sin anpart som er penge 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt først 
som hand er skyldig her til boet som før ermælt af jordleje, eller rente som er 7 Sld. 1 mrk., af den 
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jord som Bendt Hansen hafde i pandt 14 skl., af ind og ud kiørselen ved den lade længe i Hasle 
bestaaende at have 1 mrk. 4 skl., af for bemelte ladelenge 4 Sld. 4 skl., :/: 
Dend yngste broder Hans Clausen tilkommer i arf efter bemælte sin søster i penge 11 Sld. 3 mrk. 
6 skl., udlagt udi dend nordøste hauve jord 1 ½ tønde land á 4 Sld., er 6 Sld., af dend jord som 
Bendt Hansen hafde i Pandt 14 Skl., af ind og ud kiørselen ved den lenge paa gaarden i Hasle 1 
mrk. 4 skl., af ind og ud kiørselen ved dend lenge paa gaarden i Hasle 1 mrk. 4 skl., udi forde lade 5 
Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Søsteren Margreta Clausdaatter for sin arfvepart som er 5 Sld. 3 mrk. 11 skl., er udlagt af den 
Jord Bendt Hansen hafde i pandt 6 skl., af ind og ud kiørselen 4 skl., helften af 1 ½ skep:land jord i 
Præstelyken i Hasle Bye Wang 3 Sld., af den nørre lade lenge i Hasle paa S: Claus Jens Gaard 2 
Sld. 3 mrk. 1skl., :/: 
Efter at saa var udlagt til forskrefne Gield, og forde arfvingernis anparter, saa paarabte 
skifteforwalteren, om der var nogen som hafde noged meere at fordre, hvor saa ingen meere frem 
kom som hafde noged affordre videre endsom for anfindis indført, hvor ved saa dette skifte i 
forskrefne maader er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret om forskrefne staar des til 
vidnisbiurd under vaare hende og Signeter, skiftestedenden 15 November 1702.  
H: Brugman. Rasmus R:H: Hansen     Jens Clausen. Hans Clausen.
 H: Hansen.  Helwig S: Claus Jens.  Jep Hansen.
  Peder P:M: Mortensen. 
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Anno 1702. Den 15 November. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter afgangne Jep Hansens søn Olluf Ibsen, som 
døde hos sin Moder og Stiffader Claus Køllere som boer paa dend 52 Jord Eiendoms gaard 
beliggende udi Østermarie sogn, og hans Faderbroder Mikel Hansen var wærge fore,  imellem 
denne Sal: Drengs moder Doretea Ollufsdaatter, som nu er i Ekteskab med bemælte Claus 
Køllere, og denne Sal. Drengs sødskende, som nu er 2 brødre og 3 søstre, hvor af  
 
Dend eldste broder er Anders Ibsen nu boende i Aakier sogn og sin egen wærgw. 
Dend anden broder er Hans Ibsen  nu paa 10de aar gl. for hammen nu til wærge anordned hans 
Fader broder Jens Hansen i bemælte Østermarie sogn. 
Dend eldste søster Karen Ibsdaatter nu paa 20de aar gl. for hende er Mikel Hansen paa 64 gaard 
i Østermarie sogn, wærge  
Dend anden søster Margreta Ibsdaatter nu paa 17de aar gl. for hende er Peder Espersen nu 
boende i Østerlaursker sogn wærge. 
Dend yngste søster er Kirstene Ibsdaatter nu paa 13de aar gl. for hende er Hans Jensen paa 60 
gaarden i Østerlaursker sogn wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Lassen og Jep Ollufsen. Begge  boende i 
bemelte ØsterMarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Hvis løsøre som denne S: Dreng har arfved efter sin Sal: Fader Jep Hansen, som efter det efter 
hammen opretted skiftebref datered den 17 Aprol aar 1695. som var 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., vedstoed 
de vedkommende at denne Sal: Dreng Olluf Ibsen self haver af sin foresatte wærge til sig 
annammed, saa at wærgen Mikel Hansen der for er fri, og krafvesløs i allemaader, videre befindis 
efter en Samfrender forretning med formand Jens Seiersen foran datered den 2 November 1697. 
opretted paa denne 52 gaard i Østermarie sogn, at denne S: Dreng Olluf Ibsen haver arfved efter sin 
S: Fader udi forde 52 gaard Capotal penge 9 Sld. 10 2/3 d. Renten efter samme berørte forretnings 
indhold, som aarlig er 1. mrk., beretted Claus Køllere, denne S: Dreng at have self opbaared, og 
blef samme forretning nu læst, og paaskrefven, og fanttis af boehave og klæder, som denne S: 
Drend tilhørrende, en liden koffert med laas for 5 mrk., it lided gl. skrin 2 mrk., en skrædder sax, og 
it præse jern for 3 mrk., en hvid wadmels kioel med rødeopslag for 9 mrk., en graae fifskaftis kioel 
9 mrk., 4 par gl. ullene hosser 2 mrk., en gl. blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl., it par gl. sko 1 mrk. 4 
skl., en Allunit skin trøye, og it par Allunit skin bopser begge sat for 3 mrk.,  
End videre blef angifven efterskrefne tilstaaende Gield., som denne Sal: Dreng hafde at indkræfve, 
og til gode nemlig. 
Anders Jensen der samme sted 1 Sld., Markus Jensen er skyldig 12 skl., Esper Ibsen er skyldig 
penge 12 skl., Bertel Bertelsen Skomager 1 mrk. 12 skl., Mikel Bongaard i Ibsker sogn 6 skl.,  
Hans Andersen i Østermarie sogn. Lars Ibsen ibiden er skyldig 2 mrk. 12 skl.,  
Jacob Henriksen er skyldig 4 skl., Lars Nielsen Skaaning skyldig 1 mrk. 4 skl., Jep Mortensen 
skyldig 1 mrk. 4 skl., Claus Kieldsen i Østermarie sogn 2 mrk. 8 skl., Claus Køllere at være skyldig 
2 mrk. 4 skl., Rasmus Jacobs søn Hans Rasmusen i Østermarie sogn, er skyldig for lærepenge udi 
skrædder handværk penge 3 Sld.,  
Summa andrager forskrefne denne S: Drengs middel tilsammen 27 Sld. 1 mrk., 
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Der imod blef angifven efterskrefne som denne S: Dreng er skyldig, og der til er giort 
udlæg som følger. 
Mikel Espersen fordred 14 skl., udlagt hos Markus Jensen at have 12 skl., hos Hans Andersen 2 
skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche lod fordrefor en Hat 7 mrk., udlagt hos Lasse Andersen i Østermarie 
sogn at have 7 mrk., :/: 
Jep Olsen i Østermarie sogn kræfved 8 skl., hans tieneste pige Marne Persdaatter 2 mrk. 10 skl., 
Drengen Jens Jensen fordred 1 mrk. 12 skl., er tilsammen penge 4 mrk. 14 skl., udlagt hos Anders 
Jensen 4 mrk., hos Bertel Skomager 14 skl., :/: 
Jep Jensen i Østermarie sogn kræfved 10 skl., udlagt hos Esper Ibsen af hvis her til boet er skyldig 
at have 10 skl., :/: 
Petter Hansen i Svaniche lod fordre 8 skl., udlagt hos Mikel Bongaar i Ibsker sogn 6 skl., hos Esper 
Ibsen i Østermarie sogn 2 skl., :/: 
For denne S: Drengs begrafvelsis bekaastning med videre blef samtyked Claus Køllere for sin 
fordring som tilsammen opdrager penge 17 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en koffert for 5 mrk., it lided 
skrin 2 mrk., en skrædder sax, og pressejern 3 mrk., en hvid wadmels kioel med røede opslag 9 
mrk., en graa fifskaftes kioel 9 mrk., 4 par gl. ullen hosser 2 mrk., en gl. blaargarns skiorte 1 mrk. 8 
skl., it par gl. sko 1 mrk. 4 skl., en Allumit skin trøye, og it par Allumit skin bopser 3 mrk., hos 
Rasmus Jacobsens søn Hans Rasmusen 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., af forde Jordepenge i den 52 gaard at 
have 6 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 mrk., Skifteskrifveren i alt 7 mrk., er 9 mrk., her for giort 
indførsel i forde Jordepenge for 9 mrk., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., som betalis 
af forde jordepenge . Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt hos Claus 
Kieldsen 8 skl., hos Bertel Skomager 8 skl.,:/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner, og Gield til penge 24 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Lignet blifver udi behold, og til deeling penge 10 mrk. 12 skl.,  
Hvilked deelis imellem forde arfvinger som reignis naar Moderen tillæggis efter lowen en 
broderlaad for 3 brødre og 3 søstre laader, er der af en broderlaad 2 mrk. 6 skl., og en søsterlaad er 1 
mrk. 3 skl.,  
Moderen Doretha  Claus Kølleris for sin anpart 2 mrk. 6 skl., udlagt hos Rasmus Jacobs søn 
Hans Rasmusen 6 skl., hos Lasse Andersen 2 mrk., :/: 
Dend eldste broder Anders Ibsen tilkommer 2 mrk. 6 skl., udlagt hos Lars Ibsen i Østermarie 
sogn at have 2 mrk. 6 skl., :/: 
Dend yngste broder Hans Ibsen tillagt for sin anpart 2 mrk. 6 skl., at have hos Lars Nielsen 
Skaaning 1 mrk. 4 skl., hos Claus Køllere 1 mrk. 2 skl., :/: 
Dend eldste søster Karen Ibsdaatter for hendis anpart 1 mrk, 3 skl., udlagt hos Bertel Skomager 
6 Skl., hos Hans Andersen 4 skl., hos Claus Køllere 9 skl., :/: 
Dend yngste søster Kirstine Ibsdaatter tillagt for sin anpart 1 mrk. 3 skl., hos Jep Mortensen i 
Østermarie sogn 1 mrk. 4 skl.,  
Dend anden søster Margrta Ibsdaatter for sin anpart 1 mrk. 3 skl., udlagt hos Claus Køllere 9 
skl., hos Lars Ibsen 6 skl., hos Jacob Henriksen 4 skl., :/: Clar :/: 
Efter at saa var Liqvideret udlagt og skifted blef samptlig de vedkommende saa mange som nu 
tilstæde var af Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at angifve som denne S: Dreng var 
tilhørrende, hvor til de svarede at dem ej meere witterlig var, end angifved er, og forskrefved staar, 
hvor ved saa dette skifte er slutted, Hvilked saa at være tilganged, og Passeret des til vidnisbiurd 
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under vore hender, og signeter. Skiftestæden Ut Supra  H: Brugman.               
Claus C:K: Køller. Jens J:H: Hansen.  Hans H:J: Jensen  
Jep J:O:S: Ollufsen.  Jep Lassen. 
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Anno 1702. Den 16 November. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter Sal: Lars Hansens, som boede og døde udi it 
Huus, beliggende udi Listed i Ibsker sogn, og det  imellem denne Sal: Mands efter lefvende Hustru   
Elisabeth Erichsdaatter, for hende er efter hendis begiæring til laugwærge  anordnet hendis 
Søstermand Peder Larsen boende i Østermarie sogn, paa eene side og paa anden side denne S: 
Mands efter lefvende børn som er 2 Sønner og 3 døttre. Hvor af.   
 
Dend eldste Søn er Hans Larsen som er sin egen wærge. Og er værrende i Ibsker sogn. 
Dend yngste søn er Peder Larsen  og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter Kirsten Larsdaatter nu paa 20 aar gl. for hende er bemælte  broderen Hans 
Larsen. 
Dend anden daatter Giertrud Larsdaatter nu paa 17 aar gl. for hende forde broderen  Peder 
Larsen Wærge. 
Dend yngste daatter er Boel Larsdaatter nu paa 13 aar gl. for hende er anordnet hendis 
Faderbroder Anders Hansen boende i Østerlaursker sogn paa Hallegaarden. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Reeds og egne 
weigne  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet 
Mikel Hop og Jens Hansen. Begge  boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger.  
 
Det huus som denne S: Mand iboede, og døde i Listed som er 6 stolperum der af er it stolperum 
Krobhus med gammel bræder tille paa stuen 2 stolperum med bræder ofver med 4 gamle feldige 
winduer, og en gl. teiel kakel ofven, stolerum Steerhus med en liden Skaarsteen udi, it stolperum 
med en bager oven udi, og nogle flager derover, og 6 stolperum hodder norden til ved samme forde 
6 stolperum huus,  
Item en kaal hafve sønden til med nogle træer udi, og steen giærde omkring, og gaards rum norden 
til ved samme huus, det til sammen er sat for penge 20 Sld., en blak stierned koe som wurderings 
mændene wurderede for 5 Sld. 2 mrk., og Enken foregaf at hendis Salig Mand sagde for hende at 
Diderik Wolfsen hafde i forsikring for sit kraf, men som ingen endelig slutning, og kiøb der om er 
giort, anførris til boens middel forde Koe efter taxering for 5 Sld. 2 mrk., it lided sort brun gl. Mæhr 
Øeg for 3 Sld., en gl. fyrre kiste for uden laas for 12 skl., it gl. fyrre bord med støtter under for 12 
skl., Enken og de vedkommende  blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve 
til dette boes middel, hvor til de svarede ej videre at være, end forskrefved staar, hvor for saa boeds 
registering er slutted,  
Og  boeds middel sammen reigned, som andrager til penge 28 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Der imod blef angiven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udlæg som følger. 
Byefougden i Listed Peder Immedsen angaf at der rester til Ambtstuen hvor for skal være giort 
indførsel ved rettens middel udi berørte hus, og tilbehør for penge 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., og der ved 
forblifver at de ere og nu indførte i forde hus, og tilbehør for 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som skal være forstrækning til fæstis 
betalning for Puggegaarden i Ibsker sogn penge 18 Sld. 2 mrk. 15 skl., der for kand bekomme 
Proqvota á 8 Sld. 5 skl er 93 skl., giør 5 mrk. 13 skl., hvor for er giort indførsel i berørte hus og  
tilliggende, og som ved denne Hr; Landsdommers fordring lides den største skade frem for nogen 
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anden af dette Sterfboes Creditorer, anseende denne forstrekning for gaardefæste hans Kongl: May: 
er vorden betalt saa herved Preoriteres Hr: Landsdommer Ancher Müller den anden her udi giorte 
indførsel af hused til sig at indfri, saa fremt det Hr: Landsdommer saa behager. :/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordred efter sin sedel penge 6 mrk., kand her for Proqvota til 
komme 7 ½ skl., hvor for er giort indførsel i forde hus. :/: 
Sogne Deignen Jørgen Steenbek fordred efter sin sedel for 3 aars rettighed á 5 skl er 15 skl., og for 
liig tienisten 3 mrk., er 3 mrk. 15 skl., kand her for Proqvota  tilkommer 5 skl., hvor for er giort 
indførdel i forde huus . :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel, og mælder at denne S: Mand haver der for sat 
ham sine hus i vissen for penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., kand her for Proqvota tilkommer 2 mrk. 11 skl., 
hvor for er giort indførsel i forde huus og behør i Listed. :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel at resterer penge 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., kand her for 
Proqvota tilkommer 1 mrk. 3 skl., der for indført i forde huus i Listed. :/: 
Efter it skiftebref ganged efter S: Anders Larsen paa 10 Wornet i Østermarie sogn Datered dend 7 
july 1682. befindis denne S: Mand at have væred wærge for denne berørte S: Mands søn Peder 
Andersen som tilkommer i arf efter bemelte sin S: Fader, og denne S: Mand har opbaared, opdrager 
til penge 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., Herfor er udlagt it lided sort brun gl. Meehr Øeg for 3 Sld., for resten 
1 mrk. 8 skl., er giort indførsel i forde huus. :/: 
Efter berørte skifte bref fordred Peder Larsen i Østermarie sogn paa berørte S: Mands daatter 
Elisabeth Andersdaatter weigne som hende er tillagt af en Rød Hest som Lars Hansen haver til sig 
annammed penge 3 mrk. 12 skl., kand her for Proqvota tilkommer 4 ½ skl., hvorfor er giort 
indførsel i forde huus i Listed. :/: 
Nok efter bemelte skiftebref fordred Mads Hansen i Østermarie sogn paa daatteren Seigne 
Andersdaatters weigne af bemælte Røde Hest penge 5 mrk. 4 skl., kand her for Proqvota tilkommer 
6 ¼ skl., hvorfor der giort indførsel i forde huus i Listed. :/: 
Iligemaade fordred Lars Pedersen i Østermarie sogn, som hans myndling Thrine Andersdaatter er 
tillagt af forde røede Hest penge 12 skl., kand her for Proqvota tilkommer 1 skl., der for giort 
indførsel i forde huus. :/: 
Efter det skiftebref datered foran dend 6 April 1702 ganged efter S: Anders Jensen paa 31 gaard i 
Østermarie sogn, haver denne S: Mand Lars Hansen for vedgaaende Gield, som hand der til 
Sterfboet var skyldig i pant sat forde huus, og indhegned have med behør for Capital penge 12 Sld., 
hvor om skifteforretningen videre udviser, saa som herom efter skifted slutning ej fuldt lowen, og 
forordning, med pantebref, saa og efter udi denne Gield reiser sig af forde Koe, og en Mær, som 
denne S: Mand er Crediteret af S: Anders Jensen, saa nu tillæggis efter formælte beskaffenhed forde 
en blak stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., og for resten som er 6 Sld. 2 mrk., nu giort indførsel udi 
forde huus i Listed. :/: 
Hans Andersen i Østermarie sogn fordred Koe leje 3 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 3 ¼ skl., 
der for indført i forde huus. 
Kirkewærgen Jens Hansen i Ibsker sogn fordred 2de aar kirkepenge 1 mrk., som dette ike aarlig er 
fordred. Reignis det for betroed Gield, og kand Proqvota tilkomme 1 ¼ skl., af forde huus. :/: 
Esper Andersen i Lyresbye fordred som ved gikes 7 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 8 9/4 
skl., og der for indført i forde huus. :/: 
Hans Nielsen i Aakier sogn fordred for 5 tønder 2 skepper haure penge 2 Sld. 3 mrk., kand herfor 
bekomme Proqvota tilkomme 13 ¾ skl., og der for indført i forde huus i Listed. :/: 
Lars Pedersen i Østermarie sogn fordred for en tønde haure penge 2 mrk., kand herfor bekomme 
Proqvotatilkomme 2 ½ skl., og ind ført i forde huus i Listed. :/: 
Peder Larsen i Østermarie sogn fordred som vedgikis penge 5 mrk., kand herfor bekomme 
Proqvota tilkomme 6 ¼ skl., og der for indført i forde huus i Listed. :/: 
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Jens Snedkier i Svaniche fordred for liig kisten arbiedsløn penge 5 mrk., kand herfor bekomme 
Proqvota tilkomme 6 ¼ skl., og indførsel der for giort i forde huus i Listed. :/: 
Anders Rikersen i Listed fordred som vedkikes 1 mrk. 11 skl., kand herfor bekomme Proqvota 2 
skl., der for indført i forde huus for 2 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred som angafvis 2 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 2 ½ skl., 
af forde huus i Listed. :/: 
Niels Hansen i Ibsker sogn lod fordre 1 mrk. 4 skl., Proqvata 1 ½ skl., af forde huus i Listed.:/: 
Olluf Hansen i Listed fordred som vedgikes 4 mrk,Proqvota 5 skl., af forde huus. :/: 
Niels Pedersen i Svaniche fordred 1 mrk., Proqvota  ¼ skl af fordehuus i Listed. :/: 
Lars Andersen i Listed for 12 skl., kand herfor Proqvota bekomme 1 skl., af forde huus. :/: 
Hans Hansen i Listed fordred 11 skl Proqvota 1 skl., af forde huus. :/: 
Daniel Zacaniasen i Listed fordred 5 mrk., Proqvata penge 6 ¼ skl., af fordr huus :/: 
SkifteforwalterenSal: 2 mrk., Skifteskrifveren i alt 9 mrk., Stempled papir til skiftebrefved 4 mrk. 8 
skl., er 15 mrk. 8 skl., der for giort indførsel i forde huus i Listed. :/: 
Wurderings  mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt til Mikel Hop it gl. bord 
for 12 skl., til Jens Hansen en gl. Kiste uden laas for 12 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 73 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
der af er i forskrefne maade i fuld betalning udlagt til Gielden for penge 25 Sld. 4 
skl.,  
for resten som er 48 Sld. 3 mrk., er Proqvota udlagt kommer til hver Sld., betalning 5 
skl.,  
hvor for en hver efter forskrefne maade er skeed indførsel i bemælte huus i Listed, hvor saa efter 
skifteforwalterens anfordring ej videre fremkom som hafde noged at fordre hvor for dette skifte der 
ved er slutted. Hvilked at saa er  tilganged og Passeret som foran findis indført Attesterie af H: 
Brugman. 
Enkens laugwærge Per P:L: Larsen. Hans H:L: Larsen. Mikel Hop.  
Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 17 November. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter Bertel Bertelsens Sal: Hustru Ellene 
Pedersdaatter, som boede og døde i it Udhuus, beliggende paa dend 39 gaards grund i 
Østermarie sogn, Imellem denne Salig Qvindis efterlefvende Mand bemælte Bertel Bertelsen 
paa eene side og paa anden side, en deris sammen aufled daatter som nu igien lefver, navnlig. 
 
Kirstene Bertelsdaatter 24 aar gl. for hende er bemelte Faderen self wærge efter lowen. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten OberCommendant og 
Ambtman Waldemar Reeds og egne weigne  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er 
til Wurderings mænd opmeldet Lars Ibsen og Markus Jensen. Begge  boende i bemelte Østermarie  
sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste. 
En hvid Hest gilling for 7 Sld., en brun stierned Hest gilling for 7 Sld.,  
Qveg, 
En barked Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., it røt stierned studnød  2 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed spe Qvigekalf 8 dag gl. er sat for 1 mrk., it 
hvidt Wæhr lam med horn paa for 2 mrk., it hvidt galt Svin 2 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., 2 unge Giæs 1 
mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn foruden stier 3 mrk., en gl. hammel med seeler 8 skl., en gl. sleede med 2 gl. 
stier 8 skl., en gl. harer 6 skl., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., 
I stuen. 
En gl. fyre kiste med en gl. laas foruden hengsler 3 mrk., 2 smaa stolperum med nogle Biug er mest 
foeder er sat tilsammen eftersom det ej er høyere end til bielkene for penge 4 Sld., 2 skep: strøe 
Rug, som er saaed her ved hused er sat for 4 mrk., forskrefne hvis som i sig self er 8 stolperum, og 
it stolperum tømmer, der af er væsten til, it ½ stolperum med forstue og Steerhus udi stuen er 
halfanden stolperum med 6 winduer udi, og en teigelsteens kakeloven, og elle flager tille over, 5 
stolperum ladehus, og it stolperum tømmer, det tilsammen med alt hvis der til Jord og nagelfast nu 
findis med tag, og wæge er sat for penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 smaa stolperum ofn huus norden 
forstue lengen er sat for 5 mrk., Saa blef Bertel Bertelsen af skifteforwalteren tilspurdte, om hand 
viste meere at angive dette Sterfboe at være til bæste, hvor til hand svarede ej videre at være, end 
angived er og forskrefved staar, hvor saa boeds middel blef samme reigned som andrager til penge 
48 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder angaaende, da som hun lenge har væred siug, og sengeliggende er de 
i hendis svaghed bortgangen, og hvis videre var over haver daatteren bekommed, efter hendis død, 
at paaklæde sig, saa blef angifven efterskrefne bortskyldige Gield, nemlig. 
Claus Thisen i Svaniche har her i boet at fordre som Bertel Bertelsen vedgik 9 Sld. 3 mrk.,  
Jacob Koefoed i  Svaniche har at fordre 1 Sld., Mads Koefoed i Svaniche 1 Sld., Olluf Smid i 
Svaniche 3 mrk., Hindze Bødker, og hans pige tilsammen 4 mrk., :/: Hans Dik i Svaniche lod fordre 
8 skl., Mons Jensen i Svaniche 6 mrk. 10 skl., Lieutnant Eskild Hartwig i Ibsker sogn. 1 Sld. 2 mrk.,  
Peder Rasmusen paa Skoufsholm 10 mrk. 2 skl., Jens Nielsen i Ibsker sogn 3 mrk. 6 skl., :/: 
Jend Seiersen i Østermarie sogn laante penge 10 mrk., Hans Laursen i Weier Møllen ibid: 10 mrk. 
4 skl., Kirsten Monsdaatter til hiem hos Markus Jensen tilkommer 4 mrk., Ellene Svendsdaatter 
tilkommer 4 mrk., Karne som tien paa myrregaarden i Aakier sogn 1 mrk., Peder Andersen i Aakier 
sogn 6 mrk., Karen Bertelsdaatter tilkommer 3 mrk., Jep Ollufsen i Østermarie sogn fordred 3 Sld. 
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1 mrk. 12 skl., Jep Ols dreng Jens Jensen lod fordre 6 mrk., Henrik Køller i Østermarie sogn 
tilkommer med 1702 aars husleje 4 Sld. 2 mrk., Lars Ibsen i Østermarie sogn fordred 4 Sld., :/: 
Esper Ibsen i Østermarie sogn fordred 6 mrk., Peder Nielsen i Østermarie sogn fordred 2 mrk., :/: 
Bertel Bertelsen angaf at være skyldig til Sognepræsten  og Deignen 2 Sld. 3 mrk., Thias Bomgaard 
fordred 6 Sld., Boel Laursdaatter tilmommer som Bertel Bertilsen har under wærgemaal 9 mrk. 6 
skl., Lars Andersen i Listed tilkommer 5 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 1 mrk. 8 skl., Skifteskreifveren  for sin umage i alt 4 mrk. 8 skl., 
Stempled papir til dette skiftebref 1 mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene  for deris umage 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 59 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Ligner bliver Gielden høyre end ded anførte boeds middel penge 11 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Saa indtet er overblefven denne Salig Qvindis efterlevende Mand at tillægge imod udfarten, og som 
lowen formælder om at Manden svarer sin Gield imens hand lefver, saa paatog sig Bertel Bertelsen 
denne Salig Qvindis efterlefvende Mand ald forskrefne Gield til en hver at afclarrer og er der for 
dette skifte der ved sluttet Saaleedis at Bertel Bertelsen betaler forskrefne bortskyldige Gield og 
Prætensioner, og naar hand det efter kommer beholder hand forhen indførte hans boes middel og 
saa dette skifte til endebragt, hvilked at saa er tilganged og Passeret, som forskrefved staar, des til 
vidnisbiurd under vore henders paaskrift. Skiftesteden Ut Supra H: Brugman. 
Bertel B:B:S: Bertelsen. Lars L:I: Ibsen.  Markus M:J:S: Jensen. 
Esper E:I:S: Ibsen. Jep J:O:S: Olsen.  Peder P:N:S: Nielsen.  

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

Lars L:P:S: Pellesen.   Peder Nielsen egen hand.  
 
Nest Paafølgende den 7 December.Berørte aar 1702, er Atter med denne forretning 
Foretagen, og videre forretted som følger nemlig for  
Sønnen Hans Espers anpart, som hand arfver efter sin Sal: Moder som Niels Nielsen i Poulsker 
sogn, er wærge, for, som er penge 9 Sld. 1 mrk., hvorfor er udlagt, 2 tønder Rug a 6 mrk er 3 Sld., 
af Rug sæden som er en tønde deraf Ambtskrifveren er tillagt, 2 mrk., og her til 4 mrk., af ded 
taxered Høe 3 Sld., en liden hvid Soe 2 mrk., it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dør 
laas og hengsler 3 mrk., 2 aar med Bihl 1 mrk. 8 skl., 2 Allumit skin bopser 1 mrk. 8 skl., :/: 
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Den eldste daatter Giertrud Espersdaatter som Lars Pellesen er wærge for, tilkommer i arfve 
efter bemælte sin S: Moder penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., hvor for er udlagt, en lin wef med jern og 
behør for 2 Sld., en tønde Rug 6 mrk., af høet at havis 1 Sld., en kalke tønde for 8 skl., :/: 
Den yngste daatter Karen Espersdaatter som Peder Nielsen i Poulsker sogn er wærge for 
tilkommer i arf efter sin S: Moder penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der for er udlagt, 2 tønder Rug for 3 
Sld., af Høet at have 1 Sld., it brød bende for 4 skl., en sort klædis hufve 12 skl., en jern tyfve for 4 
skl., hos Hans Pouls udlæg 8 skl., it drike krus for 12 skl.,  
Saa at være Passeret Testerer,  H: Brugman  Niels N:N:S: Nielsen  
Lars L:P:S: Pellesen.  Peder Nielsen egen hand.     Jens J:M: Madsen  
Fanttis en Samfrenderdom paa denne 36 gaard i Poulsker sogn Datered den 12 
January 1686, Item en Qvitering Datered dend 28 November A: 1698. Angaaende 
denne 36 gaard i Poulsker sogn. Hvilke forde 2de brefve bemælte S: Esper Jensens 
Søn Hans Espersens wærge Niels Nielsen i Poulsker sogn indtil videre nu til sig 
annammed Testerer. H: Brugman  Niels N:N:S: Nielsen  
Lars L:P:S: Pellesen.  Peder Nielsen egen hand.     Jens J:M: Madsen  
 
 
 
 

bornholmerting.dk 737



 1

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

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

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

Foruden disse forskrefne denne Salige Manss arfvinger, er og en daatter ved nafn   
Gunnild Laursdaatter, som er ved døden afgangen, og denne Salige Mand hafver  auflet med 
sin første salig hustru Dorethea Laursdaatter, og hafver berørte Gunnild Laursdaatter, 
efterladt sig 2 sønner, hvor af  
 Dend eldste Hans Andersen, sin egen wærge, og nu var her tilstede, som dend salig 
qvinde auflede med Anders Pedersen, som ved døden afgik paa tingsta i Westermarie sogn, 
 Dend anden søn er Laurs Pedersen som endnu er umyndig, for ham mødte nu her 
paa Sterfboet hans fader Peder Laursen i Povelsker sogn, som er hans wærte efter Lowen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved flufmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Morttensen. Begge boende i 
bemælte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
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Efter ded skiftebref ganget efter denne Sahl: Mands Laurids Hansens for ham afdøde hustrue, som 
hand sidst var i ekteskab med navnlig Kirstine Hansdaatter Datterit den 20 Oktober aar 1690. 
Befindis denne Salige Mand Laurids Hansen for sin egen anpart at er tilfalden, først som ham er 
bevilget foruden skifte nemlig. It bord i stuen af fyrretræ, er nu sat for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet 
Koe er nu sat for 4 Sld., en gl. fierings kabber kedel for 2 Sld.,:/: 
Item sin sengsklæder, som ham foruden skifte da er blefven bevilged, deraf er ey noget nu at anføre, 
saa som dend Sahlige Mand i mange aar har verred svag og sengeliggende, for de sengeklæder 
opslidt og till indtet blefven, saa at dend post der ved saaleedis ophører en arbieds wogn nu anført 
for 3 Sld., item en brun stiernet Hoppe for 10 Sld., nog er denne Salige mand da blefven bevilget en 
graae Foele for 7 Sld., Imod sin Sahl: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekostning blef denne Salige 
Mand da bevilged, som berørte skiftebref omformelder 40 Sld., 1 mrk. 6 skl., hvor forre da er 
udlagt, en brun halt Hest for 10 Sld., en bleged Koe for 5 Sld., en røe herrit Koe for 5 Sld., en 
blakett Tyrkalf for 2 Sld., en røe stud er sat for 7 Sld., af en brøgerkedel att hafve 2 Sld., af en 
brendevins pande med hat og piber at hafve 3 Sld., en brun Hoppe for 3 Sld., nog 3 Sld., er samme 
Hoppe wurderet for 6 Sld., en graae galt gris hofvet for 1 mrk., af en meel tønde at hafvis 6 skl., nog 
arfvet for sin egen hofvet lod af løsøre 5 Sld. 3 mrk. 9 skl., hvor for da er udlagt 6 støkker Faar á 3 
mrk er 4 Sld. 2 mrk., en gl. brun ugillet Hest for 3 mrk., af en blak hielmet studkalf 2 mrk. 9 skl., :/: 
Saa tilspurdte skifteforvalteren samptlig forskrefne vedkommende, om de hafde meere at angifve, 
som denne salige Mand kunde tilhøre, endten løsøre, tilstaaende Gield med Obligationer eller andet, 
ved hvad navn det kunde hafve, hvor paa wærgerne og paastod og ligesaa sønnen Jacob Laursen 
tilspurde derom. Der til Jacob Laursen saavel som alle de vedkommende svarede ney, aldelis ike 
viste meere, som denne Sahlige Mand tilhørde, hvor fore saa dette før anførte denne Salige Mand 
tilhørende løsøre, blef sammen reignet som opdrager till penge 73 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Efter en Samfrender forretning, paa denne forskrefne 37 gaard med Formand Søfren Mounsen i 
Østermarie sogn. foran Datterit dend 6 Sugusty Aar 1694 med videre det indhold befindis att denne 
Salige Mand Laurids Hansen tilkommer først paa sin egen hofvetlaad, saa og paa sin afdøde søn 
Hans Larsens veigne hans anpart arfve, naar de otte mænds holdning og videre dommens 
beskrifvelse med stemplet papir, som der till blef bekaasted og betalis, er fra reignet, blifver saa 
denne Salige Mands egen hofvetlaad, saa og dend afdøde søns anpart med fornefnte bekostning, 
som tilsammen opdrager i alt penge 137 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes fulde midler som denne Salig Mand 
tilhører i alt penge 211 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Her imod Prætenderet Sønnen Jacob Laursen, Saa som hans fader Sahlig Lauris Hansen udi 7½ 
aar, hafver verret svag og sengeliggende, og Contract i dend høyere side hans lemmer, saa at hand 
ike self kunde hielpe sig, men maatte holdis én tienestepige till hans fader Lars Hansen, som ham 
med fornødenhed opvartet, hvilken pige Jacob Laursen maatte kaaste og lønne, Saa og sin Salig 
Fader imedens med kaast og nødtørstighed forsørge, item at lade sin Sahl: Fader yderligen begrafve 
som skeed er, hvilket at reigne langt høyere opdrager, end denne forom rørtte Summa er i sig self. 
Alt saa fordi, at ingen skulle meere at Jacob Laursen wilde være sine medarfvinger for nar. Saa 
tilbø Jacob Laursen sine medarfvinger ofver alt at gifve tilsammen at arfve 40 Sld., Hvilket saa som 
det i sig self af skifteforwalteren eragtis billigt og ret samptlig arfvingerne og deris wærger med 
nøyedis og var tilfreds med, saa som en hver witterligt er for berørte denne Salige Mands Lars 
Hansens svaghed/: og der foruden skifterettighed med stemplet papir som er 7 mrk., item til 
skifteforwalterens Salarium 3 Sld., item till skrifveren med videre hans kraf, som hand hafde 6 Sld., 
efter Accordering, tilsammen at betale :/ Hvorfor saa af forskrefne Summa till en hver arfving er 
udreignet, hvis en hver tilkommer, som er først till denne Salige Mands daatter Anna 
Lauridsdaatter, som var i ekteskab med Laurs Hansen i Skinnebye i Clemmedsker sogn, efter 
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hende igien lefver en søn og en daatter. Som tilsammen tilkommer 10 Sld., hvor af sønnens anpart 
er 6 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., og systerens laad er penge 3 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl.,  
Item dend anden daatter Boel Laursdaatter, som nu er i ekteskab med Mortten Ollufsen boende i 
Østermarie sogn som tilkommer 10 Sld., :/ 
Dend tredje daatter Dorete Larsdaatter, som har efterladt sig 2de sønner som før ermelt, hvor af 
hver søn tilkommer 5 Sld.,  
Dend 4de daatter som denne Salige Mand hafver auflet med sin første hustru Nemlig Gunnild 
Larsdaatter, som hafver efterlat sig 2 sønner og tilkommer hver af demmen 5 Sld., :/ 
Hvor ved dette skifte er sluttes, naar Jacob Laursen en hver eftersom forskrefvet staar fornøyer og 
betaler, og der imod Jacob Laursen at unde og beholde till almindelig arf og eyendom, alt 
forskrefne, som hans fader af løsøre og Jordepenge af forberørte denne 37 gaard i Østerlaursker 
sogn forhen var berettiget, der ved Jacob Laursen det angerløs beholder, uden nogen af sine med 
arfvingers anke eller lider i nogen maader, hvilket at saa er tilganget og Passerit, og ubrødeligen 
skal holdis og efterkommis efter som forskrefvet staar, dis til widnisbyrd under vore hænder og 
signeter, skiftesteden Ut Supra. Henrik Brugman. J:L:S: Jacob Larsen. 
Lars L:A:S: Andersen.    Morten M:O:S: Ollufsen.     Olle O:M:M: Mousen Munk. 
Per P:L: Laursen. Hans H:A:S: Andersen.          Peder P:A:S: Andersen. Navn.         
Jep Hansen. Per P:M:S: Morttensen. 
 
Af forskrefne arfvepartter, betaler Jacob Laursen nu straksen, som skifteforretningen var bragt 
till ende, till Peder Andersen boende i Aaker sogn, som hans myndling og broder søn Anders 
Ibsen tilkommer, som før ermelt reede penge 5 Sld., :/ Hvor for indtill widere at stemplet papir 
kand bekommis, for de 5 Sld., arfvepart qvitteris, Skiftesteden dend 13 February Anno 1703. 
Peder P:A:S: Andersen. Til Witterlighed efter begiering         Henrik Brugman. 
Jep Hansen.  
Iligemaade hafr jeg underskrefne Peder Laursen, annammet at Jacob Laursen, og oppebaarit 
min søn Lars Pedersens forskrefne arfvepart, som er 5 Sld.,  Hvor for jeg her ved, som mælt er, 
qviterer, Skifted dend 13 Fefruary Aa. 1703. Peder P:L: Larsen. Til witterlighed efter begiering 
H: Brugman. Jep Hansen. Ligeleedis hafver jeg underskrefne Olluf Mounsen Munk at forde 
Jacob Laursen till mig annammet, min myndling Thommas Thommasens  arfvepart, efter sin 
Salig Moderfader 5 Sld., som før ermelt, hvor for indtill stemplet papir kand bekommis, qvitteris, 
Skiftesteden dend 13 Fefruary Aa. 1703. Olluf O:M:M: Mounsen Munk, till witterlighed efter 
begiering, Henrik Brugman.Jep Hansen. 
Sammeleedis hafver jeg underskrefne Laurits Andersen boende i Skinnebye i Clemmedsker sogn 
af Jacob Larsen paa Møllegaarden i Østerlaursker sogn, till mig annammet paa begge børns 
weigne, som er en søn og en daatter for berørte deris Moders Anna Larsdaatters arfvepart, 
efter hendis Fader Lars Hansen 10 Sld., :/ Efter som før ermælt, hvor for indtill videre som mælt 
er, qvitteris skifted dend 13 Fefruary Anno 1703. Lars L:A:S: Andersen, Til witterlighed efter 
begiering Henrik Brugman, Jep Hansen.Copie No. 17.  Fire skilling  No. 179. 1703. C: Bram   
Allis kiendis vi os underskrefne, Samptlige Salig Laurs Hansen, som boede og Døde paa dend 37 
gaard kaldis Møllegaard i Østerlaursker sogn, hans efterladte arfvinger wærger og vedkommende 
nemlig Jep Laurs Andersen boende i Skinnebye i Clemmedsker sogn, paa mine børns wegne, en 
søn og en daatter, som jeg har auflett med berørte Sahl: Mouns daatter Anna Larsdaatter, at 
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jeg af Jacob Larsen hendis broder hafver annammet, mine børns arfvepart, af dend berørte 37 
gaard, saa vel som og af løsøre godset, som falt efter bemelte deris Moderfader, udi reede penge 10 
Sld., Iligemaade jeg Mortten Ollufsen boende i Østermarie sogn, paa min hustru Bohl Laurids 
daatters weigne, af hendis broder Jacob Laursen hafver annammet arfvepart, efter hindis Sahl: 
Fader af løsøre og Jordegodset penge 10 Sld., desligstye jeg Olle Munk i Østerlaursker sogn paa 
min mynling  Thommis Thommesen wegne af Jacob Laursen hafver til mig annammet 5 Sld., 
og Jeg Peder Andersen boende i Aaker sogn paa min myndling Anders Ibsens wegne  hafver 
annammet af Jacob Laursen 5 Sld., :/ som var vore myndlingens Moders Dorethea Laurids 
daatters fæderne arfvepart af løsøre og berørte 37 gaard, item jeg Hans Andersen hafver 
bekommed min andel af min Sahl: Moder Dorethea Larsdaatters faderne af løsøre og dend 37 
gaard i Østerlaursker sogn, som Jacob Laursen mig hafver betalt med 5 Sld., Item jeg Peder 
Laursen boende i Povelsker sogn,har og bekommet af Jacob Laursen, min søns Lars Persens 
anpart, efter sin Moderfader af løsøre og Jordepenge af dend 37 gaard i Østerlaursker sogn 5 Sld.,  
Er tilsammen efterskrefne for betegnelse 40 Sld., Hvorimod vi samptlige forskrefne arfvinger, 
wærger og vedkommende tilstaar Jacob Larsen den andeel, os kunde verre berettiget, efter 
forskrefne Sahl: Laurs Hansen saa vel af løsøre som og af dend 37 gaard i Østerlaursker sogn, 
efter der om efter bemelte Sahl: Mand oprettede skiftebrefs indhold, som vi samptlige dend 13 
February 1703. hafver ofver vegrit, og med voris hænder og segel bekrefted, og till yder meere 
forsikring nu herved ottemelte Jacob Laursen tilbørlig qvitere, till vidnisbiurd under vore egne 
hænder, Skiftestæden efter bemælte Sahl: Lars Hansen paa 37 Møllegaarden i Østerlaursker 
sogn dend 13 February 1703. 
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Anno 1703. Den 33 February. End og paafølgende Dato, er efter advarsell till de Vedkommende og 

Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling,  efter  Salig Christian 

Jocobsen som boede og døde paa den 18. Jord Eyendomsgaard beliggende i Boelsker sogn. og 

kaldis Brusegaarden, og ded imellem  denne Salige  Mands  efter lefvende Børn, og Børnebørn. 

Saa som denne berørte Salige Mand døde foruden egteskab. Thy hans begge for ham hafvende 

hustruer, ved døden erer afgangne, og er efter ham først at regne af de børn, som endnu erre 

lefvende, og de afdøde børn som hafver efterlat sig børn, nemlig 3 sønner og en daatter, hvor af   

 

 

Dend eldste søn er Staffen Christiansen som er borger og indvaaner udi Nexøe, og er sin egen 

wærge og er gift. 

Dend anden søn er Jacob Christiansen som er boende mand i Nexøe og er gift og er sin egen 

wærge. 

Dend tredie  søn var  Jens Christiansen som fordum var boende udi Nexøe, og er ved døden 

afgangen, efter hammen igien lefver 3 sønner og 4 døttre hvor af. 

 Dend eldste søn er Hans Jensen, boende i Nexøe og er gift og er sin egen wærge. 

Dend anden søn er Jacob Jensen, som nu er udenlands og hans Morbroder Morten 

Munk i Boelsker sogn forhen er tilordnet at wærge fore. 

Dend yngste søn er Christian Jensen, for ham er forhen til wærge anordnet paa 

skifted efter Faderen hans Faderbroder Jacob Christiansen, men nu for videre paatale 

om Jorde godsis deeling, er hans broder Hans Jensen her paa skifted tilordnet for ham 

at wærge, 

Dend eldste daatter er Kirstine Jensdaatter for hende er og forhen til wærge 

anordnet forde Mortten Munk hendis Moderbroder. 

Dend anden daatter Doretea Jensdaatter for hende er forhen paa skifted efter 

Faderen til wærge anordnet, hendis faderbroder Jacob Christiansen, men nu hendis 

broder forde Hans Jensen tilordnet at wærge. 

Dend 3die daatter er Karne Jensdaatter, for hende er forhen paa skifted efter 

hendis Fader tilordnet at wærge, hendis faderbroder Staffen Christiansen, men nu 

formeedelst Jordegodsis deeling skyld, her paa skifted tilordnet, saa som ingen anden 

beslegted kunde erlangis, hendis Stiffader Jochum Fik boende i Nexøe. 

Dend yngste daatter er Kirstine Jensdaatter som og faderbroderen berørte Staffen 

Christiansen før wærged for, og for berørte aarsage skyld nu tilordnet Stiffaderen 

berørte Jokum Fik. 

Denne Salige Mands daatter var Elisabeth Christiansdaatter, som fordum var i egteskab med 

Peder Jensen boende og døde udi Nexøe, og hafver dend Sahlige Qvinde efterlat sig 4 døttre, 

hvor af  

Dend eldste daatter er Ellene Pedersdaatter, som nu er i egteskab med Henning 

Larsen, som er boende udi Nexøe, og nu mødte her paa Sterfboet. 

Dend anden daatter er Kirstine Pedersdaatter udenlands, for hende er nu her paa 

skifted til wærge anordnet, hendis søstermand berørte Henrik Larsen. 

Dend 3die daatter er Dorethea Pedersdaatter for hende er nu til wærge anordnet 

Jacob Eriksen boende i Boelsker sogn. 
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Dend yngste daatter er Anna Pedersdaatter for hende er nu till wærge anordnet 

Hans Eriksen boende i Boelsker sogn. 

 

Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 

og Ambtman Waldemar Reeds ved fuldmegtig skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 

er til Wurderings mænd opmeldet Hans Larsen og Jens Hansen. Begge boende i bemælte Boelsker 

sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 

Heste og Hopper. 

En gl. sort Hest for 6 Sld., en røe bliset Hest gilling for 12 Sld., en ung sort brun Hest gilling for 10 

Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., en ung brun snoppet Hoppe for 5 Sld., en brun blised en hoffet Hest 

for 6 Sld., it gult bliset Hest ugillet føll, i andet aar gl. for 4 Sld., iy brun stiernet spætt Horsføll for 

1 Sld., en ældgammel gul agtig Hest, som for sin udøgtighed skyldsike nu kunde wurderis :/ 

Qveg, 

En blaked Koe for 5 Sld., en røget Koe for 6 Sld., en bleg skioldet Koe for 6 Sld., en røe Koe for 6 

Sld., en gl. sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røget Koe for 6 Sld., en røe braaged Koe for 5 Sld., 

en hvid Koe for 6 Sld., en gl. røe hielmet Koe for 6 Sld., en brun braaged Qvie er sat for 4 Sld., it 

blak røgget studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 3 Sld., it blod røt studnød for 2 Sld. 

2 mrk., it Dito for 1 Sld. 2 mrk., en bleget Qvige kalf for 5 mrk., nok en bleged Qvigekalf, som er 

fød i winter for 3 mrk., en blaked qvigekalf 3 mrk., en liden sort Tyrkalf for 1 mrk., :/ 

Faar og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 8 Sld., 3 mrk., it fior gl. Lam 2 mrk., :/ 

Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., 2 unge Gies á 1 mrk er 2 mrk., ;/ 

Svin. En røed galt med nogle Sorte pletter for 6 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., endnu en hvid 

galt for 3 mrk., en røe sandet galt for 3 mrk., en graae beltet gl. Soe for 4 mrk., en røe beltet Soe 

med sorte pletter for 4 mrk., it graat ungt svin for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soegris for 1 mrk. 8 skl.,  

Kornet i Laderne. en anseet og satt som følger, Biug som er utersket og ligger i fire stolperum, og er 

noget bemængt med flug haufre og tidsell er sat for 16 tønder Biug, tønden er sat for 4 mrk. 8 skl., 

er 18 Sld., nogen Haufre beliggende i 2 stolperum satt paa 4er tønder á 2 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 1 

mrk., :/ 

Paa tillet 4 tønder førsken Rug á 6 mrk., 3 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  en 

sek med tørt Biug udi paa tillet, er sat med seken med 6 mrk., 2 tønder før Rug, som findis 

Bakkemølle, som arfvingerne beretter at verre henført i 2 seke. Hver sek med Rug og alt satt for 2 

Sld.,er 4 Sld., :/  7 tønder torsken Haufre paa tillet, á 2 mrk. 4 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., 4 skepper 

torsken Ertter á 1 mrk, 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk.,:/ 

I Westerhuuset, er én tønde med Rugmel bestaaende op till dend wester gaull, hvor af dend 

norderste tønde  meel med tønde og alt er sat for 1 Sld. 3 mrk., en tønde nest op till med tønde og alt 

for 1 Sld. 2 mrk., en tønde Meel dernest op till med tønden for 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., Dend 4de tønde  

nest op till er sat med tønden for 1 Sld. 2 mrk., Dend 5 tønde med Rougmeel noget løs paket, med 

tønde og alt for 1 Sld. 2 mrk., Endnu findes paa tillet udi 2 tønder, 2 slumpe med rougmeel, er sat 

for med begge tønderne for 1 Sld., 4 lispund røgettflesk á 3 mrk., 2 lispund røgget Lamme kiød á 1 

½ mrk.,er 3 mrk., 3 lispund røgget Fæ kiød á 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., 6 røged Gaase siderá 4 

skl er 1 mrk. 8 skl., en deel salt fisk, som er bestaaende udi en half tønde, er sat med halftønden for 

2 mrk. 8 skl., nogen salt sild bestaaende i 2de bøtter, er sat med bøtterne for 3 mrk., :/ 

Kaaberwahre. 

En drefven kedel kaaber, ungefehr paa en fiering stoer, nog 8 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 

mrk., en kaaber kedel som er bøj paa brunden med Mæssing paa er stor fiering er vegtig 14 

skaalpund á 1 mrk. er 3 Sld. 2 mrk., en kaaber sy nog it skaalpund 12 skl., en brøger kedel som er 

noget støder end en tønde nog 2 lispund og 3 pund skaalpundet satt for 1 mrk. 12 skl er penge 15 
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Sld. 1 mrk. 4 skl., en liden malm gryde nog 8 skaalpund á 8 skl er 1 Sld., en mæssing kedel vog 3 

skaalpund á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en liden gl. mæssing kedel er sat for 4 skl., :/ 

Mæssing. 

En ferdig mæssing lysestage, som er liden for 12 skl., 2 halfve bruden mæssing lysestager fødder 

med en mæssing lyse pibe for 4 skl.,  

Thin. 

2 tinfade og 2 tallerken vog 7 skaalpund á 14 skl er 1 Sld. 2 mrk. 2 skl., en lidengl. Tinkande uden 

laag vog 2 pund á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en stor tin kande med laag 4 ½ skaalpund vegtig á 1 mrk 

er 1 Sld. 8 skl., :/ 

I Westerlenge i Hugehuuset. 

En arbieds wogn med 4er huil og 2 wogn ree for 3 Sld., en gl. ploug med forslit jern hiul, bøsse 

løbere og ringe 1 Sld., it wogn ree ded bagerste er sat for 12 skl., en ploug aas for 6 skl., nog 2 skl., 

er 8 skl., en gl. jernet hammel med tøm og halseeler og en liden jern nagle for 1 mrk. 8 skl., endnu 

en gl. jernet hammel, med seeler, halseeler og Tøm med en liden jern nagle for 1 mrk., 3 træbrake 

hamle med gl. seeler og hammel reeb for 12 skl., en gl. skibs luge for 4 skl., 2 gl. sleede stier for 3 

skl., 2 nye plougs hofveder begge satt for 4 skl., it gl.aar med forslit bihl er sat for 4 skl., nog it aar 

med it gl. ploug skier paa for 12 skl., en huusstier for 12 skl., en gl. harre med tretten jerntinner udi 

for 1 mrk. 8 skl., en harrer med trætinner udi for 12 skl., en dito for 6 skl., en dito for 2 skl., en gl. 

udslit sleede med jern vidier for 12 skl., en gl. sleede med træ vidier for 8 skl., en gl. wogn med gl. 

smaae stier for 1 Sld. 2 mrk., en gl. skoufwogn med 3 hiul paa for 3 mrk., it par Høestier med 

asketræ saa og en last stange for 12 skl., it par gl. Høestier med lasstang for 8 skl., en ruhl som er 

forslit og jern toppe udi for 8 skl., it lidet grønt asketræ for 6 skl., it lidet eege træ i gaarden for 8 

skl., en møgfre for 3 skl., it gl. drette reeb med en liden Jern krog udi for 4 skl., it degne trug for 1 

mrk. 8 skl., en haandqvern med huus og seil for 5 mrk., 2 gl. spin roke á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en 

gl. haar sigt for 6 skl., it gl. korn saald for 2 skl., :/ 

Jernwahre. 

En gl. spade for 12 skl., 2 jern tyfver med stager for 12 skl., en jern tyfve for 4 skl., en gl. stok øpse 

for 12 skl., en gl. breed bladetøps for 4 skl., en krak øpse for 4 skl., en gl. Korn seis med bom og 

ringe for 12 skl., en dito for 8 Sld., en gl. leerhake for 1 mrk., it gl. tørfjern for 4 skl., it musse sped 

for 2 skl., it hartøy hammer og støf for 12 skl., en reke nagle for 2 skl., en bonne knif for 4 skl., en 

stolpenaur for 6 skl., en lund stike naur for 4 skl., en bendhake for 2 skl., en lyngrifve for 3 skl., it 

bufvesauf for 4 skl., en drag kraag for 8 skl., 2 halse ringe for 2 skl., it hug jern for 2 skl., it gl. tver 

reeb for 4 skl., 3 gl. tørstompe med en half træfille for 3 skl., en jern haand stang vog 18 skaalpund 

for 3 mrk., 2 gl. Ploug knifve vog it lis pund á 3 skl er 3 mrk., 2 støker at en jern stang vog it 

lispund 2 pund á 3 skl er 3 mrk. 6 skl., :/ 

I Steerhuuset. 

It gl. ølkar paa en tønde stoert for 1 mrk., en røsteballig for 8 skl., it gl. deignetrug for 8 skl., en 

bære kande for 4 skl., en stor træ skaal for 2 skl., en lyel for 4 skl., 18 Sybøtter stoer og smaa á 2 skl 

er 4 skl., 2 kitter á 2 skl er 4 skl., en vand span for 3 skl., en sennerps Qvern for 12 skl., en kalke 

tønde for 8 skl., en huud der udi beliggende er sat for 2 mrk., en raae qvige hud for 3 mrk. 8 skl., en 

barket Tyrehuud for 10 mrk., nog er barket huud for 6 mrk., it barker kalf skind for 8 skl., it dito for 

8 skl., 2 raae Lamskind for 4 skl., it svinetrug for 4 skl., :/: 2 skl., en brøde for 6 skl., en dito for 4 

skl., :/ 

Sengeklæder i Wæster huuset i wæster sengen. En hvid tueskeftes underdynne for 2 Sld., en 

ofverdynne af blaat Danziger tøy for 1 Sld. 2 mrk., en hvid tue skeftes linnen hofdynne for 3 mrk. 8 

skl., en blaae dantziger tøy hofdet gl. dynne for 1 mrk., en linnen pude uden lin vaar for 1 mrk. 8 

skl., én gl. oude foruden lin waar for 12 skl., en linden pude uden lin waar for 8 skl., en pude med 

lin waar for 1 mrk. 4 skl., 2 brue garns gl. lagen á 3 mrk er 6 mrk.,  
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I Øster seng. En gl. linnen underdynne for 2 mrk., en blaae raanett hiemgiort olmerdugs ofverdynne 

for 2 Sld. 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en gl. linnen hofvet dynne for 12 skl., en hofvet 

pude uden lin waar for 1 mrk., en linnen hofvet pude med it gl. lin waar for 2 mrk., en linnen under 

dynne for 4 mrk., it gl. brugarns lagen for penge 12 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  

Summa andrager forskrefne nu anførte dette Sterfboes løsøre middel till penge 248 

Sld. 1 mrk. 7 skl., Nog 8 Sld. 3 mrk., er tilsammen 257 Sld. 7 skl.,:/ 
Og som dagen nu er forløben, saa sluttedis denne forretning der ved, at dend i Morgen med widere 

kand foretagis hvilker at saa er tilganget og Passeret som foran findis indført Testerer  

Henrik Brugman,  Hans Larsen egen haand.  Staffan Christiansen. 

 Jacob Christiansen.  Jens Hansen egen haand.  Hans Jensen.  

Henrik H:L:S: Larsen.  M:M: Jacob Mortensen Munk.  

 Jacob J:E: Eriksen.  Hans Eriksen. 

Nest paa følgende Den 24 February forberørte aar 1703. er atter udi forskrefne de 

vedkommendis nerverrelse nu foretagen, og videre passeret som her efter følger nemlig. Nog er 

wurderit i Westerhuuset, i en seng bag dørren, en linnen tue skeftes underdynne for 1 Sld. 2 mrk., 

en dito for 1 Sld. 2 mrk., en gl. bøt underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 

8 skl., it blaargarnd lagen for 2 mrk., it gl. lesned sengklæde for 2 Sld., en gl. fyr kiste med en gl. 

laas for 2 mrk.,  

I Krobhuuset i Pige sengen. En linnen enskeffet, underdynne for 2 mrk., en linnen ofverdynne for 2 

mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk. 4 skl., en liden pude for 4 skl., en gl. pude for 12 skl., en pude 

med lin waar paa for 2 mrk., en liden pude med skind waar for 12 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 

8 skl., it gl. sengklæde for 8 skl., en gl. bruegarns borddug, med nogle stor traaer udi er sat for 3 

mrk., :/ 

I Stuen. 

En liden i strener wefvet benkedynne for bordenden med spoelskadet underfoer er sat for 2 mrk., en 

spoelskadet gl. benkedynne 5 allen lang under winduen for 2 mrk. 8 skl., en syed agedynne med 

sort bond for 1 mrk. 8 skl., en gl. lesnet agedynne for 2 mrk., it flamsk hiønde med grønt underfoer 

for 2 mrk., it wefvet hiønde med sort bond og steen wosset for 1 mrk., it spoelskadet hiønde for 8 

skl., it ride hiønde med loet skind under for 2 skl., en sort slit Agedynne 1 skl., it gl. fyrebord med 

foed og skuffe for 3 mrk., it lider fyrer bord norden till i stuen for 12 skl., it støke af en fyredeele i 

stuen for 6 skl., en roke bagstoel for 8 skl., it gl. wraaeskab i stuen med en gl. laas fore for 1 mrk. 8 

skl., it langt bord blad af fyre for 12 skl., it kalke tønde stommer for 2 skl., en salte tønde for 1 mrk.,  

I Krobhuuset. 

En gl. øltønde for 12 skl., en træfierings øltønde for 10skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en gl. 

kiste for 8 skl., en liden laage bøtte for 4 skl., med laag en kierne for 1 mrk., en mindre kierne for 6 

skl., en otting for 1 skl., it drøftetrug for 2 skl., en liden stoel for 2 skl., it lidet gl. askebord for 6 

skl., en fiske lifve og en kurf for 3 skl., en gl. finne span for 2 skl., en gl. sengefiel for 2 skl., it  rifve 

jern for 6 skl., :/ 

Paa tillet. 

It gl. ølkar for 12 skl., en gl. kiste uden laag for 10 skl., 4 straabonds tønder for 1 mrk., en tønde 

med noget groft salt udi tilsammen for 5 mrk., 14 skaalpund hampe blaargarn á 6 skl er 5 mrk. 4 

skl., 13 skaalpund sort ullet garn á 8 skl er 6 mrk. 8 skl., 7 smaae Allunet skind á 6 skl er 2 mrk. 10 

skl., nogle stampet barket leer for 6 skl., 14 allen hvidt wadmel á 10skl er 2 mrk. 12 skl., en gryde 

kraag af jern for 2 mrk., endnu en gryde kraag af jern for 2 mrk. 8 skl., 12 skaalpund hampe blaar             

á 1 ½ skl er 1 mrk. 2 skl., 1 ½ tønde Rug som er saaed her ved gaarden i forleeden efter høst, deraf 

er strø Rugen satt til boes middel for 9 mrk., :/ 

Sølf. 
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En sølfskee paateigned H:I:S: ID 1651 vog 3 ½ laad á 3 mrk er 10 mrk. 8 skl., en sølf skee foruden 

navn 2 laad 3 Qvintin á 3 mrk loddet er 8 mrk. 4 skl., en sølf skee, hvor paa er tegnet Rasmus 

Hansen Sine Jepsdaatter till billingsgar i Persker S vog 2 laad og 2 ½ qvintin á 3 mrk laad er 7 mrk. 

12 skl., 31 adtskillige smaae sølfknapper vog 5 laad it qvintin, og som n deel knapper er i støker, er 

laadet sat for 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl.,:/ 

Denne Salige Mands Ifareklæder, er efterskrefne som og er taxeret nemlig, en sort biørne skind 

forede hufve med klæde pull er satt for 1 Sld. 3 mrk., en gl. sort vendt klædis kiol for 1 Sld. 2 mrk., 

it par sorte klædis bopser for 1 Sld. 2 mrk., en sort wadmels kiol for 2 mrk., it par sorte wadmels 

bopser med skind under for 2 mrk., it par gl. løen skind bopser for 8 skl., 2 par gl. graae hoser for 4 

skl., en brugarns skiorte er sat for 4 mrk., nog en bruegarns skiorte for 4 mrk., 2 forslitte brugarns 

skiorter begge for 1 mrk., 9 ½ allen bruelerret á 14 skl er 8 mrk. 5 skl., it gl. dryels haand klæde for 

4 skl., en gl. rød kledis forskiorte for 1 mrk., en allunnit skind forskiorte for 1 mrk., fandtis en sølf 

penge hvor paa staar 1619 Albertus et Elisabet Dei Gratia. Som veyer 2 laad ½ qvitin á 3 mrk laadet 

er 1 Sld. 2 mrk. 6 skl., Arfvingerne angaf at  

Lars Ibsen Skomager i Nexøe har vedstaaed at verre skyldig her til boet for Biug penge 1 Sld. 3 

mrk.,  

Item Catharine Sahl: Hans Andersen i Nexøe, at er skyldig her till boet 1 mrk. 2 skl.,  

Mads Hansen Hiulmager i Bohlsker sogn er skyldig 12 skl., Rasmus Hansen i Ibsker er skyldig 

penge 8 skl.,  

Olluf Hansen i Nexøe er skyldig her till boet 1 mrk. 8 skl.,  

Summa Andrager ded forskrefne dette Sterfboets løsøre gods till penge 310 Sld. 3 

skl.,  

Nog reede penge som blef angifven 8 Sld. 2 skl., er 318 Sld. 5 skl.,  
Saa blef forskrefne samptlige arfvinfr og wærger, saa mange som ind her paa Sterfboet var tilstæde, 

af skifteforwalteren tilspurdt om de hvade meere løsøre eller rørrende gods till dette Sterfboes 

middel at angifve, hvor til de svarede, att de ike viste meere at angifve, end angifvet er, og 

forskrefvet staar. 

Hvor ved saa dette Sterfboes Registering paa løsøre er slutted. Hvad denne 18 gaard i Bohlsker 

sogn angaar. Da som dend er denne Salige Mands samptlige arfvinger udi Eyendom berettiged er 

her om slutted som sidst i denne forretning anmeldis. 

Hvornest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Giæld og Prætentioner, og er der 

til giort udleeg som her efter følger nemlig. 

Efter en Skiftecontract Dateret d. 15 may Aar 1687 oprettet, imellem denne Salige Mand Christian 

Jacobsen og hans Søn Jacob Christiansen som hand har auflet, med sin sidste hustru Margrete 

Jokumsdaatter, befindis Sahl: Mand Christian Jacobsen foruden sin egen hofvet laad til sig at hafve 

annammit en broderlaad efter Lowens andleedning, som i berørte Contract Specialiter er indført, 

opdragende til penge udi løsøre 64 Sld. 8 skl., :/ 

Nu paastoed og Prætenderit Jacob Christiansen, at saa som hand paa dend tid var Eneste arfving og 

én søn af dem begge nemlig Christian Jacobsen og hans hustru Margrete Jokumsdaatter, og paa 

dend tid hans Moder døde var arfving om ded halfve boe. 

Men som Lowen tillader dend efterlefvende at nyde en broderlaad, foruden sin hofvetlaad, saa paa 

stoed Jacob Christiansen, at fordi hans Salig fader Christian Jacobsen da var en ældgammel og ike 

kunde gifte sig for sin alders skyld, kunde Lowens meening for staaes derved, at naar Sahl: Fader 

beholte samme broderlaad til sin død, att saa efter hans død, hammen jo var berettiget, som eneste 

arfving, efter sin Sahl: Faders død at nyde dend andeel arf, som ham forhen efter sin Moders død 

fragik, og derfor nu fordrede her af Sterfboet, dend forskrefne andeel og broderlaad, som er 

anregnet, og udi forberørte Contract indført for 64 Sld. 8 skl., :/ 
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Denne Salige Mands andre børn og arfvingers wærger her imod Prætenderit, og formeente at vilde 

nu tillige med Jacob Christiansen nyde ligeIefnet og arfvegang, af alt hvis, som fandtis efter denne 

Salige Mand deris menlig arfvingernis Fader, saa og faderfader og Morfader, og indstillet det til 

Skifteforwalterens kiendelse.  

Skifteforwalteren her udi mældede, at som Lowens indhold 5te bogs 2 Capitel 19 tet. Mælder, at 

naar dend efterlefvende gifter sig igien, da dend broderlaad at komme til børnen. Saa efter di at 

denne Salige Mand Christian Jacobsen, var en ældgammel Mand som efter sin Sahl: hustruis død 

som sidst afgik, formeedelst sin høye alder, ike kunde eller vilde indlade sig udi nyt  ækteskab, som 

Sønnen Christian Jacobsen og foregifver. Saa og for dend skyld att nu midler findes her i Sterfboet 

efter denne Salige Mand, saa at dend broderlaad indtill dato med meere er i fuld behold, og ike for 

Christian Jacobsen død er fortæred, der for understoed Skifteforwalteren sig ike dend daværende 

arfving, som denne ommelte broderlaad af denne Salige Mand Christian Jacobsen blef annammeret 

fra, som er hans egen lifs arfving og søn Jacob Christiansen fra sin da bereyyiget laad nu at fra 

holde, helst som de første, denne Salige Mands børn efter deris Sahl: Moder forhen har bekommet 

fuld arfvepart, men efter hans Paastand for berørte 64 Sld. 8 skl., nu her af Strefboets middel stæde 

han udlæg, saa er derfor udlagt efter skrefne nemlig, en bleg skioldet Koe for 6 Sld. En brun braaget 

Qvige for 4 Sld., en ung sort brun Hest for 10 Sld., it røt studnød for 1 Sld. 2 mrk., i en seng i 

Westerhuuset bag dørren, en linnen tueskeftes underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en dito for 1 Sld. 2 

mrk., en gl. bøt underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 

lagen for 2 mrk., it gl. lesned sengklæde 8 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., en hvid galt dend 

mindste 3 mrk., en røe sandet galt for 3 mrk., i Steerhuuset it brøgerkar paa en tønde stoer for 1 

mrk., en røste ballig for 8 skl., nogen Haufre beliggende i 2 stolperum satt paa 4 tønder á 2 mrk. 4 

skl., er 2 Sld. 1 mrk., en tønde tør Rug med seken paa balke mølle er sat for 2 Sld., en graae beltet 

Soe for 1 Sld., en ploug med forslit jern hiul bøsse løber og ringe for 1 Sld., en skeppe Erter for 1 

mrk. 8 skl., en liden malm gryde 8 skaalpund er 1 Sld., en arbieds wogn med 4 hiul og wogn ree 3 

Sld., 5 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en seis med bon og ringe for 8 skl., en leerhake 

for 1 mrk., it gl. tørfjern for 4 skl., it mussested for 2 mrk., it hørl og hammer og støffor 12 skl., en 

rek nagle for 2 skl., en bonne knif for 4 skl., en stolpenarv for 6 skl., en lundstøke narv for 4 skl., en 

benkehage for 2 skl., en lyngknif for 3 skl., it bufvesaug for 4 skl., en drage kraag for 8 skl., 2 

halseele ringe for 2 skl., it hug jern for 2 skl., it tveer reeb for 4 skl., 3 gl. tyrstompe med en half træ 

fille for 3 skl., en kalke tønde for 8 skl., en hvid der udi beliggende 2 mrk., en barket huud for 6 

mrk., en stoer tin kande med laag paa, vog 4 ½ skaalpund á 1 mrk er 4 mrk. 8 skl., en tin kande 

uden laag nog 2 pund á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en sort biørne skind forede hufge med klæde puld for 

1 mrk., en sort wendt klædis kiol for 1 Sld. 2 mrk., it par sortte klædis bopser for 1 Sld. 2 mrk., 2 

bruegarns skiorter for 2 Sld., it par loenskind bupser for 8 skl., 2 par graae hoser for 4 skl., 2 

forslitte bruegarns skiorter for 1 mrk., en Allunnit skind forskiorte for 1 mrk., hos Laurids Ibsen 

skomager i Nexøe som hand her til boet er skyldig 7 mrk., hos Rasmus Hansen i Ibsker sogn at 

fordre 8 skl., en sølfskee hvor paa staar Rasmus Hansen med videre vog 2 laad, 2 ½ qvintin á laad 3 

mrk., er 7 mrk. 14 skl., en tønde med groft salt udi og tønden 5 mrk., 13 skaalpund sort ullgarn á 8 

skl er 6 mrk. 8 skl., till ofvers 4 skl., :/: 

Hvis skatter og landgielde som burde ydis for dend 18 gaard for anno 1702, befindis efter 

meddeelte Qvitering af 22 February 1703. under Herr Landsdommer Ancher Müllers paa Welb: Hr: 

Amptmand Reets Weigne og Hr: Amptskrifver Hans Henrik Skor deris hænder at verre afclarrit, 

hvor for derom ey videre her nu er att anføre.  

Thienestedrengen Peder Thommesen Folkman tilkommer og Prætenderer tieneste løn forfalden til 

Paaske, nest kommende 1703. som opdrager i alt penge 6 Sld.2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en røe 

hielmet Koe for 6 Sld., en spoelskadet benke dynne 5 allen lang under winduen i stuen for 2 mrk. 8 

skl., :/ 
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Anna Pedersdaatter fordrer og tilkommer tienesteløn, som rester till Paaske nest kommende Aa. 

1703. udi alt penge 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en benkedynne wefved i stierner med spoelskadet 

under foer 2 mrk., i Østerseng i Westerhuset, en hiemgiort olmerdugs ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., 

2 bruegarns lagen i wæster seng item for 6 mrk., en gl. spin rok for 12 skl., en trefieringe ølltønde 

for 10 skl.,:/: 

En tieneste Pog ved navn Christian Jensen fordrer og tilkommer, som rester till nest kommende 

Paaske 1703. udi alt tienesteløn penge 6 mrk. 4 skl., udlagt en sort wadmels kiol for 2 mrk., it par 

sorttr wadmels bopser 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen med laas for 1 mrk. 8 skl., it langt bord blad 

af fyre for 12 skl.,:/ 

Margrete Nielsdaatter en tieneste pobel tilkommer tienesteløn till berørte Paaske, som resterialt 

penge 7 mrk. 14 skl., udlagt 14 skaalpund hampe blaargarn á 6 skl er 5 mrk. 4 skl., 7 smaa allunit 

skind á 6 skl er 2 mrk. 10 skl., :/ 

Doretea Pedersdaatter for hendis umage og opvartning med denne Sahl: Mand udi hans suigdom, 

saa og ved begrafvelsen, og ellers med hendis tilsiun her i Sterfboet fordrer og tilkommer i alt penge 

4 Sld., udlagt i wæster seng i westerhuus, en hvid tueskeftes underdynne for 2 Sld., en hvid 

tueskeftes linnen hofvet dynne foer 3 mrk. 8 skl., en spin rok for 12 skl., endnu som findis paa tilled 

2 slumpe med Rugmeel i to tønder sat med tønderne for 1 Sld., till ofvers 4 skl., :/ 

Kirstine Steffensdaatter for hendis umage og opwartning her i Sterfboet fordrer og tilkommer 2 

mrk., udlagt i Westerhuus, en fyre kiste med laas for 2 mrk., :/ 

Knud Hiul i Nexøe fordrer som vedgikes penge 9 mrk., udlagt 1 ½ tønde Rug som er saaed i afvigte 

aar i fisket, er deraf sat strøe Rugen for 9 mrk., :/ 

Jokum Fuk i Nexøe fordrer som vedgikes penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en hvid Soegris er sat for 1 

mrk. 8 skl., :/ 

Ødber Ødbersen i Nexøe fordrer som vedgikes 1 mrk. 8 skl., udlagt, en gl. Gaas for 1 mrk. 8 skl., :/ 

Mortten Morttensen i Ibsker sogn fordrer som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt it lidet Egetræ i 

Gaarden for 8 skl., en gl. sleede med jern vidier for 12 skl., :/ 

Jens Hansen i Boelsker sogn fordrer som vedgikes 2 mrk. 8 skl., udlagt en trætinnet harer for 12 

skl., 8 sybøtter á 2 skl er 1 mrk., :/ 

Hans Larsen i Boelsker sogn fordret paa Albert Hartwigs wegne reysepenge 8 skl., item til vagt 

bodens forterdigelse 1 mrk., er tilsammen 1 mrk. 8 skl., udlagt en ploug laas for 8 skl., it bag wogn 

ree for 12 skl., en straaebonds tønde i Krubhuuset for 4 skl., :/ 

Jep Jørgensen i Nexøe fordred som hand har forstragt till denne Sahl: Mands begrafvelse i alt penge 

14 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt en røe Koe for 6 Sld., udi det taxerede og uterskede Biug at hafvis 

penge 8 Sld. 3 mrk. 7 skl., :/ 

Skifteforwalteren for sin umage og Salarium penge 5 Sld. 2 mrk., :/ 

Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis her ved Steerfboet falder at skrifve med ustemplet papir 

till ald fornødenhed udi alt 15 Sld., for disse 20 Sld. 2 mrk., er udlagt en fierings kedel vog 14 pund 

á 1 mrk er 14 mrk., de klæder pigens seng for 11 mrk., med it sengklæde, en mæssing kedel for 1 

mrk. 8 skl., en liden mæssing kedel for 4 skl., en siunnerp qvern for 12 skl., it flamsk hiønde med 

grønt foer 2 mrk., it wefved hiønde med steen mosset underfoer 1 mrk., en lesned agedynne 2 mrk., 

en jerned hammel med behør for 1 mrk., af de reede penge 8 Sld. 8 skl., en ofver dynne af blaae 

Dantiges tøy 6 mrk., 2 ploug knifve 3 mrk er 9 mrk., 2 lispund røget lamme kiød for 3 mrk., en 

kaabber si for 12 skl., it rifve jern 6 skl., 2 barked kalfskind 1 mrk., 2 unge Gies for 2 mrk., til 

ofvers 2 skl., Skifteforwalteren bekom ikun 5 Sld., stemplet papir till dette skiftebref for 1 Sld. 2 

mrk., udlagt af de reede penge disse 6 mrk., Wurderings mændene for deris umage i 3 dage hver 

bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt en bleget Qvige kalf for 3 mrk., en blaket qvigekalf for 3 mrk., 2 

støker af en jern stang vog it lispund á 3 skl er 3 mrk. 6 skl., i øster i wæsterhuuset it bruegarns 

lagen 12 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., er 2 mrk. 4 skl., en brøde for 6 skl., 
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Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner til penge 128 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  

Liqvideret blifver udi behold og til deeling 189 Sld. 2 mrk.,  
Som  først deelis imellem 3 sønner og en daatter, er der af en broderlaad 54 Sld. 14 4/7 skl., og 

søsterens laad penge 27 Sld. 7 ¼ skl.,  

Og som dagen nu er forløben, saa sluttis denne forretning igien med hvis i dag er forretted, saa 

leedis, at denne forretning igen paa Mandag. End videre kand foretagis, og saa till ende bringes, 

hvilket at saa er tilganget og passeret Testerer H: Brugman.Hans Larsen egen haand. 

Jens Hansen egen haand.  Staffan Christiansen. JacobChristiansen.  

Hans Jensen. Mortten M:M: Munk.         Henrik H:L:S: Laursen.eget skrefne navn. 

Hans Eriksen. 

 
Widere blef angifven og Passeret med denne forretning som dend 26 February 1703. Igien udi de 

vedkommendis nerverrerse berørte aar 1703. blef foretagen og forretted, som her efter følger 

nemlig, Endnu fordrede Povel Ertmansen boende i Nexøe leye af en brendewins pande penge 1 

mrk., udlagt, en liden sort Tyrkalf for 1 mrk., :/ 

Christian Funch i Nexøe tilkommer for en half tønde øll pg en pott Tobach i alt penge 5 mrk., 

udlagt en haandqvern med huus og seil for 5 mrk.,  

Blifver  saa dette Sterfboets skyldige Gield og Prætensioner till    Penge 130 Sld.                  5 skl.,  

Lignet blifver saa i behold og till deeling af løsøre godset i alt      Penge 188 Sld., 

Som først deelis imellem 3 sønner og en daatter, er deraf en broderlaad    53 Sld. 2 mrk. 13 3/7skl.,  

Og en systerlaad er Penge              26 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl.,  

 

Saa er for dend eldste søn Staffan Christiansen i Nexøe, hans anpart løsøre som er 53 Sld. 2 

mrk. 13 skl., nu udlagt efterskrefne, en brun bliset én hoffed Hest for 6 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., 

it deigne trug for 1 mrk. 8 skl., en jernhaand stang vog 18 skaalpund for 3 mrk., en røe bliset Hest 

gilling er sat for 12 Sld., en sølf skee med paateignet H:I SAD: 1651 vog 3 ½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 

2 mrk. 8 skl., en drefven kaabber kedel ungefehr paa en fiering stoer vog 8 skaalpund á 1 mrk. 4 

skl., er 2 Sld. 2 mrk. , 5 Faar støket 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., it fior gl. Lam for 2 mrk., en 

gl. Gaas og en Gaase á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en røe belted Soe med sortte pletter for 1 Sld., af det  

uterskede taxerede Biug at hafve 3 Sld. 9 skl., en tønde forsken Rug for 6 mrk., en skeppe Ertter for 

1 mrk. 8 skl., en tønde tør Rug paa balke mølle med seken 8 mrk., 2 tønder forsken Haufre á 2 mrk. 

4 skl., er 1 Sld. 8 skl., dend øfverste tønde med Rug i wæsterhuuset, som staar nordest er sat for 1 

Sld. 3 mrk., 4 lispund røgget flesk for 12 mrk., 1 ½ lispund røget Fækiød for 2 mrk. 4 skl., 3 røgged 

gaase sider for 12 skl., en deel salt fisk bestaaende i en half tønde med tønder 2 mrk. 8 skl., nogen 

salt sild i 2de bøtter, satt med bøtterne for 3 mrk., 2 halfve bruden messing lysestager med fødder, 

med en lyse bibe af messing for 4 skl., en jerned hammel med tøm og halseeler, og en liden jern 

nagle for 1 mrk. 8 skl., en skibs luge for 4 skl., 2 sleede stier for 3 skl., 2 nye ploug hofder for 4 skl., 

it aar med forslit bil for 4 skl., it aar med it ploug skier for 12 skl., en huusstie for 12 skl., en gl. 

harer med fortten jerntinner for 1 mrk. 8 skl., I Øster seng i wæster huuset, en linnen underdynne for 

2 mrk., endnu en linnen underdynne 4 mrk., til ofvers af flesket 4 mrk. 7 skl.,:/ 

Dend anden søn Jacob Christiansen for sin anpart løsøre arf, efter sin sahlig Fader, som er 53 

Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt en blaket Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 6 Sld., it røe hielmet 

Tiurnød for 3 Sld., en brøgger kedel som er noget større end en tønde, vog 2 lispund 3 pund skaal 

pundet sat for 1 mr. 8 skl., nog 4 skl., er pundet 1 mrk. 12 skl., penge 15 Sld. 1 mrk. 4 skl., en 

trætinned harrer for 6 skl., en dito for 2 skl., en sleede med trøvidier for 8 skl., it par Høestier med 

Asketerer saa og en lasstang 12 skl., it par gl. høstier med lasstang for 8 skl., en forslit ruhl med jern 

tapper for 8 skl., it dretter reeb med en liden jern krog udi for 4 skl., en gl. Faarslugt for 6 mskl., it 
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gl. korn sold for 2 skl., en gl. spade for 12 skl., 2 jern tyfver med stager 12 skl., en stokøpse for 12 

skl., en gl. breed bladet øpse for 4 skl.,en krakøpse for 4 skl., en tønde rug meel nest op til dend 

ofverste for 6 mrk., en tønde tersken Rug for 6 mrk., udi det utersket Biug at hafve 2 Sld., 2 tønder 

torsker Haure á 2 mrk. 4 skl er 1 Sld. 8 skl., 3 røget Gaase sider for 12 skl., en korn sie med bom og 

ringe for 12 skl., it lidet gl. deignetrug for 8 skl., en bærekande for 4 skl., en stor træskaal for 2 skl., 

en lyel for 4 skl., 10 sybøtter for 1 mrk. 4 skl., 2 kitter for 4 skl., en wandspan for 3 skl., en raae 

qvigehuud for 3 mrk. 8 skl., 2 raae Lamskind 4 skl., it svinetrug for 2 skl., en brøde for 4 skl., i øster 

seng i westerhuuset, én linnen hofvetpude med gl. lin waae paa for 2 mrk., en linnen hofvet dynne 2 

mrk., en gl. linnen hofdynne for 12 skl., en hofvet pude uden lin waae for 1 mrk., en bruegarns 

borddug med stor bader for 3 mrk., en røed klædis forskiorte er sat for 1 mrk., Hos Catharnie Sahl: 

Hans Andersen i Nexøe 1 mrk. 2 skl., hos Mads Hansen Hiulmager i Boelsker sogn 12 skl., hos 

Olluf Hansen i Nexøe at fordre 1 mrk. 8 skl., it gult bliset ugillet Hestføll i andet aar er sat for 4 

mrk., en tønde Biug paa tillet for 1 Sld. 8 skl., en røe galt med nogle sortte pletter for 6 mrk., en 

barket tyrehuud for 10 mrk., dend tredje tønde Rugmeel i westerhuuset, er sat med tønden for 6 

mrk. 8 skl., ved sit første udleg 4 skl., ved Doretea Pedersdaatters udlæg 4 skl., en liden side stoel 

for 2 skl., nog hos sin broder Steffen af flæsket at hafve 1 mrk. 11 skl., til ofvers 1 skl., :/ 

Dend 3die søn var Sahl: Jens Christiansen som ved døden er afgangen, hans laad som er 53 

Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt en gl. sort hest for 6 Sld., it brunt stiernet spet Horsføll for 1 

Sld., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget Koe for 6 Sld., it blak røgget Studnød for 3 Sld. 2 

mrk., en bleeget Qvie kalf for 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt for 2 mrk. 8 skl., af det utersket Biug 2 

Sld. 3 mrk., en tønde torsken rug 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug paa tillet for 1 Sld. 8 skl., en sek med 

tørt Biug og med seken for 6 mrk., 2 tønder torsken Haufre á 2 mrk. 4 skl er 4 mrk. 8 skl., en skeppe 

Ertter 1 mrk. 8 skl., dend 4de tønde Rugmeel for 6 mrk., 2 tinfade og 2 tallerken vog 7 pund á 14 

skl er 6 mrk. 2 skl., en gl. wogn med gl.smaae stier for 6 mrk., it lidet grønt asketræ 6 skl., en 

møgfiel for 3 skl., en jern tyfve for 4 skl., i wester seng i westerhuuset en blaae Danzirtøy 

hofvetdynne for 1 mrk., en linnen pude uden vor for 1 mrk. 8 skl., en gl. pude uder lin vor for 12 

skl., en liden pude uden lin vor for 8 skl., en pude med lin waar for 1 mrk. 4 skl., en liden ferdig 

lysestage for 12 skl., i stuen en syed agedynne med sort bon for 1 mrk. 8 skl., it spoelskadet hiønde 

for 8 skl., it ride hiønde og en forslit agedynne begge for 3 skl., it førrebord med foed og skuffe for 

3 mrk., it lidet fyrrebræde norden till i Stuen for 12 skl., it støke af en fyrredeele 6 skl., en roke 

bagstoel for 8 sjk., it kalke tønde stomme for 2 skl., en salter tønde for 1 mrk.,  i krubhuuset en 

ølltønde for 12 skl., en kiste for 8 skl., en liden laagebøtte for 4 skl., en kier med laag for 1 mrk., en 

otting for 1 skl., it drøftetrug for 2 skl., nogle stampet barket leer for 6 skl., 14 ballen hvidt wadmel 

á 10 skl er 2 Sld. 12 skl., en sølf skee foruden navn vog 2 laad 3 qvintin á 3 mrk laadet er 2 Sld. 4 

skl., it graat ungt svin for 2 mrk. 8 skl., en gl. skouf wogn med 3 hiul for 3 mrk. en liden kierne for 

6 skl., nog i krubhuust it lidet gl. askebord gor 6 skl., en gl. senge fiel for 2 skl., paa tillet it gl. ølkar 

for 12 skl., en kite uden laag for 10 skl., 4 straabonds tønder for 1 mrk., dend største jern gryde 

kraag for 2 mrk. 8 skl., 12 skaalpund hampe blaar á 1 ½ skl er 1 mrk. 2 skl., 9 ½ allen brue lerrits á 

14 skl allen er 2 Sld. 5 skl., it blod røt studnød for 2 mrk. 2 mrk., nog hos broderen Steffen af 

flæsket 1 mrk. 11 skl., til ofvers 4 skl., :/ 

Forskrefne afdøde broders laad igien, imellem hans efter lefvende 3 sønner og 4 døttre, og er deraf 

en broderlaad penge 10 Sld.2 mrk. 15 skl., og en systerlaad 5 Sld. 1 mrk. 7 skl., 8 d., hvorfor en 

hver her efterskrefne udreeg, daatteren Salig Elisabeth Christiansdaatters laad er penge 26 

Sld. 3 mrk. 6 skl., der for er udlagt en brun Hoppe for 7 Sld., en ung brun snoppet Hoppe for 5 Sld., 

en røe braaget Koe for 5 Sld., dend 5te tønde paket Rugmeel i westerhuuset for 1 Sld. 2 mrk., en 

tønde Rug paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug 1 Sld. 8 skl., en tønde Haufre for 2 mrk. 4 skl., 

en skeppe Ertter for 1 mrk. 4 skl., af ded utersket Biug 1 Sld. 2 mrk., en fiske kurf og en rifve for 3 
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skl., 31 smaae Sølf knapper af adtskillige modeller vog 5 laad  qvintin á 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 

mrk. 2 skl.,  nog hos Steffen af flæsket 13 skl., :/ 

Som igien deelis imellem denne Salig daatters efterlefvende børn, som er 4 døttre, er saa en hver 

daatters laad deraf 6 Sld. 2 mrk. 13 ¼ skl., hvor af en hver efter skeer udleeg, forskrefne afdøde søn 

Jens Christiansens eldste søn Hans Jensen boende i Nexøe tilkommer for sin egen andeel af 

sin Sal: Faders laad penge 10 Sld. 2 mrk. 15 skl., Item hans broder Christian Jensen, som hand 

nu er tilordnet at wærge for, tilkommer iligemaade 10 Sld. 1 mrk. 15 skl., Item søsteren 

Dorethea Jensdaatter, som og hendis broder bemelte Hans Jensen nu her paa skifted er tilordnet 

at wærge for, tilkommer af sin faders laad, af løsøre 5 Sld. 1 mrk. 7 skl., er saa tilsammen som Hans 

Jensen her af boet, tager udleeg for penge 26 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  Hvor for er udlagt en gl. sort Hest 

for 6 Sld., en sort Koe fo 5 Sld. 2 mrk., it blak røgget studnød for 3 Sld. 3 mrk., 19 skal verer 3 Sld. 

2 mrk., en gl. wogn med smaae stier for 1 Sld. 2 mrk., 2 tønder Haufre for 1 Sld. 8 skl, en sek med 

tørt Biug udi med seken for 1 Sld. 2 mrk., dend største Jern gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., en møg 

fiel for 3 skl., en jern tyfve for 4 skl., it kalke tønde stomme for 2 skl., en salter tønde for 1 mrk., i 

krobhuuset en øltønde for 12 skl., en kitte for 8 skl., en liden laagebøtte for 4 skl., en kierne med 

laag for 1 mrk., en otting for 1 skl., it drøfte trug 2 skl., dend 4de tønde med Rugmeel og tønden 6 

mrk., it lidet fyrre brede bord till i stuen for 12 skl., it støke af en førredeele 6 skl., i stuen en syed 

agedynne med sort bon for 1 mrk. 8 skl., it spoelskadet hiønde for 8 skl., it ride hiønde og en forslit 

agedynne for 3 skl., it fyrre bord med foed og skuffe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., 12 

skaalpund hampr blaar á 1 1/ er 1 mrk. 2 skl., en tønde forsken Rug paa tilled for 6 mrk., it lidet gl. 

askebord i krubhuuset for 6 skl., en senge fiel for 2 skl., hos Steffen  Christiansen af flæsket 10 skl., 

till ofvers her af 2 skl., :/: 

For Sahlig Jens Christians  søn Jacob Jensen som Mortten Munk i Boelsker sogn er wærge 

for tilkommer af sim Sal: Faders laad 10 Sld. 2 mrk. 15 skl., og systeren Kistine Jensdaatter som 

og Mortten Munk er wærge for tilkommer af sin Sal: Faders laad penge 5 Sld. 1 mrk. 7 skl., er 

tilsammem som Mortten Munk her af boet tager udleeg for penge 16 Sld. 6 skl., hvor for er udlagt, 

en blak røgget Koe for 6 Sld., en bleeget qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., af det utersket Biug 2 Sld. 3 

mrk., it tinfad og en tallerken for 3 mrk., 1 skl., it lidet grønt asketræ for 6 skl., en blaae danzirstøy 

hofvetdynne for 1 mrk., en linnen pude uden vor 1 mrk. 8 skl., en gl. dito for 12 skl., 14 allen hvidt 

wadmel for 8 mrk. 12 skl., it graat ungt svin for 2 mrk. 8 skl., en tønde Biug paa tillet for 4 mrk. 8 

skl.,  4 straabonds tønder for 1 mrk., nog hos Steffen Christiansen 8 skl., it gl. handklæde for 4 skl., 

en finne span for 3 skl., :/ 

Forskrefne Jens Christiansdaatter Karne Jensdaatter item daatteren Kirstine 

Jensdaatter, som stiffaderen Jokum Fuk boende i Nexøe er wærge for af deris faderslaad 

tilkommer en hver 5 Sld. 1 mrk. 1 skl., der for er udlagt till dem begge som er 10 Sld. 2 mrk. 15 

skl., efterskrefne, it brun stiernet spæt Horsføll for 1 Sld.,en skeppe Ertter for 1 mrk. 8 skl., it tinfad 

og en tintallerken for 3 mrk. 1skl., i westerseng i westerhuuset en liden pude uden lin vaar for 8 skl., 

en pude med lin vaar for 1 mrk. 4 skl., en liden ferdig lysestage for 12 skl., nogle stomper barket 

fær for 6 skl., en gl. skouf wogn med 3 hiul for 3 mrk., en liden kierne for 6 skl., paa tilled it gl. 

ølkar for 12 skl., en kitte uden laag for 10 skl., en sølfskee foruden navn vog 2 lod 3 qvintin á 3 mrk 

er 2 Sld. 4 skl., 9 ½ allen bruelerret á 14 skl er 2 Sld. 5 skl., it blodrøt studnød for 2 Sld. 2 mrk., hos 

Jep Jens 3 skl., :/ 

Denne Salige Mands afdøde daatter Elisabet Christiansdaatters eldste daatter Ellene 

Pedersdaatter, som er i ekteskab med Henrik Larsen boende i Nexøe, hende tilkommer af sin 

Salige Moders laad 6 Sld. 2 mrk. 13 ¼ skl., og er Henrik Larsen wærge for sin hustruis søster 

Kirstine Pedersdaatter, som nu er uden lands, og nu af sin Moders laad tilkommer 6 Sld. 2 mrk. 13 

¼ skl., er till sammen 13 Sld. 1 mrk. 10 ½ skl., hvor for er udlagt en ung brun snoppet hoppe for 5 

bornholmerting.dk 767



Sld., dend 5te tønde paket Rugmel for 1 Sld. 2 mrk., en tønde Rug paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., en 

tønde Biug for 1 Sld. 8 skl., en tønde haure for 2 mrk. 4 skl., en skeppe Erter for 1 mrk. 8 skl., af 

ded utersket Biug 1 Sld. 1 mrk., af sølf knapperne helften som er vegtig till 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., hos 

Jacob Eriksen 1 mrk. 6 skl., en fiske kifve og en kurf for 3 skl., hos Staffan Christiansen af flæsket 

at hafve 6 skl., :/ 

Dend 3 die daatter Doretea Pedersdaatter som Jacob Eriksen i Boelsker sogn er wærge for 

tilkommer 6 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt en brun Hoppe er sat for 7 Sld., til ofvers 1 mrk. 6 

skl., her foruden hos forde Staffan 3 skl.,   

Dend yngste daatter er Anna Pedersdaatter som Hans Eriksen i Boelsker sogn er wærge for, 

tilkommer af sin Moders arf 6 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt, en røe braaget Koe for 5 Sld., 

31 smaae Sølfknapper af adtskillige Modeler, vog 5 laad 1 qvintin laadet 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 1 

mrk. 2 skl., legger fra sig her af /: naar hun bekommer af flæsket hos Steffen 3 skl., :/ 1 Sld. 2 mrk. 

8 skl., :/  

Belangende denne 18 Jord Eyendoms gaard i Boelsker sogn, som denne Sahlige Mand 

Christian Jacobsen, saa som hand var en høy alderne Mand til sin død, uden nogen anke eller 

kiere for sig og sine arfvinger, hafde udi fuld besiddelse og efter eldgamle adkomster till eyendom 

var berettiget, hvilken eyendomsgaard denne Salig Mand uden skifte efter 2de sine hustruer med 

sine børn, hafver fuldkommen skiftt og deelt. Saa foreenede sig nu samptlig, denne Salige Mand 

efter lefvende børn og arfvinger dem imellem formeeldelst videre bekaastning dermed at spare og 

forekomme, efter di 2de nu lefvende sønner Staffan og Jacob Christiansønner, well viste at 

lønnens grernis er at ngen anden udi omrørte gaard 18 dem fra dend self eyergaards rettighed kunde 

fratrenge. Saaleedis at denne Salige Mands yngste søn Jacob Christiansen, efter sædvaanlig 

vedtegt her paa landet, hammen kunde være berettiget og tilfalde adgangen til forberørte 18 gaard, 

men som hand ike der til nu løst hafvende, og ei dend besvarlighed  vilde sig paatage, bemelte gaard 

at besidde, men sin fortuna i andre tilfælde at will søge, hver for Jacob Christiansen  her nu paa 

skiftet afstod og ofverdrog ald sin Prætension, adgang og rettighed for sig og sine arfvinger, till og 

udi forberørte 18 gaard til sin broder bemelte Staffan Christiansen, hans hustru, børn og 

arfvinger, og hammem i allemaader at tilhøre uden anke, desligeste foreenet sig nu samptlig denne 

Salige Mands arfvinger om førskrefne 18 gaard med ald sin tilligende Eyendom vedhvad navn det 

nefnis kand at forblifve udi og ved dend prins, som den udi sidste skifte efter sin sidste afdøde 

hustru Margrette Jokumsdaatter, denne Salige Mands lod holde dend 15 May 1697. Som efter 

derom oprettet skifte Contract imellem denne Salige Mand og hans da med berørte hustru auflede 

søn Jacob  Chtiansen blef oprettet, befindis att berørte 18 gaard er anslagen i alt for penge 240 Sld., 

af hvilken Summa bemælte søn Jacob Christiansen, da tilkom som endnu resterer, og der ved nu 

foreenet, at skall forblifve dend halfvepart som er 120 Sld., der foruden tilkommer Jacob 

Christiansen isteden for dend andeel ham da til kom af dend 21 gaard i Boelsker sogn. Hvilken 

gaard hans salige Fader denne S: Mand for sin død sig fra skiøtte penge 17 Sld. 2 mrk., resten af 

gaardens værdi foruden de forde 137 Sld. 2 mrk., som Jacob Christiansen tilkommer og er 

berettiged udi forskrefne 18 gaard i Boelsker sogn, kommer de andre denne Sahlige Mands børn og 

arfvinger tillige med Jacob Christiansen til lige skifte og deeling som er 102 ½ Sld., hvor af en 

broder tilkommer, navnlig Staffan Christiansen, Jacob og S: Jens Christiansen én hver 29 

Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., og datteren Elisabeth Christiansdaatter i Gaarden at tilkomme 14 Sld. 2 

mrk. 9 1/9 skl., :/  Hvad tentten eller en hvers part angaar. Da blef der om imellem samptlig dette 

Sterfboes vedkommende arfvinger nu slutted, at naar Staffan Christiansen vill og kand betale én 

hver vedkommende arfving sin anpart, skall de verre pligtig det at annammer. Men der som nogens 

anpart blifver bestaaende, da Staffan Christiansen den Summa at forrentte, efter der om 
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allernaadigste udgangne forbedring med 5 procent og fordi at én hver omrørtte 18 gaard i Boelsker 

sogn, da deelis i gein 3 sønner og 4 døttre, hvor af en hver søn tilkommer 5 Sld. 3 mrk. 6 4/5 skl., 

og hver daatter 11 mrk. 11 2/5 skl., :/  Item deelis og dend forde afdøde daatter Elisabeth 

Christiansdaatters laad imellem 4er hendis efterlefvende døttre, hvor af hverudi forberørte 18 

gaard tilkommer 3 Sld. 2 mrk. 10 ¼ skl., og naar saa Staffan Christiansen betaler én hver forskrefne 

arfvinger og vedkommende forde sin andeel, saa her ved skiøder alle og én hver vedkommende og 

arfvinger Staffan Christiansen berørte 18 gaard i Boelsker sogn Eiendom og rettighed, Staffan 

Christiansen hans hustru Kirstine Ollufsdaatter og samptlig deris børn og arfvinger at 

tilhøre, till auideli arf og eiendom, og ingen anden af dem at verre noget udi Berørte gaard 

berettiget, i nogen eller ringeste maader. Men Staffan Christiansen hans forde hustru børn og 

arfvinger, dend 18 gaard i Boelsker sogn. at tilhøre, og hafver till gunidelig arf og eiendom, uden 

anke eller kiere i nogen eller allervigste maader, til hvilket at stadfeste vi nu dette med vore egne 

hender og signeter bekræfte, og end ydermeere skall Staffan Christiansen forpligtet være, at 

saasnart som nogen af forskrefne arfvinger eller wærger begierer sin anpart hofvet Summa som før 

ermelt at vill hafve betalt. Da skall Staffan Christiansen verer forpligtet, till én hver som det 

begierer, sin andeel udi reede penge at forskaffe, og saa lofver én hver sin forberørte andeel af ham 

at vill annemmer og imodtage, og der for att vill Staffan Christiansen tilbørlig qviterer. Till 

widnisbyrd hafver berørte wurderings mænd tillige med Skifteforwalteren, dette med egne hænder 

tillige med arfvingerne og waargerne uner skrefven og med vore zigneter Testererit, at saa skeede 

med haands paalæggelse paa dend 18 gaard i Bohlsker sogn. efter som forskrefvet staar 

dend 26 February Aar 1703.  Henrik Brugman.  Jacob Christiansen. 

Staffan Christiansen.egtt:  Hans Jensen egen handt.        Henrik HL: Larsen. 

Mortten M:M: Munk.   Jacob JE:S: Eriksen.   Hans Eriksen egen haand. 

Hans Laursen egen haand.  Jens Hansen egen haand  
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Anno 1703. Den 24 Marty. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering  som forhen er 
passeret og nu der paa giorde  Wurdering, Sampt paafølgende Schifte og Liqvitation   efter  Salig 
Sahl: Jørgen Hansen Ridder, som boede og døde paa det 10de. Fri Waarnede beliggende i 
Østerlaursker sogn. imellem  denne Salige  Mands Creditorer paa eene side og dend Sahl: Mands 
efterlefvende søn ved navn  
 
Frederik Jørgensen paa 13 aar gl. for hammen er till wærge anordnet hans Fader broder Olluf 
Hansen Ridder boende i Aakirkebye paa anden side. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds og egne weigne skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Morttensensen. Begge boende i bemælte 
Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
3 tønder Haufre á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug vogt korn er satt for 1 Sld. 1 mrk., noget 
Høe udi 2 stolperum er paa tillet satt for 5 Sld., noget haure halm som ligger ofven paa Høet er satt 
for 2 mrk., it half sengested med en side og en gaulf for 1 Sld., it gl.egeskab er satt for 2 mrk., it røe 
bliset ugillet Hestøg som er i tredje aar gl. for 3 Sld., en half kiste af eeg med jern beslaug og 
haandgrefber paa, er sat for 4 Sld., der fra afgaar som Jørgen Andersen under leens bierg hafver 
samme kiste i pandt for 11 mrk., blifver igien som til Sterfboet møtte anføris penge 5 mrk., en fyrre 
kaars bord foed for 4 skl.,  
Anders Hansen i sonder boende i Østerlaursker sogn, er skyldig her til boet efter Jørgen Hansens 
broders Olluf og Lars Ridders beretning penge 1 Sld., it bufve saug 2 mrk. 8 skl.,en gl.fyrbøsse for 
2 mrk.,  
Summa løsøre godset som forskrefvet staar andrager penge 16 Sld. 12 skl.,  
De vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere løsøre gods till dette boe at 
fremviise. Hvor til de svarede, ey videre, end angifvet er og forskrefvet staar. Undtagen forskrefne 
10 waarnede, som her efter derom wiidere forklaris. :/ 
Hvor nest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udleeg som her efter følger. 
Kongl: May: amptskrefver og Ridefouget Hr: Hans Henrich Schor fordred efter sin forteignesel, 
som mælder, at der rester till amptstuen af berørte tiende waarnede til 1. May 1701 penge 31 Rixd. 
15 skl., nog rester for anno 1701. 3 lispund 7 ¾ pund smør 3 Rixd. 4 mrk. 8 skl., 1. skeppe 2 firing 
10 yingl ½ pot Biug er 1 mrk. 14 skl., ægte og knegtepenge 1. Rixd. 1 mrk. 6 skl., er 5 Rixd. 1 mrk. 
12 skl., giør 36 rixd. 2 mrk. 11 skl., her foruden er   omkaastning for de otte mends hold, som blef 
tagen paa bemælte gaard á 3 mrk er 4 Rixd., for forretningen at skrifve, dom og skrifverpenge 2 Rd. 
Er 6 Rd. Er tilsammen 42 Rixd. 2 mrk. 11 skl., er 63 Sld. 2 mrk. 11 skl., :/ 
Jacob Laursen i Møllegaarden i Østerlaursker sogn fordred reede penge som hand denne Sahl: 
Mand har laandt til at betale af uhtansen med i Anptstuen som saaleedis vedgikes penge 10 Sld.,  
Berettedis af denne Sahlige Mands brødre, Olluf og Laurids Hansen Ridder, at denne Sahlige mand 
er wærge for sin broder Esper Hansen Ridder som er udenlands, og meenis att verre i Kiøbenhavn 
og skal tilkomme ham efter foreening, reysende af dette 10 waarnede penge 4 Sld. 2 mrk., rentte 
kand her af nu ej reignes, saa som Esper Ridder er sin egen mynling og lenge har verret myndig, 
som af wærgen Olluf Ridder saaleedis blef paastanden. 
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Sogne præsten Hr: Jørgen Povelsen Ancher lod fordre for liig Prædiken ofver denne Salige Mand 8 
mrk., og for 2 skepper tvende Biug ansat for 3 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., udlagt en tønde Biug for 5 
mrk., 3 tønder Haure for 6 mrk.,  
Sogne Deignen Olluf Andersen fordre for sin umage ved liig begengelse 4 mrk., og for 2 skepper 
resterende tiende Biug 3 mrk. er 7 mrk., udlagt it halft sengested, med en side og en gaufl for 4 
mrk., af Høe og Halm 3 mrk., :/  
Kirkewærgen Bendix Jacobsen fordrer for forfalden til 1. May 1701. en skeppe Biug og en skeppe 
Haure, ansat tilsammen for 1 mrk. 12 skl., udlagt af Høe og Halm at hafve penge 1 mrk. 12 skl., :/ 
Anders Jensen boende paa Weyrmøllem i Østerlaursker sogn fordred 2 mrk. 12 skl., :/ 
Herritsfougden Anders Pedersen Fyen fordret af dette 10 Waarnede resterende Biug skepper for 96. 
97. 98. 99. 1700. og 1701. her af vilde denne Salige Mands brødre ej vedgaae meere, end for de 2 
sidste aar  aarligen en skeppe Biug, er ansatt for penge 2 mrk., efter som Sahl: Jørgen Hansen ej 
lengere her paa gaarden skal hafve boet, udlagt af Høe og Halm, at hafve disse vedgaaende 2 mrk., : 
Hans Pedersen i Østerlaursker sogn fordret for en rest som hand henskiød sig om til ded skiftebref 
ganget efter denne Salige Mand for ham afdøde hustru penge 9 Sld., og begiertte rentte deraf udi 6 
aar, aarlig 1 mrk. 12 skl., er 10 mrk. 8 skl., som arfvingen bemelte faderbroderen Olluf Ridder for 
mentte ej at vere loug messig, at gifve rentte af omkostning og som Hans Pedersen ej har søgt 
Jørgen Hansen for berørte omkostning veed louglig medfart, udi sit lefvende lif, og nu her i dag 
Fremviste Hans Pedersen, en Welb: Hr: Landsdommer Mathias Raskis dom slutning, dateret den 8 
Marty 1693, ganget imellem ham og denne Sahlige Mand, som ej findes paaskrefven, att hafve 
verret paa skifted efter bemelte Salig Jørgen Hansens for ham afdøde hustru, hvor veed formeentis 
at gielden skulle verre betalt, og ej paa Dommen Qvitered, Saa formeente wærgen at Hans Pedersen 
der for her af boet, ey videre at svaris, hvor for denne fordring er henvist til loug og rett. Nog 
fordred Hans Pedersen, som hand efter qvitering skal hafve betalt till amptstuen, paa denne Sahlige 
Mands veigne, af dend 14 gaard i Østerlaursker sogn 3 mrk. 11 skl., :/ 
Fader brødrene Olluf og Laurids Hansen Ridder, fordrer af Hans Pedersen, bemelte sin fordring at 
beviise, og som Hans Pedersen derom nu ingen beviis med sig hafver, er og dend fordring henviist 
till loug og rett. 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin seddel penge 14 Sld. 8 skl., Bemelte 
farbrødre begier, at berørte fordring maatte louglig beviises, eller og henviises till loug og rett. Og 
blef ingen beviis her om paa Sterfboet fremlagt der for denne fordring der ved saaleedes henstaar. 
Anders Bager i Rønne fordred laante penge 4 mrk., og for it brød 6 skl., er 4 mrk. 6 skl., :/ 
Hans Jensen i Rønne fordred 1 mrk., :/ 
Sidsele Sahl: Landstingskrifver Morten Jonsen Klous boende i Aakirkebye, fordred som rester paa 
en Landstingsdom penge 6 mrk., :/ 
Sahl: Hr: Jørgen Jensen Soedis Enke og arfvinger fordre som rester penge 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
Arfvingens faderbrødre Olluf Jens og Lars Ridder, henskiød sig her om til regenskab , hvor ved 
denne forskrefne fordring brever; 
Jørgen Andersen under leensbierg fordred først, som hand har betalt til Willum Jacobsen i Rønne, 
paa denne Sahlige Mands weigne 6 mrk., nog laante penge 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., de 4 mrk., 
benægtis, og er der for henviist til loug og rett, rester saa igen 6 mrk., :/ 
Sørren Mounsen i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 3 Sld.,:/ 
Niels Pedersen Glaser i Østerlaursker sogn fordrer som rester paa 4 winduer penge 6 mrk.,  
Povel Pedesen i Østerlaursker sogn fordred som vedgikes penge 1 mrk. 12 skl.,  
Peder Mikelsen i Østerlaursker sogn fordred 4 mrk. 10 skl., der paa kortis for arbied 2 mrk. 10 skl., 
rester saa igien som vedgikes 2 mrk., :/ 
Mads Morttensen i Østerlaursker sogn fordrer som vedgikes 1 mrk. 8 skl., :/ 
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Anders Trolsen i Meelsted fordred paa sin Sahl: Moders weigne for en sort hielmet Koe penge 15 
mrk., bemælte fader brødrene dette benegted, er der for henviist til beviis, at søgis ved loug og rett. 
Regina Henriksdaatter fordred penge 1 Sld., Ellene Pedersdaatter fordret laante penge 2 mrk.,  
Jep Hansen Ridder fordred en Processis bekostning imellem ham og denne Salige Mand som hand 
foregaf at opdrage 25 Sld., denne S: Mands Andre fader brødre, berettet at denne berørte 
omkostning skall verre qviteret, imod dend forsiddelse som Jep Ridder ved sin beboelse paa berørte 
10 waarnede foraarsaget, og meentte at Jep Ridder endda der for meene skulde verre skyldige, ved 
sligtuistighed er denne fordring henvist till loug og rett;  
Skifteforwalteren for sin umage mrd dette skifte 2 Sld., tillagt af Høet og Halm 5 mrk. 8 skl., it 
bufve sauf for 2 mrk. 8 skl., skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld. 2 mrk., udlagt it røe bliset 
ugillet Hest føll for 3 Sld., en gl. fyrbøsse 2 mrk., :/ 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 Sld. 8 skl, tillagt af Høet og Halm at hafve 4 mrk. 8 skl., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk., udlagt it gl. egeskab for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner med Ingeborrig Sahl: Olluf 
Jensens og Marne Hr: Jørgens fordringer i bereignet penge 122 Sld. 5 skl., :/ 
Efter anfordring af skifte betienteren, hafde ej nogen meere att fordre end forskrefvet staar og som 
dend anførte Gield i forskrefne maade, langt ofvergaar baade løsøre og Jordegodset omrørte 10de 
fri waarnede efter dend Taxt der paa er sat. Saa hafver rettens betiente tillige med denne S: Mands 
brødre, særdeelis fader broderen Olluf Hansen Ridder, som er wærge for mynlingen Frederik 
Jørgensen som er denne Sahl: Mands søn, draget omsorg for, det første, at stille Hr: Ampt 
skrifveren og Ridefougden Sr: Hans Henrik Schor tilfreds og fornøyelighed for hvis hand paa 
Kongl: May: weigne, kunde hafve at fordre, som før ermælt, ved Hans Hiort i Østerlaursker sogn, 
efter imellem dem giorde foreening, og skulde vel berørte 10de wornede efter louven hafver 
Auditionerit, men som det her paa Landet, ike er sædwaanligt, til med skulle derofver adgangen til 
forde wornede hafve fragaaet bemælte S: Jørgen Hansen Ridders efterlefvende søn, hvor for 
saa dan hans retmæssige adgang, hammen i sin tid, st verre tilholden, dette skifte der ved er sluttet, 
at naar Sønnen Frederik Jørgensen opnaar sin loualder, at hand da betaler sin faders Gield efter 
som forskrefvet staar, Saavit rigtig befindis, og der imod sin faders gaard den 10de Waarnede i 
Østerlaursker sogn. beholder efter derom hans Sahl: faders Adkomst Beeviis tilhold.  
Skulle nogen af forde Creditorer her paa vilde anche eller og efter sin betalning ike vill bie, til 
myndlingen blifver lau alderne, da én hver sin ret her ved uPræjudiceret, søge sig der for erstatning, 
som lou og ret ergemees, hvor til saadan prætention Remitteris, og er af løsøregodset til Gieldens 
betalning udlagt efter forskrefne indhold for 12 Sld. 2 mrk. 4 skl., blifver i behold af løsøre 3 Sld. 2 
mrk. 8 skl., som bestaar udi efter skrefne af Høet og Halmen som dog fandtis strax efter 
registrringen at være med nogen gl. halm under, og der for i taxten dette øfrige skulle afgaae 5 mrk. 
4 skl., Item er beholden hos Jørgen Andersen under leensbierg son førmælt til beste af en kiste 
penge 5 mrk., hos Anders Hansen som før er benefnt, som hand skal verre skyldig 4 mrk., en 
bordfoed for 4 skl., naar det fuld be reignis, og Ingeborrig Sahl: Olluf Jensen og Marne Sahl: 
Hr:Jørgens fordringer skall fuld bereignis.  
Saa kommer gaarden ded 10de waarnede i Østerlaursker sogn at betale penge  
105 Sld. 3 mrk. 9 skl., forskrefne saa at verre tilganget og Passeret som før anfindes indført 
Testerer Henrik Brugman. Jep Hansen, Peder P:MS: Morttensen. 
Olluf O:H:S: Hansen Ridder.  Lars L:H: Hansen Ridder.   
 Jens J:H:S: Hansen Ridder. 
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Anno 1703. Den 27 February. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  
Wurdering, Sampt Schifte og Deeling   efter Sahl: Jens Nielsen, som boede og døde paa dend 
3die . Jord Eiendomsgaard beliggende udi Ibsker sogn. Og ded imellem  denne Salige  Mands efter 
lefvende hustru Giertrud Ibsdaatter, for hende blef efter hendis begiering till laugwærge 
anordnet Jens Zejersen boende i Østermarie sogn. De  paa eene side og paa anden side, denne Sahl: 
Mands med bemælte sin hustru auflede børn, som er 4 sønner og 4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er Niels Jensen ungcarl og endnu hiemme  hos sin Moder, og er fuld myndig 
efter loven. 
Dend anden søn er  Jens Jensen paa 17 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans nær slegt, 
Berrild Jensen i Østermarie sogn. 
Dend 3die søn er Peder Jensen paa 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans nær slegt, 
Mortten Laursen boende paa 1. waarnede i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn er Jep Jensen paa 4de aar gl. for hammen er till wærge anordnet hans nær slegt 
Niels Hansen boende paa 6 Jord Eiendomsgaard i Ibsker sogn. 
Dend elste daatter er Anne Jensdaatter som er i ekteskab med Jørgen Nielsen boende i 
Østerlaursker sogn, som nu mødte her paa Sterfboet. 
Dend anden daatter er Karne Jensdaatter, trolovet med Anders Nielsen af Østerlaursker sogn. 
som nu var her tilstæde, og er for Karne Jensdaatter nu till wærge anordnet bemelte hendis 
Søstermand Jørgen Nielsen. 
Dend 3die daatter er Kirstine Jensdaatter 13 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet berørte 
Niels Jensen. 
Dend yngste daatter er Giertrud Jensdaatter paa 9de aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
hendis nær slegt Peder Espersen boende i Østerlaursker sogn. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Jens Hansen. Begge boende i 
bemælte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
Heste og Hopper. 
En brun blaket Hest er taxeret for 12 Sld., en brun Hest for 5 Sld., en røe bliset Foele 6 Sld. 2 mrk., 
en brun stiernet Foele for 6 Sld., en brun snoppet Hoppe for 9 Sld., en brun Hoppe for 5 Sld., en 
brun stierned Hoppe for 7 Sld., en sort bliset Hoppe for 6 Sld., it sort brun Horsføl for 2 Sld., en 
brun snoppet Hoppe for 8 Sld., 
Qvueeg. 
En røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., nogen rød Koe 5 Sld., en gl. Røed 
Koe for 3 Sld., en røe brun hofvet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., nog 
en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., n røe skiøldet Koe for 5 Sld., en røe braaget Koe for 5 Sld. 1 
mrk., en røe røgget koe for 4 Sld., en brun Koe paa leye hos Anders Andersen paa 36 gaards grund i 
Østermarie, er sat for penge 3 Sld., der af skall betalis leye for i aar till allehelgen nest følgende, en 
røe beltet Koe paa leye hos Albert Møller i Saniche er sat for 3 Sld. 2 mrk., deraf skulle betalis leye 
till Allehelgen nest kommende, men som Albert Møller har it røe beltet studnød her fra boet, at 
føede for samme leye forblifver ded der ved, og er bemelte røe beltet studnød nu satt for penge 
foren røe hielmet Koe paa leye hos Mortten Laursen i Listed, nu satt for 5 Sld. 2 mrk., der af skall 
betalis till Allehelgendag nest kommende for indeverrende aar, en blak hielmet Koe hos Lauris 
Laursen i Aaker dogn, nu satt for 5 Sld. 2 mrk., for leyen har hand it bleg hielmet studnød her fra 
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boet at føde, og der for leyen betalt till Allehelgen 1703. og er samme bleg hielmet studnød nu sat 
for 3 Sld., Widere er wurderit it sort studnød for 7 Sld., it blaket studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røt 
studnød for 7 Sld., it røe stiernet studnød for 3 Sld., it grimmet studnød for 2 Sld. 3 mrk., til Hans 
Andersen paa halne i Østermarei sogn, er her fra boet, it brun beltet studnød, nu sat for 3 Sld., hos 
Olle Andersen i Ibsker sogn, er it røe beltet studnød nu sat for 3 Sld., her i boet findis, it røe beltet 
studnød for 2 Sld., it røe beltet studnød for 2 Sld., it røe bleeget studnød for 2 Sld., it røt studnød for 
2 Sld., it røe stiernet studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe beltet studnød for 1 Sld.3 mrk., endnu it røe 
stiernet studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 1 Sld. 2 mrk., it røt qvigenød for 2 Sld., 
it bleeget Qvigenød for 3 Sld., it røe snoppet Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget Qviekalf for 
1 Sld.,  
Faar. 26 gl. Faar støket er sat for 3 mrk. 8 skl., er 22 Sld. 3 mrk., 
Gies en gl. Geis for 1 mrk. 8 skl., 2 unge Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Svin. En hvid galt for 1 Sld. 2 mrk., endnu en hvid galt for 5 mrk., 2 hvide Søer á 5 mrk er 10 mrk., 
2 hvide galt grise á 3 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., it sort beltet galt svin for 2 mrk., it hvidt Soesvin for 2 
mrk.,  
Senge klæder i Østerhuuset, i wester seng, 1 blaae ranned hiem wefvet Olmerdugs ofverdynne for 2 
Sld., en linnen underdynne for 2 Sld., en linnen hofdynne 3 mrk., 2 hofvet pude af fornefne 
olmerdugs wefning med lin waar paa á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., 2 bruegarns lagen á 3 mrk. 8 skl., er 
1 Sld. 3 mrk.,  
I Westerhuuset i dend wester seng, en blaae rannet bolster ofverdynne for 3 Sld., en sort rannit 
wadmelsdynne 2 Sld., 2 olmerdugs puder med lin vor styket sat for 3 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., 2 linnen 
hofvet puder á 2 mrk. er 1 Sld., it hampe brue garns lagen for 2 mrk. 8 skl., it andet bruegarns lagen 
for 3 mrk., i øster seng i bemelte, en olmerdugs blaae rannet hiem wefvet ofverdynne for 2 Sld. 2 
mrk., en linnen  gl. underdynne for 1 Sld. 2 mrk.,  med faafri udi, en linnen hofvetdynne for 3 mrk., 
2 bolster puder med lin waar paa støkt er satt for 4 mrk., er 2 Sld., en gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 
8 skl.,  
Bencheklæder en nye wefvet agedynne for 4 mrk., en nye wefvet agedynne for 3 mrk. 8 skl., en 
syed agedynne for 4 mrk., en syed agedynne paa grøn baand for 4 mrk., en syed agedynne paa guull 
bon for 3 mrk., it syed hiønde paa sort bond for 2 mrk., it syed hiønde paa grøn bond for 2 mrk., en 
syed benkedynne for bordenden i stuen 3 allen lang i dragsømbs mynster for 1 Sld. 2 mrk., it syed 
hiønde paa brun bon for 2 mrk., en speoelskadet benkedynne 8 allen lang under winduen i stuen for 
2 Sld. 2 mrk., én nye wefvet benkedynne paa nørre benk i stuen 2 allen lang for 2 mrk., en nye 
wefvet agedynne for 2 mrk.,  
Kaabber wahre. 
En brøgger kiedel paa en tønde stoer, er wigtig till penge 20 Sld., en brøger kedel paa 1 ½ fiering 
som er gl. kaabber, er wegtig til penge 3 Sld., en brendevins pande med hat og piber, er wegtig till 
penge 18 Sld., én fiering stor kaabber kedel nog it lis pund er 7 Sld. 2 mrk., en stor span kaabber 
kedel weyer 10 pund er 3 Sld. 3 mrk., en liden span kedel er vegtig 6 pund er sat for 2 Sld. 12 skl., 
én gl. liden kaabber kedel veyer 6 pund er sat for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., en liden kaabber kedel nog 3 
slaalpund er satt for 3 mrk., en malm gryde paa en span stoer vogit lispund er sat for 18 mrk., en 
nye kaabber kedel paa en span stoer er vægtig 7 ½ skaalpund er sat for 3 Sld. 2 mrk., i en seng i 
krubhuuset wæsten till, en hvid ullen ofverdynne er sat for 2 Sld., en gl. hvid ullen ofverdynne for 1 
Sld., en hvid ullen underdynne for 1 Sld., en hvid ullen hofpude med lin vor paa for 2 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Mæssing.  En stor mæssing lysestage er sat for 1 mrk. 8 skl., én mindre mæssing lysestage for 1 
mrk. 4 skl., en mindre mæssing lysestage for 1 mrk.,  
Thin. 
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It fladt lidet tin fad er med it stempel vegtig till penge 2 mrk. 4 skl., it fladt tin fad med tre stempel 
vegtig till penge 3 mrk., it breebredet thin fad med en stempel vegtig till 2 mrk. 10 skl., it noget 
dybt tinfad med 3 stempel paa, er vegtig till penge 3 mrk. 8 skl., it fladt tinfad med en stempel paa 
er vegtig til penge 2 mrk. 8 skl., it dybt tinfad med it stempel paa er vegtig til penge 3 mrk., it dito 
for 3 mrk., it half dybt tinfad med 3 stempel paa, er vigtig til penge 3 mrk. 8 skl.,  
Sølf. 
It sølf beger paa en half pell stoer, er vegtig till penge 6 Sld., en sølf skee tegnet med PNS. BID: 
1655 er vegtig til peng 1 Sld. 1 mrk., en flad skaftet sølf skee tegnet med HHS. BHD 1653 er vegtig 
till penge 1 Sld. 2 mrk.,  
I Stuen. 
It askebord med lugt foed og skuffe og dreyede stolper for 5 Sld., it lidet førre bord med foed 
neederst i stuen for 3 mrk., 4 bag stoele med bræ sæde  á 2 mrk er 2 Sld., it førre bord med skuffe 
og fod i østerhuus for 6 mrk., en fyrrebenk sammested med post for 2 mrk. 8 skl., it sengested østen 
till for 2 mrk.,  
I Wæsterhuuset.  It fir kantig sengested for 3 mrk., én eege kiste med laas er sat for 2 Sld., it gl. 
wraaeskab med gl. laas for 2 mrk.,  
I Krobhuuset.  En gl. eege kiste foruden laas og hengsler for 2 mrk., it gl. madskab uden laas for 2 
mrk., it deignettug for 2 mrk.,  
I Krubhuus Cammerit.  En fem fierings øltønde for 2 mrk., 2 ølltønder á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 8 
sybøtter á 2 skl er 1 mrk., 4 spanner á 3 skl er 12 skl.,  
I Steerhuuset.   It ølkar paa 1 ½ tønde stoer for 3 mrk. 2 straabonds tønder for 1 mrk.,  
I Cammered ved steerhuuset, it 5 fierings fad till øll for 2 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 4 skl., 
en haand qvern med huus og jern seyl for 3 mrk., i westerport, en ploug med behørige jern, hiul og 
bøsse med dret for 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug med forslit jern hiul og bøsse for 1 Sld. 2 mrk., 2 
harrer med fulde forslite jern tinner udi á 6 mrk er 3 Sld., en wogn med smaa stier i gaarden, med 
hammel, tøm og seeler for 4 Sld. 2 mrk., endnu en gl. wogn som er adtskilt, og ligger westen till 
under røsten som er 4 hiul og 2 wogn ree 2 Sld., en gl. sleede med jern vidier for 1 mrk., en sleede i 
gaarden med jern vidier for 2 mrk., 2 aar med bihl paa o østerlade á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it par 
Høe stier med elletræ for 1 mrk., it langt fyrre bordblad for 1 mrk. 8 skl.,  
Jern Wahre. 
It stok øpse for 2 mrk. 8 skl., en staur øpse for 1 mrk. 4 skl., en luig rifve med skaft og ring for 1 
mrk., en dito for 8 skl., en stolpe naur for 6 skl., 2 seyser med bom og ringe á 3 mrk er 6 mrk.,  
I Krubhuus Cammeret. 
2 tønder rugmeehl beregnet udi it fad og en tønde á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en tønde Biug mehl for 1 
Sld. 2 mrk.,  
I Westerhuuset. 2 tønder rugmeell iit lidet Car, tønden satt for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., en tønde 
rugmeel for 2 Sld. 1 mrk., en tønde rugmeel, hvor af noget er aftagen sat for 1 Sld. 3 mrk., en tønde 
med Biugmeel for 6 mrk., en gang nye hnife som ike er udryddet findis i qvern huuset sat for 3 Sld., 
Saa blef angifven af Enken og arfvingerne, som og nu blef talt reede penge udi Danske Croner og 
halfve Sld., tilsammen dette Sterfboe tilhørrende penge 120 Sld.,  
Belangende hvis sæd som nu her ved Sterfboet er i behold, Item 8te tønder torsken Biug saa og 16 
tønder Haufre, hvilken sæd til sammen med arfveingerne nu her paa skiftet, saa vel som de 
umyndiges wærger, samtøket, at Enken skal nyde og beholde, en deel til denne 3 gaards besaaelse, 
og en deel til sin egen og de umyndiges føde og fremtarf, og skall Enken der foruden betale dend 
restende bog clarings og Jordebogskat med egte og knegte penge for afvigte aar 1702. og naar det 
efter kommis, skall Enken sæden til forskrefne angerløs beholde.  
Summa Andrager ald forskrefne løsøre og penge, som er angifven til Sterfbos middel 
i alt penge 517 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  

bornholmerting.dk 775



 4

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

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme 
skifte er til Wurderings mænd opmeldet Peder Hansen og Lars Ibsen. Begge boende ved Wassen i 
bemælte Aaker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snoppet Hest er taxeret for 10 Sld., en røed gilling for 9 Sld., en brun Hoppe for 9 Sld. 2 
mrk., en graae Hoppe for 9 Sld., en ung graae Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en ung sort Hoppe for 5 Sld., 
en ung brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Qveeg. 
En slet rød stud for 5 Sld., en sort stud for 4 Sld., en røe hielmet stud for 3 Sld. 2 mrk., en rød stud 
for 3 Sld. 3 mrk., en blak hielmet stud for 3 Sld. 3 mrk., ot røe skioldet studnød for 2 Sld., it bleeget 
studnød for 2 Sld., it blaket studnød for 3 Sld., it brun hielmet studnød for 3 Sld., it blaket røgget 
studnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 2 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en røed 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaket Koe for 5 Sld., en sort hielmet 
Koe for 5 Sld., endnu en blaket Koe for 5 Sld., en blak braaget Koe med en blaket plet paa siden for 
4 Sld., en blak hielmet Qvie er satt for 4 Sld., en blaket Tyr for 4 Sld., en sort Tyrkalf for 1 Sld. 3 
mrk., it blak røgget Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., it sort tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., en sort røgget tyrkalf 
for 3 mrk., en røe braaget tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar 16 støker Faar unge og gamle støket satt for 3 mrk. 8 skl., er 14 Sld., en hvid Wæhr for 3 mrk.,  
Svin 2 sort braagede galtsvin á 4 mrk.er 8 mrk., en sort pletet galt for 1 Sld., en røe sandet galt for 1 
Sld., en hvid galt for 3 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., en sort beltet Soe for 1 Sld., en røe sandet Orne 
for 2 mrk., en røe sandet galt gris for 2 mrk., én hvid galtgris for 1 mrk. 8 skl., en sort plettet galt 
gris for 1 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 4 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., én Gaase for 1 mrk. 4 skl.,  
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Kornet i Laden er anseet og satt saaleedis i nørre lade findes Biug i 2 stolperum till Bielkerne og én 
deel tersket Biug paa korn er sat for 10 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl., er 11 Sld. 1 mrk.,  
Hvis Høe og foeder som nu er i behold, forblifver efter aftale paa Sterfboet tillfælles qvegs føde, og 
hvis ofver skyder till waar foeder, at deraf ej noget till Boes middel er att anføre. Er saaed her ved 
gaarden i forleeden aar efter høst. 2 tønder rug frøe af Strøe kornet till sterfboet middel anføris, og 
afgrøden forblifver til paakommende landsgilde af reedsel og er hver tønde Rug sadt for 6 mrk., er 3 
Sld.,  
Paa Tillet ofver huuset er 12 tønder Haure á 2 mrk., er 6 Sld., 3 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl., er 3 
Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En nye fierings kaabber kedel er wigtig till penge 8 Sld., en nye spanne stoer kaabber kedel er 
vegtig till penge 4 Sld., en kaabber kedel paa en span stoer, er vegtig till penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Boehawe. 
En karm wogn foruden jern paa philen med beslag paa wafven og fadingen for 7 Sld., en arbieds 
wogn i gaarden med 2 baghiul foruden ringe og fattis én bos i ded eene hiul og foruden stier for 3 
Sld., en adskilt wogen i Stalden med 2 arbieds hiul som er nye og nye wogn ree og hiul som 
behøfvis att opringes for 3 Sld. 2 mrk.,  
I Nørre lade. 
4 aske Høe stier for 12 skl., 2 nye Høestier for 2 mrk., 2 aar med bihl paa á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 
Høe stier i staldene er sat for 1 mrk. 8 skl., En ploug med huil og løber og ringe med vidier skier og 
knif for 10 mrk. , 3 træ tinnet harrer á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en nye huus stie med grannetræer for 1 
Sld. 2 mrk., en sleede i gaarden med opskade meeder og 2 gl. wogn stier paa for 1 mrk., en sleede i 
gaarden foruden stier med dret for 10 skl., it asketræ udi tvende støker liggende i gaarden for 1 
mrk.,  
I Huggehuuset. 
En julbenk af eeg for 1 mrk. 4 skl., en uophuggen ploug aas for 12 skl., it nyt sleedekar for 4 mrk., 
en jernet hammel med 2 haarseeler og hammel reeb og en jernnagle for 1 mrk., en Crabat sadel med 
stibøyle og sadel jord og i en tegnet rydsleers bidsel med stenger for 4 mrk.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar paa 2 tønder stort, er satt for penge 5 mrk. 8 skl., it ølkar paa 1 ½ tønde stort for 4 mrk., en 
salter tønde for 12 skl., en dito for 12 skl., en salte olde for 8 skl.,  
I lille Stuen. 
It nytt aske dreignetrug med heele goufle udi for 4 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en 
straaebonds tønde for 8 skl., en røste ballig for 4 skl.,  
Paa Østerhuus tilled. 
En korn seye med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en seis bom for 6 skl., en barket Koehuud som 
Enken er bevilget, till at lade giøres koe af til sig og børnen, en raae nødehuud for 3 mrk., en liung 
rifve med ringe og skaft for 12 skl.,  
I Huggehuuset. 
En breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., en liden stokøpse 1 mrk., én lang naur till stolpe naur for 1 
mrk., en anden stolpe naur for 12 skl., en dømlinge naur for 8 skl., en lund støke naur for 4 skl., en 
træsko naur for 12 skl.,  
I Herberghuuset i Sønder seng. 
En linnen tieskeftes underdynne for 2 Sld., en linnen hofvetdynne for 2 mrk., en sort rannet 
hofvetdynne for 3 mrk., en liden pude nemlig hofvetpude, med lin waar og strik for 1 mrk. 8 skl., it 
bruegarns lagen for 5 mrk., en gl. bolster ofverdynne med dun udi for 2 Sld. 1 mrk.,  
I dend nordreste seng nest op till, er en blaae rannet hofvet dynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 
mrk. er 4 mrk., en olmerdugs blaae rannet ofverdynne for 2 Sld.,  
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I lille Stuen. 
Er en blaae rannet olmerdugs hofvet dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en 
bolster hofvet pude uden lin waar for 3 mrk., en bolster hofvet pude uden lin waar for 3 mrk. 8 skl.,  
I Krobhuuset. 
En sort rannet ullen hofvet dynne for 1 mrk., it nyt blaargarns lagen for 3 mrk., endnu it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., it nyt løet sengklæde wefvet i ruder for 2 Sld.,  
I Stuen. 
En nye wefvet benkedynne under winduen i stuen med sort rannet under foer 5 allen lang for 2 Sld., 
en nye wefved agedynne med spoelskadet underfoer for 1 Sld., it nye wefved hiønde med sort 
ranned underfoer for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde dog uden flamsk med skind underfoer for 2 
mrk., it blaatt hiønde med spoelskadet underfoer og wipper udi for 1 mrk. 8 skl., it lidet nyt wefved 
hiønde med skind underfoer for 1 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med sort ranned underfoer 
og blaaebond for 4 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med wipper udi, og sort rannet underfoer 
for 4 mrk. 8 skl., it wraaeskab i stuen med en laasfast dør for 4 mrk., it gl. fyrre bord med aaben 
foed er sat for 2 mrk., en gl. laasfast fyrrekiste i Krubhuuset for 1 Sld., en lin wef af eeg med 
behørige boen og jern for 3 Sld., en haand qvern med gl. huus for 3 mrk.,  
Befindis efter med deelte efter retning af Sahl: Peder Jensens skiftebref, oprettet efter hammen i 
nybye i Aacher sogn. Dateret 22 juny aar 1698. at denne Salige mand med bemelte sin hustru, 
hafver arfved 18 Sld. 7 skl., og er der for udlagt, som endnu efter arfvingernis foregifvende er dette 
Sterfboe beholden og til beste 2 tønder land Haufrejord, norden og sønden af Gadeageren, og 
grendser op till Jørgen Jensens jord, østen ved en taaen udi Aakirkebyes frihed for penge 10 Sld., it 
tønde land haufre jord af Olden for 4 Sld., en eng liggendis i Anders Ibs bek norden bøsthøye, og en 
liden eng fer hos begge it læs engis er sat for 6 Sld., af dette udleeg var til ofvers, som denne Sahl: 
Mand siden hafver betalt penge 7 mrk. 9 skl., hvor for fuld anføris de 6 Sld., en rude wefved 
Bruegarns borddug for 3 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre middel till penge 280 Skd. 1 
mrk.,  
Hvorfor uden forneentte Enken og arfvingerne, at hafve noget tillgode, hos lieutenant Ædvert 
Ollufsen Some, paa efter følgende regnskab som arfvingerne nu foregaf, nemlig denne Sahlige 
mand Mogens Pedersen efter leyebref af bemelte Lieutenant, till Mouns Pedersen udgifvet Datteret 
dend 6 jully aar 1698. har hand besiddet Bransgaard for 1700, 1701 og 1702. og skal aarlig efter 
bemelte leyebrefs indhold, 
Teke 4 stolperum paa en side, og har denne Salige mand teket imedens i alt 20 stolperum med nyt 
tag reedsel paa en side er 8 stolperum meere, der foruden til leye aarlig at gifve 6 Sld. 2 mrk., er udi 
3 aar 19 Sld. 2 mrk., bekom af Ewert Olsen en tønde salt for 2 Sld. 2 mrk., item bekom reedepenge 
4 Sld., er 26 Sld., der imod har denne Sahl: Mand reparerit paa Bransgaard og till Ewardt Olsen 
betalt efterskrefne, først berørte 8te stolperums tekning med tag reesel paa en side for 8 Sld., Ewart 
Olsen bekommett af denne Salige Mand, it par røe herrede stude for penge 16 Sld., en stads Høe for 
1 Sld. 1 mrk., 6 tønder haufre for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., er 28 Sld. 2 mrk. 8 skl., blifver saaleedis for 
berørte Leiutenant Edwart Ollufsen skyldig paa forde regnskaber 10 mrk. 8 skl., Her foruden hafver 
denne Sahlige Mand ladet indrette 3 bundt tømmer paa dend wester lengde i dend sønder ende, og 
ladet fæste og oprigtig spurde derpaa, sampt og kostet der paa nye legter og sver bon, hvor paa 
eendeel arbeidsløn er anvendt, som arfvingerne will, at skal forblifve ved gaardens skiønning, som 
er datterit dend 9 Marty aar 1700. tillige med hvis denne Sahlige mand, skal hafve gifvet bemelte 
Lieutenant til fæste, som skal hafve verret en røe hielmet Tyr ungefehr af 4 Sld., wærdie som Enken 
og arfvingerne vil hafve sig for beholden at omtale med videre, naar tid er at Enken skal endtvinge 
Brandsgaard efter for berørte leyebrefs indhold. Og som Edvart Olsen ike nu var tilstede, er med de 
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10 mrk. 8 skl., Liqvideret, at skal blifve imellem Enken og børnene, till lige skifte og deehling, 
saafrempt det sig i forskrefne maader forholde som arfvingerme nu angifvet hafver. 
Dend Sahl; Mands Ifareklæder, er efterskrefne, nemlig, en graae wadmel skioel med mæssing 
knapper udi for 3 mrk., en sortt fifskaftes kiol med brune haar knapper udi for 1 mrk. 8 skl., en røe 
wadmels foerskiorte med legter udi for 1 mrk. 4 skl., en nye løen Allumit skindpels med tin knapper 
udi for 1 mrk. 12 skl., it par Allumit skind bopser for 1 mrk. 8 skl., Summa 9 mrk., hvilke 
Ifareklæder blef efter aftale paa Sterfboet, nu deelt imellem denne Sahl Mands bemelte 2de sønner, 
og naar moderen ved døden afgaar, skal døttrene imellem deelis deris moders Ifareklæder. Og 
tilkommer en hver af forde 2 sønner 4 mrk. 8 skl., hvor saa. 
 Peder Mounsen dend elste søn for sin anparter, udlagt en sort fifskaftes kiol med brune haar 
knapper udi for 1 mrk. 8 skl., en nye løen skindpels med tin knapper udi for 1 mrk. 12 skl., it par 
allumit skind bopser for1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl.,  her foruden bekom en gl. skobskind foret 
hufve. 
Dend anden søn Rasmus Mounsen for sin anpart 4 mrk. 8 skl., er tillagt en graae wadmels kiol med 
mæssing knapper udi for 3 mrk., en røe wadmels foerskiorte med hegterudi for 1 mrk. 4 skl., hos 
forde sin broders laad 4 skl.,  her foruden bekom en gl. sort hat. 
Saa blef samptlige vedkommende af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde meere till dette boes 
beste at angifve, hvor til de svarede att verre i pandtsat af Sahl: Hans Pedersen i Østermarie sogn. 2 
Tinfade og 6 smaae tin tallerken, mangut, som hans efter lefvende hustru eller arfvinger hafver at 
indløse for penge 1 Sld. 3 mrk. 5 skl., og saa viste arfvingerne ey videre nu till Sterfboets beste at 
angifve. Hvor for saa Sterfboes registering saa sluttes, og blifver nu boes middel Summa 282 Sld. 5 
skl., nog angafvis at  
Lauris Nielsen paa tingsted skyldig for rug 1 Sld.,  
Hintze Christensen i Aakirkebye skyldig 3 mrk.,  
Jordleye er tilsammen 283 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der 
till giort udleeg som her efter følger. 
Herreds skrifveren Mortten Henriksen Kok som denne 7de gaard afgift for sin tieneste er Ahsignerit 
fordret efter sin sedel med tvende qvartalskatter, opteignet for penge 15 Sld., Her paa formeente 
Enken noget at hafve till afkortning, men som berørte Herrids skrifver, ej nu self var her tilstæde, 
var Enken og arfvingerne indtil videre af regning gestendig for Summen at stæde flud udleeg. Her 
for er udlagt i Nørrelade utærsket Biug 10 tønder, hver tønde Biug er sat for 4 mrk. 8 skl., er 11 Sld. 
1 mrk., it røet studnød for 3 Sld. 3 mrk.,  
Herrids fougden Hr: Jacob Lorentsen fordrer som rester for Aa. 1702. en skeppe Biug ansat og ført 
for 1 mrk. 4 skl., herfor er udlagt af det Torskene Biug paa loftet at hafve 1 mrk. 4 skl.,  
Sognedeignen Johan Thenow bevilget arfvingerne for denne Sahl: Mands liig begengelse 2 Sld. 2 
mrk., her for er udlagt 3 støker Faar á 3 mrk. 8 skl er penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., till af0vers 8 skl.,  
Peder Andersen i Aakirkebye fordred efter sin seddel som arfvingerne vedgik i alt at restee 3 Sld. 8 
skl., udlagt her for it blaket studnød for 3 Sld., ved deignens udleeg at hafve 8 skl.,  
Matgrette Sahl: Hr: Nielses i Aakirkebye lod fordre som rester af Præstetiende hende tilkommer for 
1702 6 mrk. 10 skl., for it liigklæde ofver denne Sahl: Mands liig leye 2 mrk., er tilsammen penge 2 
Sld., 10 skl., udlagt her for it røe hielmet studnød er satt for 3 Sld. 3 mrk., legger fra sig til Enken 6 
mrk. 6 skl., Item rester til Sognepræsten Thue Laursen af for berørte aar 1703 Præstetiende som 
Thue tilkommer for samme aar 1702. 4 mrk., udlagt en sort plettet galt for 1 Sld.,  
Per Persen Smid i Aakirkebye fordret for at grafve til dend Sahl: Mands liig 1 mrk. 8 skl., Item paa 
Jens Ibs wegne fordred for 4 handtang 3 mrk., nog paa Niels Andersens Skræders wegne fordred 1 
mrk. 2 skl., for tilsammen 7 mrk. 2 skl., udlagt en nye wefved agedynne med spoelskadet underfoer 
er sat for 4 mrk., en raae nødehuud for 3 mrk., en lund støke naur for 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
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Laurits Nielsen Smid i Aakirkebye, lod fordre for liig beslanget till denne Salige Mand for 2 Sld., 
her imod berettet Enken, at hand hafver bekommet 2 skepper Rugmeel for 4 mrk., rester saa igien 
penge 4 mrk., her for er udlagt en røe sandet galt er sat for 4 mrk.,  
Anders Jacobsen i Aaker sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt it asketræ udi 2 støker i gaarden for 1 
mrk., en gl. straabonds tønde i lillestuen for 4 skl.,  
Efter it skiftebref oprettet efter Sahlige Hans Monsen som boede og døde i it udhuus paa 
Wallentsgaards grunden i Aaker sogn, datteret d. 8 february 1695 befindis denne Sahlige Mand 
Mouns Pedersen at være tilordnet at wærge for berørte Sahlige Mands søn Mogens Hansen og 
tilkommer denne myndling som denne Sahlige mand til sig annennet hafver hofved summa 9 Sld. 3 
mrk. 5 skl., heraf reignis rentte udi 8 aar en maaned, er naar wærge penge fradragis penge 2 Sld. 2 
mrk. 2 skl., er saa Capital og rentte penge 12 Sld. 1 mrk. 7 skl., saa er nu ved denne Sahlige Mands 
dødelige afgang igien for berørte myndling till wærge anordnet hans stiffader Olluf Madsen boende 
paa Wallengaards grunden, som till værgemaallet er beqvem efter lovens tilhold, for disse 12 Sld. 1 
mrk. 7 skl., er udlagt en ung brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. , 2 Faar á 
3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., i lille stuen en straaebonds tønde for 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
Efter it skiftebref ganged efter Sahl: Jens Jørgensen som boede og døde paa 12 gaard o Aaker sogn 
Datteret dend 16 juny Anno 1697. befindis denne Salige Mand Mons Pedersen at verre tilordnet at 
værge for berørte Salige Mands daatter Kirstine Jensdaatter, som tilkommer efter bemelte sin Salig 
Fader, efter forde skiftebrefs indhold Summa penge 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., der af rentte reignet i 6 
aar, er naar wærge penge fradragis 1 mrk. 12 skl., er saa Capital og rentte udi alt penge 2 Sld. 3 
mrk. 8 skl., saa er ved denne Salig Mand dødelige afgang nu til wærge anordnet for berørte 
myndling Kirstine Jensdaatter hendis fader broder Henrik Jørgensen boende i Nybye i Aaker sogn 
som sit wærgemaal efter lowen hafver at forestaae, for disse 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en sort 
Tyrnød for 7 mrk., en sort røgget tiurkalf for 3 mrk., en sort pletted galt gris for 1 mrk. 8 skl.,  
Hindze Christensen i Nybye, fordret som hans stifdaatter efter berørte skiftebref tilkommer af en 
hvid Mæhr, som Sahl. Mouns Peders myndling er tillagt og Mouns Persen har til sig annammet 
penge 2 mrk. 4 skl., udlagt af hvis hand Hindze Christensen her til boet er skyldig, som er i alt 3 
mrk., der af disse 2 mrk. 4 skl., blifver igien 12 skl., end videre befindis att denne Salige mand 
Mouns Pedersen paa skiftet efter Salige Hans Pedersen i Aakirkebye, dend 6 November 1699. er 
tilordnet att wærge for berørte Sahl: Mands søn Hans Hansen som er tilfalden i arf 11 Sld. 3 mrk. 7 
1/5 d., bestaaende udi 2 les engis og it tønde land haufre jord beliggende under Aakirkebyes frihed 
af hvilken jord og eng den Sahl: Mand Mouns Peders indtet af Capital eller leyen til sig har 
annammet, mens hos Moderen til myndlingen bestaaende, saa er ved denne Sahl: Mands død nu 
igien for bemelte myndling til wærge formaaet, Esper Larsen boende i Aakirkebye, som sig det 
godvillig nu antog, og recommenderis dette wærgemaall videre at beobagtis af Aakirkebyes 
afvighed, hvorleedis der med skall gorholdis. Saa som myndlingen ikun var 7 dage gl. da hand blef 
satt denne saalige mand Mouns Pedersen under formynderskab, og saaleedis dette Sterfboe der for 
fri.  
Skifteforwalteren for sig umage og Salarium 3 Sld., Skifteskrifveren for sin umage med denne 
forretning i alt 7 Sld. 2 mrk., Blef Accorderit for 7 Sld., stemplet papir till skiftebrefvet for 1 Sld. 2 
mrk., for de 12 Sld., udlagt, en nye fierings kaabber kedel for 8 Sld., en nye 2 spanne kaabber kedel 
er sat for 4 Sld.,  Wurderings mændene for deris umage, hver bevilget 5 mrk.,  er 2 Sld. 2 mrk., 
udlagt it bleeget studnød for 8 mrk., en røe braaget Tyrkalf for 2 mrk., 
Imod denne Sahlige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning med videre. Saa og i hensende til de 
smaae børns forplegning, det til sammen der for bevilget og samtøket Enken efter aftale paa 
Sterfboet, at nyde udleg af Sterfboets middel for penge 46 Sld., udlagt en brun snoppet Hest for 10 
Sld., én brun Hoppe for 9 Sld. 2 mrk., en graae Hoppe for 9 Sld., en ung graae Hoppe for 4 Sld.,  
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Forde Karm wogn med behør for 7 Sld., en blak hielmet Qvie for 4 Sld., en kaabber kedel paa en 
span stor for 9 mrk., en jerned hammel med Haarseeler og hammel reeb og jern nagle for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 103 Sld. 1 mrk. 15 
skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deeling penge 180 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfve part som er 90 Sld. 11 skl.,  
Dend anden halfvepart, deelis imellem denne Sahlige Mand, med bemelte sin hustru auflede børn, 
som er 2 sønner og 4 døttre, er der af en broderlaad penge 22 Sld. 2 mrk. 2 ¾ skl., og en søsterlaad 
er penge 11 Sld. 1 mrk. 1 3/8 skl.,  
Og som dagen er forløben saa sluttis denne forretning der ved, at efter som efter skifteforwalterens 
anfordring ej videre var, som angaf sig med meere Gield og Prætentioner end foran findis indført. 
Og denne forretnin i Morgen kand igien foretagis, og en hver arfving for sin udregnede anpart, kand 
dkee udleg og dette Sterfboes registerede midler, og saa skiftet der ved till ende bringes. 
Hvilket at saa er tilganget og Passeret Testerer Skiftesteden den 8 Marty Aar. 1703. 
Henrik Brugman. Gregers Christensen.   Peder P:M:S: Mounsen. 
Peder P:H:S: Henriksen.  Mouns M:M:S: Mounsen. Jens Pedersen. 
Peder Hansen egen hand. Laurids Ibsen egen haand. Hindze H:C:S: Christensen. 
 
For Enkens anpart some r 90 Sld. 11 skl., er udlagt slet rød stud for 5 Sld., en sort stud for 
4 Sld., hos Margrette Herr Nielses udleeg at hafve 1 Sld. 2 mrk. 6 skl., en ung sort Hoppe for 5 
Sld., en rød Koe for 5 Sld. 2 mrk., en rød beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaket Koe for 5 Sld., it 
blak hielmet studnød for 3 Sld. 3 mrk., it brun hielmet studnød for 3 Sld., en blaket Tyr for 4 Sld., 
en sort beltet Soe for 1 Sld., en sort braaget galt for 1 Sld., en røe sandet galt Gris for 2 mrk., en 
hvid galt gris for 1 mrk. 8 skl., 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 4 skl., 2 tønder strø 
rug er sat for 3 sld., 8 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld. Af 3 tønder Biug paa tillet, naar 1 mrk. 4 skl., 
betalis till Herris fougden er igien som her till er udlagt penge 3 Sld. 4 skl., 12 tønder Haufre for 6 
Sld., en arbiedswogn med nye wogn ree som er adtskielt, staaende i stalden for penge 3 Sld. 2 mrk., 
2 nye Høstier for 2 mrk., 2 aar med bihl for 1 mrk. 8 skl., en ploug med behørige jern, hiul og bøsse 
for 2 Sld. 2 mrk., 3 træ tinned harrer for 2 mrk. 4 skl., en nye huusstie med grannetræer for 6 mrk., 
en sleede i gaarden med 2 opskaade meeder og 2 gl. wogn stier paa for 1 mrk., it nyt sleedekar for 4 
mrk., it ølkar paa 2 tønder for 5 mrk. 8 skl., en saltere tønde for 12 skl., it nyt aske deignetrug for 4 
mrk., it ølkar paa 1 ½ tønde for 4 mrk., 2 straabonds tønder for 8 skl., én røste ballig for 4 skl., en 
seys med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en liung rifve for 12 skl., en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 
skl., en liden stokøpse for 1 mrk., en nye wefvett agedynne med sort rannet underfoer og blaae bon 
for 4 mrk. 8 skl., en bolster hofvet pude uden lin vor for 3 mrk., en dito for 3 mrk. 8 skl., en nye 
wefvet benkedynne med sort rannet unser foer 5 allen lang under winduen i stuen for 2 Sld., it syed  
hiønde med skind under for 2 mrk., it fyrrebord med aabenfoed i stuen for 2 mrk., hos Lars Nielsen 
paa Tingsta at fordre 4 mrk., i Herberghuuset i sønder seng it brugarns lagen for 5 mrk., i 
krubhuuset it nyt blaargarns lagen for 3 mrk., end nu en saltere tønde for 12 skl., en salte olde for 8 
skl., en stolpe naur for 8 skl., nog hos Mouns Mouns myndling 1 skl., :/ 
Dend elste søn Peder Mounsen som er sin egen wærge, tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: 
Fader 22 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt en rød gilling for 9 Sld., en blak braaget Koe med én 
blaket plet paa siden for 4 Sld., it blaket røgget Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., ittFaar for 3 mrk. 8 skl., en 
arbieds wogn i gaarden med 2 bag hiul foruden ringe og fattes en bos i ded eene hiul foruden stier er 
sat for 3 Sld., 2 Høestier i staldene for 1 mrk. 8 skl., en qabat sadel med stie bøyle og sadeljord og it 
en hegtet rydlers bidzel med stenger for 1 Sld., it wraaeskab i stuen med en laasfast dør for 4 mrk., 
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en haand qvern med gl. huus for 3 mrk., en hvid wæhr for 3 mrk., hos  Peder Smid udleeg af en 
lund støke naur at hafve 2 skl., :/ 
Dend anden søn Rasmus Mounsen som Lars Nielsen i Østermarie sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter Faderen 22 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor er udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld., it sort Tyrnød 
for 1 Sld. 3 mrk., en sort braaget galt for 4 mrk., en laasfast  fyrrekiste i Krubhuuset for 4 mrk., en 
hvid Soe for 4 mrk., en rød sandet Orne for 2 mrk., 4 aske Høestier for 12 skl., en sleede i gaarden 
med dret for 10 skl., en huil benk for 1 mrk. 4 skl., en uop huggen ploug bas for 12 skl., en seise 
bom for 6 skl., en lang stolpenaur stoer for 1 mrk., en dømling naur for 8 skl., en træskoe naur for 
12 skl., I dend nordeste seng i Herberghuuset en blaae rannet hofvet dynne for 3 mrk., 2 blaargarns 
lagen for 4 mrk., i lille stuen én blaae ranned olmerdugs hofvetdynne for 3 mrk., it blaargarns lagen 
for 1 mrk. 8 skl., i Krubhuuset en sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 
8 skl., it nyt løet  sengklæde wefvet i ruder for 8 mrk., it nye wefved hiønde med sort rannet under 
foer for 1 mrk. 8 skl., it blaat hiønde med wipper udi for 1 mrk. 8 skl., it lidet  nye wefved hiønde 
for 1 mrk. 8 skl., en dito agedynne med wipper for 1 mrk. 8 skl., en rude wefvet bruegarns borddug 
for 3 mrk., 2 thin fade og 6 tallerken i pandt af Hans Pers arfvinger i Østermarie sogn for 7 mrk. 5 
skl., hos Mouns Mounsens myndling udleeg 1 mrk. 13 skl., :/ 
Dend elste daatter Mergrette Mounsdaatter som Per Henriksen i Bolsker sogn er wærge for 
tilkommer i arf efter sin Sahl: Fader 11 Sld. 1 mrk. 1 skl., der for er udlagt en lin wef af eeg med 
behørige bom og jern for 3 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., en bolster ofverdynne i Søndre seng i 
Herberghuuset for 2 Sld., en sort rannet hofvetdynne for 3 mrk., en liden hofvet pude med wor og 
strik for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 7 skl.,  
Dend anden daatter Elisabeth som Morbroderen Jens Persen er wærge for, tilkommer 11 Sld. 1 
mrk. 1 skl., der for er udlagt it blaket studnød røgget for 10 mrk., it Faar for 3 mrk. 8 skl., it hvidt 
galt svin for 3 mrk., i søndre seng i Herberghuuset, en linnen tueskettes underdynne for 2 Sld., en 
linnen hofvetdynne for 2 mrk., i dend norderste seng nest op till en olmerdugs blaae rannet 
ofverdynne for 2 Sld., ved sin søsters laad Margrete 7 skl., hos Mouns Mounsen myndling 2 skl.,:/ 
Dend 3die Anna som Hindze Christesen i Aakirkebye er wærge for tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 1 
skl., der for er udlagt helften af toe tønder land haufre jord norden og synden af gode ageren, og 
grenser op til Jørgen Jensens jord, østen ved en taarn under Aakirkebyes frihed, sat for 10 Sld., 
deraf 5 Sld., helften af it tønde land haufre jord ved olden 2 Sld., helften af en eng liggende i Anders 
Ibs bek norden bøst høye og liden eng der hos begge it les engis sat for 6 Sld., deraf de 3 Sld., it 
Faar for 3 mrk. 8 skl., hos Mouns Mouns Myndlings laad at hafve 13 Sld., nog som er til rest hos 
forde Hindze Christensen af huus hand som før er mælt, her til boet er skyldig 12 skl., :/ 
Dend yngste daatter Kirstine Mounsdaatter som Mouns Mounsen paa Knudløken i Aaker sogn 
er wærge for tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 1 skl., der for er udlagt helften af 2 tønder haufre jord norden 
og sønden af gade ageren, og grenser op till Jørgen Jensens jord af ved en baarn under Aakirkebyes 
frihed sat for 10 Sld., der af de 5 Sld., helften af it tønde land haufre jord ved olden 2 Sld., helften af 
en eng liggende i Anders Ibs Bek norden bøst høye og en liden eng der hos begge it les engis sat for 
6 Sld., der af de 3 Sld., it røe skioldet studnød for 2 Sld., er 12 Sld., til ofvers 2 mrk. 15 skl., Clar. 
Forskrefne saa at være udlagt udi vores nerværelse, Attehæris af Skiftesteden dend 9 Marty 
1703. Henrich Brugman. Gregers Christensen.  Peder Hansen. Egen hand. 
Mouns M:M:S: Mounsens eget skrefne nafn. 
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Anno 1703. Den 13 Marty. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation   efter Hans Torsens Sahlig hustrue Boll Hansdaatter, som 
var i fællig med sin Fade Hans Jensen som boer paa dend  33 . Jord Eiendomsgaard kaldis 
Tingfougdegaarden, hvor hun ved døden afgik beliggende i Nylaursker sogn. Og det imellem  
denne Salige  Qvindes efter lefvende Mand bemelte  Hans Torsen Paa eene side og paa anden 
side, denne Sahlige Qvindes  med bemælte sin Mand  auflede børn, som er 1 søn og 2 døttre hvor 
af. 
 
 Sønnen   Hans Hansen  ithalf aar gl.. 
Dend elste daatter er Kirstine Hansdaatter paa 6 aar gl.  
Dend yngste daatter er Anna Hansdaatter paa 3 aar gl.  
For dem er faderen Hans Torsen efter lowen self wærge, og er nu forelagt denne alige Qvindes 
Fader bemælte Hans Jensen. Saa vel som og denne Sahl: Qvindis begge systermend Mikel Madsen 
og Jørgen Torsen som begge ere boende i  berørte Nylaursker sogn, samptlig nu her paa skifted 
forelagt at vere tilsiuns wærger med faderen Hans Torsen.  
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtmand Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren Henrich Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Ollufsen og Rasmus Morttensen. Begge 
boende i fornefne Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En stor gulbrun gl. Hoppe for 8 Sld., en røe bliset gul manket Hoppe for 4 Sld., en gl. brun bliset 
Hoppe for 3 Sld., en ung sort Hoppe 5 Sld., en ung brun Hoppe for 3 Sld., it brunt ugilled aars gl. 
Hestføl for 2 Sld.,  en graae gillet Hest er sat for 8 Sld.,  
Qveg, 
En røed Koe for 6 Sld., en bleg rød Koe for 5 Sld., en sort hielmet gl. Koe for 4 Sld., en røe 
grimmet Koe for 5 Sld., en røe herret qvige for 4 Sld., en blak braaget Tyrkalf for 1 Sld. 1 mrk., en 
brun stiernet studkalf for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort grimmet 
stud for 5 Sld., en sort hielmet hvid manket stud for 5 Sld., en sort stud for 3 Sld. 2 mrk., en sort 
braaget stud 3 Sld. 2 mrk., 2 smaae røde qvie kalfve á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 4 fior gl. lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Kaabber. En span stoer kaabber kedel er vegtig till 3 Sld., en 2 spanne stor kaabber kedel er vegtig 
till penge 4 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En arbeids wogn med Høe stier hammel tøm og halseeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en ploug 
med skier, hiul bøsse løber og ringe for 1 Sld., it aar med bihl for 1 mrk.,  
Svin. En graae galt for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en graae Soe for 2 mrk., en hvid galt gris for 
1 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., it lidet nyt ølkar paa en tønde stor 4 mrk., en nye 
olmerdugs ofverdynne i wæsterhuus for 14 mrk.,  
I stuen. 
2 ullen og linnen puder med lin vor paa og strik for 7 mrk., it brue garns lagen for 3 mrk., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en small linnen hofvet dynne for 2 mrk., en breed linnen hofvet 
dynne for 2 mrk. 8 skl., en hvid ullen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it syed hiønde med røt under 
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foer og wipper udi er sat for 3 mrk., en syed agedynne med røt under foer for 5 mrk.,  en laasfast 
fyrekiste med jern haand fang i enderne er sat for penge 2 Sld. 2 mrk., :/ 
Hvor saa denne Sahlige Qvindes Fader Hans Jensen blef af skifteforwalteren tilspurdt, om hand 
hafde noget at Anche af forskrefne gods og løsøre, om det ike før tilhørde denne Sahl: Qvindes hans 
daatters efterlatte mand Hans Torsen og hans med berørte sin hustru auflede børn. Hvor till Hans 
Jensen svarede at hand indtet der paa hefde at anche eller kider i nogen maade, men det forskrefne 
løsøre gods at verre Hans Torsen og hans med bemelte sin hustru Hans Jensdaatters auflede børn 
till eyendom og tilhørrende i allemaader. Hvor nest Hans Torsen af Skifteforwalteren blef tilspurdt, 
om hand hafde meere her i boet at angifve, som ham var tilhørrende og berettiget paa sin egen og 
forskrefne hans hustruis wegne, hvor til hand svarede, ham ej meere nu var witterligt at ham var 
tilhørrende, end foran findes indført, undtagen denne Sahlige qvindes Ifare eller gangsklæder, som 
er efterskrefne, som nu blef wurderet, nemlig en sort klædis kiol som er sat for 5 Sld., it røt sarsis 
skiørt for 4 Sld., it blaat wadmels skiørt for 1 Sld., en sort blommet silkehue for 2 Sld., en sort gl. 
klædis hufve for 2 mrk., en rød sarsis trøye for 3 mrk., it grønt florit snørlif med staalmaller udi for 
1 Sld. 2 mrk., it røt fifskaftes skiørt for 1 Sld. 1 mrk., Summa 16 Sld., her imod beholde faderen 
Hans Torsen sin egne Ifareklæder, hvor med hand var vel tilfreds og fornøyet, og der for er 
forskrefne denne Sahl Qvindes Ifareklæder nu delt imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende en 
søn og 2 døttre, hvor af sønnen paa sin anpart 8 Sld., og hver daatter tilkommer 4 Sld.,  
Hvor  saa boets middel blef sammen reignet, som andrager till penge 115 Sld. 2 mrk.,  
Hvorimod blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner og er som følger nemlig. 
Af efter retning for anno 1702 til 1. maj 1703. i bog clarringen dend 26 february anno 1703 under 
welb: Herr. Landsdommer og Wiceamptman Ancher Müller og Hr. amptskrifver ting Hans Henrich 
Schor deris hender er dette Sterfboet helften skyldig Jordebogs penge aom er 4 Sld. 1 mrk. 13 skl., 
Item helften af January, february og Marty 1703 Qvartalskat som er 2 mrk. 10 skl., er tilsammen 
penge 5 Sld. 7 skl.,  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, saa og imod dend bekaastning som 
willeens wendis paa forskrefne umyndige børns opforstring, blef partterne foreened, at Hans Torsen 
skal minde af fællits boets middel penge 30 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning i alt bevilged till Salarium 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt penge 3 Sld. 3mrk.,  
Stemplet papir till denne  forretning for 3 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., 
er 4 mrk.,  
Summa andrager forschrefne prætentioner til penge 42 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deehling af forskrefne løsøregods 72 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er penge 36 Sld. 1 mrk. 12 ½ skl.,  
Og den anden halfvepart tilkommer denne Sahl: Qvindes børn en søn og 2 døttre, saa og er 36 Sld. 
1 mrk. 12 ½ skl., nem paa det at børnene desto bedere i fremtiden kand blifve og vere beholden, saa 
bevilget Faderen Hans Torsen dem at minde til arf efter sin Salige moder, som Hans Torsen af 
faderlig hierttelaug nu indgik og samtøket fra sig at afstaa, af dend anpart hand forhen til sine børns 
opforstning og imod sin Sahl: Qvindes udfart self at nyde er samtøket, der af at børnen skall vinde 
resten saa leedes, at bemelte Hans Tors børn skall vinde og hafve till arf, efter deris Sahl: Moder 
foruden forskrefne deris Sahl: Moders Ifareklæder, i alt penge 60 Sld., og der af til kommer sønnen 
dend halfve part som er 30 Sld., og hver daatter tilkommer penge 15 Sld., Som faderen dem i 
fremtiden hafver at tilsvare, saa som hand self er for sine børns wærge, og ej nu eragtis nødig till 
dem særdeelis giør udleeg. Widere viste de vedkommende ej nu at foregifve dette Sterfboe at 
vedkomme end forskrefvet staar, som de efter Skifteforwalterens anfordring benegtet, hvilked saa at 
verre tilganged og Passeret dis till widnisbiurd under vore hender og zigneter  
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Skiftesteden Die Et Ut Supra  Henrik Brugman. Hans Jensen. 
 Hans Torsen. Mikel M:M:S: Madsen. Mortten Olsen.
 Rasmus Morttensen. 
Jørgen Torsen. Thor Hansen.  Mikel Pers. 
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Anno 1703. Den 21 Marty. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation   efter  Rasmus Eriksens Sahl: Hustru Kirstine 
Pedersdaatter, som boede og døde i it Udhuus, beliggende paa Gadebye  gaards grunden udi 
Østermarie sogn. imellem  denne Salige Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Rasmus Eriksen, paa 
eene side og paa anden side, denne Sahl: Qvindes  med bemælte sin Mand auflede børn, som er 1. 
søn og 4 døttre hvor af. 
 
Sønnen er Peder Rasmusen som er sin egen wærge. 
Dend elste daatter er Signe Rasmusdaatter  i ekteskab med Christen Johansen boende i 
Clemmedsker sogn,  
Dend anden daatter er Karne Rasmusdaatter, paa 24 aar gl.  
Dend 3die daatter er Doretea Rasmusdaatter paa 20 aar gl. 
Dend yngste daatter er Kirstine Rasmusdaatter paa 16 aar gl. 
For dem er faderen self wærge efter lowen og forelagt broderen Peder Rasmusen at verre tilsiuns 
wærge med faderen. 

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

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Lars Mounsen og Berrild Hansen. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En røe hielmet Koe for 6 Sld., Faar og Lam. 2 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., it fior gl. Lam 
for 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl.,  
It gl. madskab foruden laas for 1 Sld., en jern gryde kraag for 3 mrk., en spoel skadet benkedynne 6 
allen lang under winduen i stuen for 1 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen for 2 mrk.,  fandtis nu her 
i boet, en sort beslagene egekiste, med jern haandgrefver udi som denne Salige Qvinde har tilhørt, 
som angafvis at Lars Hansen har till underpandt for 2 Sld., og der foruden skall Lars Hansen betale 
till Leene Dideriksdaatter 6 mrk., og der foruden gifve Hans Pedersen en fyrekiste, hvor 
anpartterne saaleedis forhen er for eened. Og der med var samptlige arfvingerne fornøyet, og nu 
tilfreds i alle maader, Nog fandtis en sieops qvern med træ seil er sat for 2 mrk., it fyrrebord med 
aaben foed og skamler paa i stuen for 1 Sld., en gl. bagstoel for 8 skl., en garn haspe for 8 skl.,  
Hvis ringe ifareklæder, som denne Sahl: Qvinde sig har efterladt, foreendis arfvingerne sig 
indbyrdis om, at denne Sahl: Qvindes døttre sig self indbyrdis hafver i forschrefne løsøre till penge 
14 Sld. 4 skl.,  

bornholmerting.dk 794



 2

Saa blef samptlige de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere løsøre at 
angifve, som dette Sterfboe nu kunde tilhøre, hvor till de svarede, ej videre at verre end angifvet er 
og forskrefvet staar. Nog er her til Sterfboet at anføre, efter en 12 Samfrender forretning oprettet 
paa den 21 gaard i Olsker sogn,  foran dateret dend 25 Oktober Aa 1679 I hvis slutning findis denne 
Salige Qvinde efter sin Salige Mand Diderik Morttensen udi berørte gaard er til reignet jordepenge 
først 32 Sld. 1 mrk., Nog biugnings penge 6 Sld., og af Samfrender holdet 4 Sld., er tilsammen 42 
Sld.1 mrk., rentte her af vegik Hans Pedersen og vedkommende at verre till denne dag af betalt i 
alle maader. 
Hans Peders søn Peder Hansen nu verrende her paa denne 35 gaard i Rydsker sogn, vedstod at 
verre skyldig till sin fader som hand paa hans wegne skal hafve forsikred udi dend 35 gaard i 
Rydsker sogn. og indberiegned udi det pandtebref og de 76 Sld., som berørte gaard staar i pandt 
fore till Tor Pedersen udi Rydsker sogn, som her udi herefter formældis penge 40 Sld., Belangende 
35 gaard i Rydsker sogn, da befindis dend efter en 12 Samfrender forretning foran dateret dend 28 
January 1641, at verre taxeret for 150 Sld. 2 mrk., og som gaarden siden dend tid udi sin biugning 
er forringet. Saa foreenet arfvingerne sig samptlige nu om gaarden saaleedis, At efter som Hans 
Pedersen er en ældgammel Mand og gaarden i sin biugning er ringe, fordi de er udpandtet og ike 
taale at hafvis samfrender paa, erbød Hans Peders søn Lars Hansen sig at will gifve og svare for 
berørte 35 gaard i Rydsker sogn. med ald sin tilliggende eyendom i alt penge 146 Sld. 2 mrk. 15 
skl., paa det hans Faders Hans Pedersens Gield som her efter anføris, der med kand vorde betalt, og 
der foruden lofvet bemelte sønnen Lars Hansen, at hand will beholde berørte sin Fader Hans 
Pedersen hos sig her paa denne 35 gaard saa lenge de begge lefver til samme og ham med 
nødtørttig underhold og reenlighed forsørge, og handle med sin fader der ved som forsvarlig og ret 
kand verre for Gud og Mennesker, til hvilken forde 35 gaards nu foran indførtte summa at 
fuldbyrde, saa bestaar deraf først efter omrørte pandtebref, som er dateret dend 2. Oktober 1690. af 
Hans Pedersen Udgifvet till Thor Pedersen i Rydsker sogn nu Hans Svendsen i Rydsker sogn. I 
Dyngegaarden berettigis penge 76 Sld., Capitall. Item har bemelte Lars Hansen allerede forhen till 
skatt og landgielde, paa sin faders Hans Peders wegne udlagt og betalt, som Lars Hansen self 
tilførre 5 Sld., blifver saa igien af forskrefne Summa af dend 35 gaard i Rydsker sogn som dette 
Sterfboe till beste anføris og Laurits Hansen svarer till penge 17 Sld. 2 mrk. 15 skl., Saaleedis er 
dette Sterfboes fulde middels Summa 114 Sld. 3 skl., :/ 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og prætensioner og er der til giort udleeg som 
her efter følger nemlig. 
Lars Hansen som nu har antaget denne 35 gaard i Rydsker sogn og besvarer denne gaards skat og 
landgielde, vedstod at svare og betalt udi amptstuen den fulde summa som rester her af gaarden, og 
Kong: May: amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor efter sin fortegnelse nu fordrer 
som er for Anno 1701 4 Rd. 5 mrk. 2 skl., Item for 1702  6 Rd. 4 mrk. 12 skl., af hvilken fordring 
Hans Pedersen nu vedgik self at rester, nemlig for 1701. 4 Rd. 5 mrk. 2 skl., Item af 1702 Rehtunoe 
at Hans Pedersen svarer till 1 Rd. 3 mrk., Hvorfor bemælte Lars Hansen prætenderet udleeg her af 
boed, og saa self svarer i amptstuen dend fulde Summa, og fordi hans fader vedgik forde rest at 
verre skyldig stædis sønnen Lars Hansen udleeg der for som er penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., for disse 
9 Sld. 2 mrk. 2 skl., er udlagt en røe hielmet Koe for 6 Sld., 2 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 
mrk., it fior gl. Lam for 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed og 
skammel er sat for 4 mrk., er 9 Sld. 2 mrk. 4 skl., til ofvers 2 skl., :/ 
Willum Jacobsen i Rønne til hammen vedgik Hans Pedersen at verre skyldig 3 mrk., udlagt hos 
Peder Hansen i Rydsker sogn at hafve 3 mrk., :/ 
Item angafs at Sterfboet er skyldig till Jens Madsen i Rønne penge 2 mrk., udlagt hod Peder 
Hansen disse 2 mrk., :/ 
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Olluf Pettersen i Rønne tilkommer her af boet, efter arfvingernis angifvende penge 3 mrk. 2 skl., 
udlagt hos Peder Hansen at hafvis disse penge 3 mrk. 2 skl., :/ 
Nog vedstod Hans Pedersen at verre skyldig till Sahl: Laurids Lauridsens Enke i Rønne 1 mrk. 8 
skl., udlagt hos Peder Hansen disse 1 mrk. 8 skl., :/ 
Hans Pedersen angaf at verre skyldig till Laurids Nielsen gummeløs i Hasle penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt hos Peder Hansen at hafvis disse 1 mrk. 8 skl., :/ 
Nog vedgik Hans Pedersen at verre skyldig til Herris fougden en skeppe Biug for 1701. 1 mrk. 8 
skl., udlagt hos Peder Hansen at hafvis disse 1 mrk. 8 skl., :/  
Nog vedgikes at verre skyldig till Key Pofvelsen Anker udi Hasle 1 mrk. 2 skl., udlagt af dend 21 
gaard i Olsker sogn at have 4 skl., ved det stemplet papir 8 skl., hos Mortten Dideriksen 4 Sld., ved 
skatten 2 skl., :/ 
Leene Dideriksdaatter fordrer laantte penge 2 mrk. 4 skl., udlagt af dend 21 gaard i Olsker sogn at 
hafve 2 mrk. 4 skl., :/ 
Hans Svendsen Wester i Rydsker sogn fordred 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., tillagt hos Peder Hansen i 
Rydsker sogn at hafvis disse 11 mrk. 12 skl., :/ 
Berrild Hansen i Rydsker sogn fordred som vedgikes penge 6 Sld., udlagt at fordre hos fornefne 
Peder Hansen i Rydsker sogn penge 6 Sld., :/ 
Hans Bendsen i Clemmedsker sogn tilkommer efter Hans Pedersens vedgaaelse penge 6 Sld., 
udlagt hos forde Peder Hansen i Rydsker sogn at hafvis penge 6 Sld.,:/ 
Item Svend Mikelsen i Knudsker sogn tilkommer her af boet som vedgikes penge 4 Sld., udlagt at 
hafve hos forde Peder Hansen i Rydsker sogn penge 4 Sld., :/ 
Niels Hansen i Rydsker sogn fordred som rester paa en Koe penge 2 Sld., udlagt hos forde Peder 
Hansen at hafve 2 Sld., :/ 
Laurids Hansen fordred for forstrekning till denne Salige Qvindes begrafvelse, som opdrog og 
vedgikes penge 9 Sld. 2 mrk., udlagt en spoelskadet benkedynne under winduen i stuen 6 allen lang 
for 1 Sld. 2 mrk., hos Peder Hansen i Rydsker sogn 4 Sld., udi dend 21 gaard i Olsker sogn 4 Sld.,  
Peder Hansen fordret arbiedsløn for denne Sahlige Qvindis liigkiste penge 3 mrk., udlagt hos Peder 
Hansen at hafve disse 3 mrk., ;/ 
Esper Hansen fordrer som rester af hans Møderne arfvepart 2 mrk. 15 skl., item anden fordring som 
er laante penge 6 mrk., er til sammen 2 Sld. 15 skl., udlagt hos Peder Hansen af hvis hand her til 
boet er skyldig at hafvis penge 2 Sld. 15 skl., :/ 
Thor Hansen hans Pers søn fordred sin Møderne arfvepart, som rester af løsøre 7 Sld. 15 skl., og af 
dend 35 gaard i Rydsker sogn 4 Sld., er tilsammen som rester og vedgikes penge 11 Sld. 15 skl., 
udlagt af dend 35 gaard i Rydsker sogn 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., af dend 21 gaard i Olsker sogn at hafve 
3 Sld., hos sin broder Peder Hansen at hafve 2 Sld. 3 mrk. 11 skl., it madskab uden laas er sat for 1 
Sld., :/ 
Efter en foreening imellem Hans Pedersen og Jørgen Jensen Bøssemager i Rønne datteret dend 31 
Oktober1701. angaaende en deel arfvepart, som bemelte Jørgen Bøssemager og hans hustruis 
sødskende tilkom, Hans Pedersen var wærge for, som tilsammen var i alt 7 Sld., der af angaf Hans 
Pedersen at hafve betalt till Jørgen Bøssemager sin andeel 4 mrk., Saa at der igien blifver til rest til 
de andre sydskende 6 Sld., her at er udlagt at have hos Peder Hansen i Rydsker sogn af hvis hand 
her til boet som før ermældt er skyldig disse penge 6 Sld., :/ 
Efter det skiftebref ganget efter Salig Diderik Morttensen dateret dend 6 May 1679. befindes dend 
Salige Mands yngste daatter Leene Dideriksdaatter at tilkomme af løsøre arf som indtil her i boet, 
hos hindes Moder og Stiffader Hans Pedersen har verret bestaaende Capitall 7 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Deraf reignis rentte udi 24 aar til 6 May 1703. naar wærge penge er afdragen 6 Sld. 1 mrk., er saa 
Capital og Rentte penge 14 Sld. 11 skl., Der foruden tilkommer hinde rentte af hendis jordepenge 
udi dend 21 gaard i Olsker sogn udi 17 aar som Hans Pedersen af Mortten Dideriksen har oppe 
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baaret penge 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., resten af rentten svarer hendis broder, som nu er til ordnet for 
hende at wærge, Henrik Dideriksen, hinde till, er saa hvis Leene Dideriks daatter her af boet 
tilkommer i alt baade løsøre og rentte som forskrefvet staar penge 18 Sld. 3 mrk. 15 skl., for disse 
oben skrefne 18 Sld. 3 mrk. 15 skl., er udlagt og giort indførsel fore udi dend 21 gaard i Olsker 
sogn, af dend anpart, som denne Salige Qvinde, der udi arfveligen er tilfalden som før ermælt for 
penge 18 Sld. 3 mrk. 15 skl., :/ 
Hans Svendsen i Dyngegaarden udi Rydsker sogn fremlagte nu i dag it pandtebref, udgifvet af Hans 
Pedersen til Thor Pedersen i Rydsker sogn, dateret den 2 Oktober 1690. først indholdende om 202 
Sld., hvor for er forsikring udi dend 35 gaard i Rydsker sogn, og siden paaskrefven af Hans 
Pedersens søn, der af at betale med forsikring udi hans beste hofvet gods som hand Peder Hansen 
da boende i det Nørre Kirkeboe har underskrefvet og sig til forpligtet at vil svarer og betale 26 Sld., 
rester saa igien 76 Sld., Capital og er samme pandtebref ofver draget af Thor Pedersen till Hans 
Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn, og der for fordred Hans Svendsen at forde Capital til 
dend 2 May 1703. forfalden rentte udi 12 ½ aar, naar 22 Sld. 2 mrk. rentte som der paa er betalt 
afkorttet, rester igien rentte 23 Sld. 4 skl., for de 23 Sld. 4 skl., er udlagt, at hafve af dend 35 gaard i 
Rydsker sogn hos Lars Hansen penge 7 Sld. 1 mrk. 11 skl., af dend 21 gaard i Olsker sogn er her til 
udlagt at hafvis penge 15 Sld. 2 mrk. 9 skl., er 23 Sld. 4 skl., for Capitalen 76 Sld., for blifver 
bestaaende i forde gaard:/ 
Mortten Dideriksen i Olsker sogn fordred som vedgikes 12 skl., udlagt en garn haspe 8 skl., en bag 
stoel for 8 skl., til ofvers 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 4 Sld. 2 mrk., 
udlagt for disse 6 Sld., og giort indførsel udi dend 35 gaard i Rydsker sogn som Lars Hansen svarer 
til 6 Sld., stemplet papir till dette skiftebref for 1 Sld. 8 skl., udlagt en jern gryde kraag for 3 mrk., it 
wraaeskab i stuen for 2 mrk., til ofvers 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 
mrk., udlagt en sinnerps qvern for 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 114 Sld. 3 skl.,  
Saa at indtet er ofverblefven endten at tilligge Hans Pedersen imod sin Salige Qvindes begrafvelse 
bekostning, ike heller at deele arfvingerne imellem. Og som for berørte 35 gaard i Rydsker sogn. 
Nu her paa skifted ike eragdis med ald sin tilliggende eyendom at verre meere wærdt, end dend som 
før ermælt, er anført fore. Sønnen Lars Hansen fer for er tilladt at betale og svare til, saa blef der om 
nu sluttet, at naar Lars Hansen forholder sig som hand har lofvet og forhen er indført, med sin fader 
Hans Pedersen, og der foruden efter leylighed, og derfor forhieper sin fader, naar hand ved døden 
afgaar en hederlig begrafvelse, saa sluttet alle vedkommende dette boes arfvinger sampt hans 
brødere, at de ike vil hafve nogen anke eller kiære paa 8 maader 35 gaard i Rydsker sogn, at Laurs 
Hansen dend it skalmunde, hafve og beholdt for sig og sine arfvinger, till avindelig arf og 
ejendomb, hvilket de dertill verre hans hiemmell og tilstand i alle maader, og som ike nu fleere sig 
med nogen prætention her paa Sterfboet har angifvet, end forhen er indført. Saa er dette skifte der 
ved sluttet, hvilket at saa er tilganged og Passeret, efter som forskrefvet staar, dis till widnisbiurd 
under vore hænder og zigneter. SkiftestædenAnno Die It Loco Ut Supra. Henrik Brugman.  
Hans H:P: Pedersen. Peder P:H: Hansen. Niels N:H:S: Hansen.  
Lars L:H:S: Hansen.  Esper E:H: Hansen.   Thor T:H:S: Hansen. 
Morten M:D:S: Dideriksen. Johan J:D:S: Dideriksen        Henrik H:D:S: Dideriksen. 
Lars L:M:S: Mounsen.  Berrild B:H:S: Hansen. 
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Anno 1703. Den 4 April. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation   efter  Anders Andersens Sahl: Hustru Anna Hansdaatter, 
som boede og døde  paa dend 29 Jord eyendoms gaard beliggende udi  Østerlaursker sogn. Og det    
imellem  denne Salige Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Anders Andersen, paa eene side og 
paa anden side, begge deris sammen auflede børn, som er 2 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend elste  søn Hans Andersen  som er sin  egen wærge. 
Dend anden søn er Lars Andersen paa 17 aar gl.  
Daatteren Elleene Andersdaatter paa 12 aar gl. 
For dem er faderen efter lowen self wærge. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Espersen begge boende i 
bemælte Østerlaursker sogn . Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Qveeg. 
En blak hielmet høj hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. rød 
Koe for 4 Sld., en blak hielmet flinhornet Koe for 6 Sld., en røe stiernet Koe for 6 Sld., en rød Koe 
for 5 Sld., en blaa herrit Tyr for 3 Sld. 2 mrk., it bleg hielmet studnød er sat for 2 Sld. 3 mrk., it røt 
studnød for 2 Sld. 1 mrk., en bleg hielmet Qvie for 3 Sld., en blegett Qvie for 3 Sld., it røe bleget 
Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it blaae herrit Qvienød for 1 Sld. 1 mrk.,  en røe Tyrkalf for 1 Sld., en 
blak beltet stud og en røe hielmet stud begge sat for 12 Sld., en blak hielmet stud og en sort hielmet 
stude begge sat for 14 Sld.,  
Kalfve fød i winter. 
En blaae herrit Tyrkalf for 3 mrk., en røe hielmet qvigekalf for 2 mrk., en sort qviekalf for 1 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En ung brun stiernet Hest gilling for 8 Sld., en brun ung Hoppe er sat for 8 Sld., en sort Hoppe for 7 
Sld., en soed stiernet Hoppe for 5 Sld., en gl. skimlet Hoppe for 3 Sld., en rød bliset Hoppe for 6 
Sld., endnu en ung røe bliset Hoppe for 3 Sld., en ung brun Hoppe er sat for 3 Sld.,  
Faar. 13 unge og gamle Faar á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk., en fior gl. wæhr for 2 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaasse for støket 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. 2 unge galt svin á 2 mrk er 1 Sld., en hvid Soe for 3 mrk.,  
En kaabber kedel ungefehr en half tønde stoer, er vegtig till penge 6 Sld., en kaabber kedel paa en 
span stoer er gl. vegtig till 1 Sld., en liden malmgryde er vegtig till penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Boehawe. I it Cammer ved forstuen. 
4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., en fyrre laasfast gl. kiste for 1 Sld., en øl half tønde for 8 skl., 
nog 4 skl., er sat for 12 skl., en handqvern med huus og jern seil for 3 mrk., en arbieds wogn med 
stier, hammel, tøm og halseeler og jern nagle er sat for 2 Sld. 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier 
for 1 mrk., en ploug med behørige jern, hiul og bøsse for 1 for 1 Sld. 2 mrk., it sengested i dend nye 
lenge er sat for 1 Sld., 2 harrer med trætinner begge for 1 mrk. 12 skl., it madskab i stuen med 2 
dørre for 2 Sld., it aske bord med bordskuffe og foed for 1 Sld. 1 mrk., it fyrre bord med lugt fod for 
1 Sld., en eege kiste med en gl. laas forre i stuen for 1 Sld., en græs seis med bom og ringe for 3 
mrk., en gl. seis med bom og ringe for 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl., it lidet gl.skrin med laas forre 
for 1 mrk.,  
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Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel som angifvet er till penge 
157 Sld. 8 skl.,  
Saa blef faderen Anders Andersen og børnen, af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at 
angifve til dette boes middel. Hvor til de svarede ej videre at verre, end angifvet er og forskrefvet 
staar. Undtagen denne 29 gaard som er Jord eyendoms gaard som Anders Andersen har kiøbt og 
siden forbedred hvor for dend post til Samfrenders kiendelse og taxt her fra er henvist, og fremviste 
Anders Andersen paa 29 gaard i Østerlaursker sogn, it kiøbebref af afgangne Hans Nielsen i 
Østerlaursker sogn datteret 15 September 1688 og inden Øster herris ting, af Hans Nielsen 
vedstaaed dend 17 September aar 1688. som nu blef læst paaskrefven og ved forige indførte 
meening forblifver til Samfrenders kiendelse. End widere fremviste Anders Andersen en Attest 
udgifved af Elisabeth Achelige afgangne Capitain Hans Kofod, med indhold, at for Anders 
Andersen hafver afclarret kiendelse penge i Amptstuen, for denne omrørte 29 gaard i Østerlaursker 
sogn, som Anders Andersen saa siden igien til berørte Capitain Jens Kofoed hafver betalt, efter 
derom berørte Attestis videre indhold datteret dend 17 Augusty aar 1691 hvilket her saa 
vedkommende efter retning er indførtt. 
Saa blef angifven efterskrefne denne Salige Qvindes Ifareklæder som blef wurderet og er it sort 
fifskaftes skiørt er sat for 2 Sld., it blaat wadmels skiørt for 1 Sld. 2 mrk, en sort fifskaftes trøye for 
2 mrk., en blaae fifskaftes trøye for 3 mrk., en sort klædis hufve for 3 mrk., hvis linnen som denne 
Salige Qvinde eyede er omgivet til denne Salige Qvindes efter lefvende daatter. Summa andrager 
forskrefne denne Salige Qvindis Ifareklæder til penge 5 Sld. 2 mrk., som deelis imellem denne 
Salige Qvindes efterlefvende 2 Sønner og en daatter, er deraf hver søns laad 2 Sld. 12 4/5 skl., og 
daatterens laad er 1 Sld. 6 2/5 skl., som faderen dem i fremtiden tilsvarer. 
Efter paafølgende beviser, er dette Sterfboes bort skyldige Gield og prætentioner og er der til giordt 
udleeg som følger. 
Efter med deelte efter retning i bogclarringen dend 3 Marty 1703 under Wice Amptmand Welb: Hr: 
Lands dommer Ancher Müller og Hr: Ampt skrifver Hr: Hans Henrik Skor deris hender, befindes at 
reste till amptstuen for aa. 1702. penge 6 Sld., her for er udlagt, en røe stiernet Koe for 6 Sld.,  
Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordret efter sin seddel penge 11 Sld., her for er udlagt, en 
blak beltet stud og en røe hielmet stud begge for 12 Sld., til ofvers 4 mrk.,  
Efter afreigning tilkommer Mads Kofod Povelsen boende i Svaniche her af boet penge 15 Sld., her 
for er udlagt en blak hielmet stud og en sort hielmet stud begge sat for 14 Sld., ved Ingeborrig 
Sahlige Olluf Jensens udlæg 4 mrk.,  
Kirke wærgerne Bendix Jacobsen tilkommer heraf boet som rester for deeler 4 Sld. 1 mrk., udlagt 
en gl. rød Koe for 4 Sld., en sort Qvigekalf for 1 mrk.,  
Anders Andersen vedstod at verre skyldig til Songepræsten Herr Jørgen Ancher for tiende for anno 
1701. 1702. á er en tønde biug hver tønde 5 mrk., er 10 mrk., Item for udfarten 4 Sld. 2 mrk., er 
tilsammen 7 Sld., her for er udlagt en sort Hoppe er sat for penge 7 Sld., der fore den lod HR: 
Jørgen Ancher ved Laurs Hansen ridder fordrer en tønde biug, som skulle reste for 1700. 2 Sld., 
Anders Andersen svarede, at denne sidste tønde Biug er betalt til Herr Herman Sode, som Hr: 
Jørgen skal verre witterlig, Olluf Andersen Degnen tilkommer her af boet, for denne Sal: Qvindes 
lig begiengelse, som ham er bevilget 2 Sld., her for er udlagt, it madskab i stuen med 2 dørre er sat 
for 2 Sld., 
Thue Aaskridsen i Østerlaursker sogn lod fordre 2 mrk., udlagt 4 straabonds tønder i it Cammer ved 
forstuenfor 2 mrk.,  
Esper Hansen i Kielsebye i Østerlaursker sogn lod fordre 2 mrk., her for er udlagt en røe hielmet 
Qviekalf for 2 mrk.,  
Jacob Larsen i Østerlaursker sogn lod fordre 3 mrk., her for er udlagt en blaa herret Tyrkalf for 3 
mrk.,  
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Jens Mounsen i Østerlaursker sogn fordred 2 mrk., her for er udlagt it ungt galt svin er sat for 2 
mrk.,  
Efter det skiftebref ganget efter Sahl: Jens Hansen i Østerlaursker sogn dateret 18 Juny 1691. 
befindes Anders Andersen at verre tilordnet for dend Salige Mands daatter Kirstine Jensdaatter at 
værge saa tilkommerhinde først 7 Sld. 1 mrk. 11 skl., hvor af bestaar udi dend 42 gaard i 
Østerlaursker sogn 3 Sld., Item af hindes Sahl: Faders Ifareklæder tilkommer hinde 3 mrk., Hvilket 
alt sammen berørte Kirstine Jensdaatters Moder og Stiffader endnu hos sig hafver, og der for 
wærgen Anders Andersen af Stiffaderen Rasmus Madsen udgifvet sin levers at holde Anders 
Andersen skadisløs, hvis aarsage efter som Anders Andersen til kommer wærgemaal nu at hafve for 
sine egne børn, bemælte Stiffader som efter lowen er Convitioneret forberørte Kirstine Jensdaatter 
nu er tilordnet at wærge, og saaleedis dette Sterfboe der for fri at verre, og Rasmus Madsen der til at 
svare. 
Item efter det skiftebref oprettet efter Salig Mouns Munk i Sosse i Westermarie sogn dend 15 
December anno 1692 befindes Anders Andersen at verre tilordnet i stæden for bemelte Salige Mand 
at wærge for Jep Eriksen som tilkommer hofvet Summa penge 15 Sld. 3 mrk. 1 skl., og som det 
udleeg Anders Andersen der for bekom, var hell wogt, og der paa har lidt stor skade som beviisligt 
er, saa bestaar Summen der foruden rentte til dato som er 15 Sld. 3 mrk. 1 skl., her for er udlagt en 
ung brun stiernet Hest Gilling er sat for 8 Sld., en blak hielmet flin hornet Koe for 6 Sld.,  
Saa efter di at Anders Andersen nu tilkommer wærgemaal for sine egne børn, er hand fra dette 
wærgemaall nu forløfved, og igien tilordned hans nest fødde slegt Jens Rasmusen Stange i 
Østerlaursker sogn, som anbefallis der for efter lowen at svare. End videre tillagt for benefnte 15 
Sld. 3 mrk. 1 skl., It sengested i dend nye lenge 1 Sld., dend ringeste harre for 12 skl., en sleede 
med jern vidier for 1 mrk., hos Peder Rasmusen Stange 14 skl., en jern tyfve 8 skl., er med forige 
udlagde 14 Sld., penge  15 Sld. 3 mrk. 2 skl., til ofvers 1 skl.,  
Nog er Anders Andersen wærge for sin brodersøn Anders Larsen, efter det skiftebrefs indhold 
opretted, efter Iser Hansens Salig hustru, og tilkommer ham der efter hofvet Summa 6 Sld. 2 mrk. 
10 2/3 skl., der af rentte i 6 aar, naar wærgepenge er fra dragen penge 5 Sld. 8 skl., er saa Capital og 
rentte 8 Sld. 2 2/3 skl., her for er udlagt, en skimlet Hoppe for 3 Sld., it ungt brunt Horsføll for 3 
Sld., it blaae herrit qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., en røe Tyrkalf for 1 Sld., er 8 Sld. 1 mrk., til ofvers 
14 skl.,  
Saa efter di Anders Andersen nu tilkommer at wærge for sine egne børn, er hand der fra forløfved, 
og til wærge nu igien anordnet for bemelte Anders Larsen, hans faderbrodersøn Peder Rasmusen 
Stange boende i Østerlaursker sogn, som samme wærgemaall efter lougen hafver at forestaae. 
Hans Clemmedsen i Østerlaursker sogn lod fordre for liigkisten til denne Salige Qvinde arbiedsløn 
penge 3 mrk., her for udlagt en hvid Soe for 3 mrk., Imod denne Salig Qvindes Udfart og 
begrafvelsis bekostning blef Anders Andersen lige vederlaug som er penge 20 Sld., her for er udlagt 
en brun Hoppe for 8 Sld., en blak hielmet høy hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., it fyrre bord med lugt 
fod for 1 Sld., en stor hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 1 Sld.2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt med slet papir 4 
Sld. 2 mrk., udlagt en bleeg hielmet Qvige for 3 Sld., en bleeget Qvie for 3 Sld.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk., er 1 Sld., udlagt en kaabber kedel paa 
en span stor for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne og prætentioner til penge 99 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Lignet blifver udi behold og till deehling penge 57 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Som deelis imellem faderen og børnen hvor af faderen Anders Andersens anpart er penge 28 Sld. 2 
mrk. 10 ½ skl., Dend anden halfvepart deelis imellem fornefne denne Salige Qvindes 2 sønner og 1. 
daatter. Er der af en broderlaad penge 11 Sld. 1 mrk. 13 3/5 skl., og en systerlaad er 5 Sld. 2 mrk. 14 
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4/5 skl.,  Og som faderen Anders Andersen er self sine børns wærge, og skal svare sine børn til deris 
andeel arfve af løsøre, og faderen og dend elste søn ike begier særdeelis, till en hver at skal giøres 
udleeg. Saa sluttes denne forretning derved saaleedis, att faderen svarer bemelte sine børn til deris 
andeel efter forskrefne udreigning og der imod beholder forskrefne anførte beholdene løsøre gods. 
Hvilketat saa er tilganged og Passeret Testerer. Henrik Brugman.  
Anders A:A:S: Andersen.  Jep Hansen. Peder O:E:S: Espersen. 
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Anno 1703. Den 19 April. Er Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation   
efter  Terkel Pedersens Sahl: Hustru Karne Ollufsdaatter, som boede og døde  i it Udhuus 
liggende paa dend 3de  Jord eyendoms gaard grund i Nyker sogn. Og det imellem  denne Salige 
Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Terkel Pedersen, paa eene side og paa anden side, begge deris 
sammen auflede børn, som er 2 sønner  hvor af  
 
Dend elste  søn Peder Terkelsen  paa 15tende aar gl..  
Dend anden søn er Olle Terkelsen paa 7 aar gl.  
For dem er faderen efter lowen self wærge. 

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

Wuurderings mændene for deris umage 2 mrk., Summa andrager forskrefne anførtte Specificerede 
Prætentioner som Anders Mikelsen til de vedkommende har betalt og paa denne 1. gaard indfried i 
alt penge 67 Sld. 2 mrk. 4 skl., som deelis Anders Mikelsen og hans Børn imellem, hvor af Anders 
Mikelsen tilkommer dend halfvepart som er Penge 33 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Qvindes med Anders Mikelsen auflede 2de 
døttre, er deraf en hver daatters anpart penge 16 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Saa her imod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg 
som her efter følger.  
Hvis som till Amptstuen rester for 1702 for denne 1. gaard lofvede Anders Mikelsen self uden 
denne Registerings afgaaelse at vil svarer til Niels Jensen paa sin Moders wegne fordrede som 
vedgikes af Anders Mikelsen og Sahl: Jens Nielsens i Ibsker sogns skiftebrefs videre formælding 
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penge 20 Sld., Her for udlagt, en røe braaget stud og en røe skioldet stude á 5 Sld. Er 10 Sld., en røe 
soedet Hoppe er sat for 8 Sld., en span stoer kaabber kedel for 1 Sld. 3 mrk., it lidet deignetrug for 1 
mrk.,  
Efter it skiftebref ganged efter Salige Peder Andersen, som boede og døde paa 1. gaard i Ibsker 
sogn med videre, befindes Anders Mikelsen at være tilordnet at wærge for dend Salige Mands søn 
Hans Pedersen, som tilkommer af løsøre arf efter sin Sahl: Fader penge 28 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Skiftebrefvet datteret dend 13de September 1694. og efter i samme skiftebref giorde løsse penge 6 
Sld., endnu tilkommer paa skiftet efter sin Salige Moder af løsøre 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., nog af 
Ifareklæderne 3 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Summa løsøre arfven andrager penge 39 Sld. 3 mrk. 10 skl., nog til kommer denne myndling af 
dend første gaard arfvet efter sin S: Fader, som Samfrender dommen der paa af 8 July 1695, 
udviiser penge 35 Sld. 6 skl., I samme gaard arfvet efter sin søster Karne, som døde hos sin wærge 
Peder Andersen i Svaniche, efter ergangne skiftebref dend 18 January 1698 penge 10 Sld 2 mrk. 9 
5/7 skl., I lige maader arfvet efter sin Søster Elisabeth Pedersdaatter efter skiftebrefvets udviisning 
af 19 January 1698. som efter hinde er opretted penge 16 Sld., nog arfvet efter sin Sahl: Moder af 
hendis anpart penge 14 Sld. 2 skl., er saa hvis ham i dend første gaard tilkommer penge 75 Sld. 3 
mrk. 2 skl., foruden Sædet som myndlingen Hans Pedersen og i gaarden arfvelig tilkommer, blifver 
saa løsøre og Jordepenge i alt penge 115 Sld. 2 mrk. 12 skl., af denne Summa reignis rentte fra dend 
19 January 1698. da det kom til dend fulde Summa saa som myndlingen til dend tid, ej noget kunde 
forblifve, att fødis og klædis fore og Anders Mikelsen ham stedse siden Moderens død ham hos sig 
haft og forsiened som andrager udi 5 ½ aar aarlig 5 Sld. 3 mrk. 2 skl., er 31 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Saa som Anders Mikelsen deraf nu ej var begierende nogen wærgepenge, her imod afgaar paa 
rentten for denne myndling Hans Pedersens skolleløn og underviisnings betalning med kaast udi 
nogle aar, som opdrager til dato penge 22 Sld., blifver saa igien af rentten penge 9 Sld. 3 mrk. 3 
skl., er saa Capital igien baade løsøre og Jordepenge, saa vel som og resterende rentte som før 
ermælt penge 125 Sld. 1 mrk. 15 skl., og som Anders Mikelsen er tilordnet at wærge forberørtte 
myndling Hans Pedersen, som udi denne første gaard er sædet tilkiendt, som før ermælt, saa for 
blifver hand fremdeelis berørte Hans Pedersens wærge, og udlæggis af løsøregodset som til 
Sterfboes middel nu er anført, hvis løsøre arf som ermælt med dend resterende rentte myndlingen 
tilkommer penge 49 Sld. 2 mrk. 13 skl., for resten 75 Sld. 3 mrk. 2 skl., forblifver myndlingen ved 
berørte første gaard i Ibsker sogn, hvor de erre bestaaende, og arfvede efter hans Fader Moder og 
tvende hans afdøde systre, for de 49 Sld. 2 mrk. 13 skl., udlagt en brun Hoppe for 9 Sld., fornefne 
Sølfbegger som er sat for 6 Sld., it blaket studnød for 5 Sld., it røt studnød for 5 Sld., 3 galt svin á 5 
mrk er 3 Sld. 3 mrk., en wogn med fornefne behør for 2 Sld., i Melke Cammeret, en laasfast fyrre 
kiste  med haandgrefver udi for 3 Sld., it eege bord med lugt foed og dreyede fødder for 3 Sld., en 
dragsøms agedynne for 1 Sld. 2 mrk., I Krubhuuset, en ullen ofversdynne for 10 mrk., en linnen 
underdynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne for 1 mrk., 2 puder med lin waar og strik for 2 Sld. 2 
mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en stokøpse for 2 mrk., en gryne skille 
for 1 mrk., en haarsigt for 1 mrk., en seis med bom og ringe for 2 mrk., en røste tønde for 1 mrk., til 
ofvers 3 skl.,  
Anders Mikelsen angaf at verre skyldig till Sr: Mads Koefoed Povelsen i Svaniche penge 22 Sld., 
her for er udlagt, en brendewiins pande med hat og pibber og tønde for 20 Sld., en stoer hvid galt 
for 1 Sld. 1 mrk., siger 1 Sld. 2 mrk., it lidet galt svin for 2 mrk.,  
Item angaf at verre skyldig till Johan Dik i Svaniche penge 6 Sld. 3 mrk., her for er udlagt it sort 
hielmed studnød for 4 Sld., en syed agedynne med løet kalfskind under for 1 Sld., en seis med bom 
og ringe for 2 mrk., 2 unge galt svin for 1 Sld., 2 ballier for 1 mrk.,  
Petter Hop i Ibsker sogn lod fordre penge 8 Sld., udlagt en brun bliset Hoppe er sat for 8 Sld.,  
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Imod denne Salige Qvindes udfart blef hendis efterlefvende mand samtøket at nyde udlæg for penge 
15 Sld., her for er udlagt, en brun bliset Hest gilling for 8 Sld., en blak stiernet Koe er sat for 5 Sld., 
3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld., 16 Gieslinger á 4 skl er 1 Sld., her for uden beholte Anders 
Mikelsen sin seng med tarfvelig klæder udi som stoed i stuen. 
Stemplet papir rester til ded skiftebref oprettet efter Anders Mikelsens forige Salige hustru, som er 4 
mrk. 8 skl., udlagt 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 3 Sld., udlagt it blak røgget studnød for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 
mrk., bekom 3 Sld., penge Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at 
forfatte dette skiftebref at skrifve og till bogs føre, saa og de vedkommende efter retning her af att 
meddeele, med slet papir i alt 5 Sld., udlagt it røe herrit studnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort herrits 
Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk., bekom 5 Sld., penge stemplet papir til dette  skiftebref 
formeldelst forde deelinger for 6 mrk., udlagt 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt en røe stiernet Qvigekalf for 4 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 134 Sld. 5 skl.,  
Lignet blifver udi behold og till deeling penge 118 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Hvor af faderen til kommer dend halfve part son er penge 59 Sld. 1 mrk. 3 ½ skl., 
Dend anden halfvepart deelis imellem berørte denne Sahlige Qvindes efterlefvende 2de døttre, er 
der af en hver daatters anpart af løsøre arfve penge 29 Sld. 2 mrk. 9 ¾ skl., og som faderen er self 
wærge for sine børn, og beholder børnen og deris tilfaldende arfve partter hos sig, dem i fremtiden 
at tilsvare. 
Saa var Anders Mikelsen ike begierende, at til ham eller børnen skall Speciall udlæggis, som og 
unødvendig eragtis men faderen børnen till deris arfvepartter at svare som før er rørt, efter 
forskrefne udreigning. Og som ej fleere sig med nogen widere Prætention hafver angifvet, end foran 
findes indført, saa sluttes dette skifte der ved i forskrefne maader, hvilket at saa er tilganget og 
Passeret som forskrefvet staar. Testerer Henrich Brugman. Anders A:M:S: Mikelsen. 
Mikel Hop. Jens J:H:S: Hansen. Mikel M:H:S: Hansens eget skrefne navn.  
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Anno 1703. Den 21 Juny Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt 

Schifte og Liqvidation efter Salige Olluf Andersens som boede, og hun og døde paa ded 10. 

Waarnede Kongl: May: Waarnede beliggende udi Pedersker sogn. imellem denne Salig Mands 

efterlefvende hustru Bendte Søfrensdaatter for hinde blef efter hindes begiering, nu til 

laugwærge anordnet Hans Nielsen boende i bemelte Pedersker sogn, og dend Salige Mands børn 

paa eene side som er 5 Sønner og 4 døttre. Hvor af. 

 

Dend elste søn er Mads Ollufsen nu uden lands, for ham erbroderen Hans Ollufsen wærge. 

Dend anden søn er bemælte Hans Ollufsen i Pedersker sogn. 

Dend 3de søn er Peder Ollufsen i Pedersker sogn og sin egen wærge. 

Dend 4de søn er Søfren Ollufsen 8 aar gl. for ham er broderen Peder Ollufsen wærge. 

Dend yngste søn er Jørgen Ollufsen paa 4de aar gl., for ham er søster manden Peder Laursen 

wærge, som boer i Persker sogn. 

Dend elste daatter er Margrete Ollufsdaatter før i egteskab med Hans Jensen som for nogle aar 

siden er med en fiskerbaad her fra landet afdrefven, for hende laugwærger hendis søstermand Jens 

Pedersen boede i Nøker sogn. 

Dend anden daatter er Anna Ollufsdaatter som er i egteskab med bemelte Peder Larsen i 

Pedersker sogn. 

Dend 3de daatter er Karne Ollufsdaatter og er i Kiøbenhavn, og er i egsteskab med en mand 

hvis navn ike nu vides, og er hendis systermand Jens Pedersen i Nøker sogn. for hende nu anordnet 

at wærge. 

Dend 4de daatter er Kirstine Ollufdaatter i egteskab med bemelte Jens Pedersen og paa anden 

side efterskrefne Creditorer. 

 

Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 

Commendant og Amptmand Waldemar Rects ved sin fuldmegtig  Skifteskrifveren Henrik 

Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Hans Lassen og Lars Mortensen 

begge boende i bemelte Pedersker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter 

følger. Nemlig. 

 

Qveeg. 

En sort skioldet Koe er sat for 5 Sld., en røe beltet Koe for 5 Sld., en blaket Qvie er sat for 3 Sld. 2 

mrk., it røt Qvigenød for 2 Sld., it dito for 1 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Qviekalf for 1 Sld.,  

Øeg. 

En sort brun gl. Hest er sat for 3 Sld. 2 mrk., en gull Hest som er gl. for 2 Sld.,  

Svin. En hvid Soe for 3 mrk., en graae beltet galt for 3 mrk., en røe sandet galt for 2 mrk.,  

Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam som er smaa á 1 mrk er 2 Sld.,  

Giæs. 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 3 mrk., 12 Gieslinger á 7 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  

Kaabber Wahre. 

En kedel af Kaabber paa en span stoer er vegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  

I Krubhuuset i en seng westen till, en sort ranned wadmels sengedynne for 2 mrk., en hvid wadmels 

ofverdynne for 3 mrk., en rannet hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., i dend 

anden seng norden till, en hvid wadmels ofver dynne for 3 mrk., en gl. olmerdugs pude for 8 skl.,  

I Stuen. 
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En gl. benkedynne 2 ½ allen lang for 2 mrk., en syed agedynne for 2 mrk., it syed hiønde for 3 

mrk., it fyrrebord med oben foed for 3 mrk., en gl. fyrre Ørk som er med gl. jern beslagen og gl. 

laas for 3 Sld. 

Boes Skrammel Wahre. 

En gl. arbieds wogn med smaae stier paa er sat for 2 Sld., en gl.  

Wogn med Høestier og er ikun 3 hiul paa wognen er sat for 1 Sld., en gl. træ tinnet harrer for 8 skl., 

it aar med bihl for 8 skl., en ploug med gl. forslit ploug jern, hiull bøsse og ringe er sat for 1 Sld. 2 

mrk., en gl. hammel med jern maarner og seeler og jern nagle for 1 mrk., en gl. mile tøm med haar 

tøn streng for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en lyngrifve for 8 skl., endnu en gl. trætinnet harrer for 12 

skl.,  

I Steerhuuset. 

2 store straabonds tønder á 1 mrk er 2 mrk., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., en øll half tønde for 8 skl., 

en seis med bom og ringe for 1 mrk., en gl. kalke tønde for 4 skl., en gl. kierne for 4 skl., en gl. 

straaebonds tønde for 4 skl., en gl. ballig for 8 skl., en skierbenk for 4 skl., it gl. madskab for 2 

mrk., it gl. wraaeskab med en dør er sat for 1 mrk., 

Saa blef Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette 

Sterfboets middel at angifve, hvor til de svarede, at de ike viste meere end angifvet er og forskrefvet 

staar. 

Hvor saa dette boes middel er sammen reignet, som andrager till penge 53 Sld. 3 

mrk. 8 skl.,  
Hvis gamle wadmels klæder, som denne Sahlige Mand Olluf Andersen hafde at gaae udi, var ike 

werdt at wurderer, saa som de ike meere var end forslitte klæder.  

Hernest blef anført hvis restance som denne afdøde mand heftet till amptstuen og 

kirken, med videre som blef angifven og passeret i følgende maader. 
 Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor, ved sin fuldmegtig Hans Hiorts 

udgifvende fortegnelse lod fordre som dette 10 waarnede rester til ampt stuen for 1702 penge 6 Sld. 

2 mrk. 12 skl., her for er udlagt, en sort skioldet Koe er sat for 5 Sld., it røt Qvienød for 1 Sld. 2 

mrk., 2 Gieslinge for 14 skl., til ofvers 2 skl.,  

Kirkewærgen Jep Mounsen for St: Peders kirke lod ved sig self nu fordre for en tønde kirketiende 

haufres 1702 penge 2 mrk., her for er udlagt, en rød sandet galt er sat for 2 mrk.,  

Her foruden fordred bemelte kirkewærgen Jep Mounsen for denne Salige Mands ligs begrafvelse 

kloke ringens penge, hvor om arfvingerne var i dend meening, at som en hver i sognet nylig er 

paalagt en hver sin andeel at tilligge til dend eene af kirkens kloker at lade omstøbe, att de for denne 

kloke ringens pengis fordring, nu maatte verre fri og forskaaned der for noget at betale; 

Skifteforwalteren for sin Salarium paa dette skifte 4 mrk., skifteskrifveren for sin umage med skifte 

i alt 10 mrk., Stemplet papir till dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., for disse 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., er 

udlagt, en blaket Qvie er sat for 3 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies og en Gaase for 3 mrk., it wraaeskab for 1 

mrk., en lyng rifve for 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en 

syed agedynne for 2 mrk.,  

Summa andrager forskrefne udlagt till penge 12 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  

Hvad videre dette Sterfboes middel er angaaende, da som en deel Creditorer, hvor 

om her efter formældes, hafver adtskillige fordringer,  
Saa efter di dette hans Kongl: May: Waarnede, efter allernaadigste udgangne forording af 15 

January 1701. bør være udreedet, som er med meening, at saavel til voris eged som andre 

Proprietaners bøndergodses desto beder Conservation ofver alt herudi vort rige Danmark og paa det 

bøndergaarderne, naar de ved besiddernis dødelig afgang eller i andre maader leedige vorder, altid 

af de efter kommende udi god stand, og fuld aufling kand tiltrædis og antagis allernaadigst hafver 
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forgot befunden, at anordne, og befalle, saa som udi og hermed allernaadigst anordne og befall, at 

naar nogen bonde her efter ved døden afgaar eller gaarden i andre maader leedig worder, da maa 

ingen hverken hans arfvinger eller Creditorer hvad Gields fordringer de end hos bonden, hans 

hustru eller børb kunde hafve tilstædis at bekomme noget ud af bondens boe, før end deraf først till 

gaardens auflinge fortset beste er ud reedet, en ploug md otte dygtige beester, Item en wognen og 

harer, med forvak reedskab, og saa mange tønder sæde korn af alle slags, som til gaardens sæd 

udkræfvis, og saa frempt forskrefne Specier ej skulle findis paa gaarden in Natura. Da skal betaling 

der til forud af boet, og ded manglende straks till gaarden der for indkiøbes, med widere først 

bemelte hans Kongl: May. Allernaadigste forordnings indhold, hvor efter rettens betiendte som 

skifted paa dette waarnede for walter, allerunderdanigst nu ind retter, at resten af boets middel til 

dette 10 waarnedis udreedelse, tillige med hvis sæd som nu her ved dette wornede udi inde verrende 

aar er saaed, udlæggis, som er af dette Steerfboes middel penge 41 Sld. 2 mrk. 4 skl., Hvilken 

Summa till dette Wornedis fornødenhed eragtis ti bæsternis wærdie. Item en god ploug, harer og 

wognen med førnøden reedskab, saavidt som det kand tilstreke, og der foruden dend lagde sæd som 

før er melt som till dette Waarnede udi indewerrende aar er saaed, som nu blef angifven af Enken 

og de vedkommende, og er 1 ½ tønde Rug. 2 tønder Biug Item 3 tønder Haufre, som og berørte till 

waarnedis tiltrædetse, af efter kommende besidder forblifver, saa og berørtte Summa till bæsternis 

og ploug reedskabs fornødenhed som bestaar udi efterskrefne boehafve nemlig, en røe beltet Koe 

for 5 Sld., it røt Qvigenød for 2 Sld., en røe skioldet Qviekalf for 1 Sld., en sort brun gl. Hest for 3 

Sld. 2 mrk., en gull Hest for 2 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en graae beltet galt for 3 mrk., 8 gl. Faar 

á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld., 10 Gieslinge á 7 skl er 1 Sld. 6 skl., en span kaabber 

kedel for 2 Sld. 2 mrk., en sort ranned wadmels sengedynne for 2 mrk., en hvid wadmels 

ofverdynne for 3 mrk., en ranned hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., endnu en 

hvid wadmels ofverdynne for 3 mrk., en gl. olmer dugs pude for 8 skl.,  

I Stuen. 

En gl. benkedynne 2 ½ allen lang for 2 mrk., it hiønde som er syed for 3 mrk., it fyrrebord med 

oben foed for 3 mrk., en gl. fyrre Ørk med gl. jern beslag og gl. laas forre  for 3 Sld., en wogn med 

smaae stier er sat for 2 Sld., en gl. wogn med trei hiul og Høestier for 4 mrk., en trætinned harrer for 

8 skl., it aar med bihl for 8 skl., en ploug med forslidt jern hiul bøsse og løbere for 6 mrk., en 

hammel med jern maarner og seeler og jern nagle for 1 mrk., en mille tøm for 8 skl., it tørfjern for 8 

skl., endnu én trætinned harer for 12 skl., 2 store straaebonds tønder á 1 mrk er 2 mrk., 2 sybøtter á 

4 skl er 8 skl., en ølhalf tønde for 8 skl., enseis med bom og ringe for 1 mrk., en gl. kalke tønde for 

4 skl., en gl. kierne for 4 skl., en gl. straabonds tønde for 4 skl., en gl. ballig for 8 skl., en skiærbenk 

for 4  skl., it gl. madskab for 2 mrk., ved skattens udlæg 2 skl.,  

Summa 41 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  

Ellers blef fordret af alskillige Creditorer efter skrefne Gield og Prætensioner 

nemlig. 
Jørgen Rosman i Rønne som self var her tilstæde fordrede foruden en blak Koe som hand her i boet 

hefver med sit brende paa penge 9 Sld. 2 mrk.,  

Jens Eriksen i Nyelaursker sogn fordred for haandstrekning till Willum Jacobsen i Rønne for denne 

Salige mand penge 1 Sld., 

Thommis Jørgensen i Pedersker sogn fordred paa Jens Jørgensens wegne i Rønne penge 1 Sld. 1 

mrk.,  

Anders Terkelsen i Pedersker sogn ved sin tienner fordred som reyser sig af Ollufs Niels Sterfboe i 

Rønne penge 1 Sld. 1 mrk.,  

Peder Rasmusen i Pedersker sogn fordred 4 skl., :/: Jørgen Jensen Smid fordre 1 mrk. 4 skl.,  

Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 13 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
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Hvor till ej findes noget her i boet at udlegge. Og som de vedkommende ike hafde meere her til 

Sterfboets middel at angifve, som skifteforwalteren paaraabte, saa og ej nogen meere fandtis som nu 

angaf videre prætention, saa sluttis denne forretning der ved i forskrefne maader, hvilket saa at 

verre tilganget og Passeret som foran findes indført. Dis till widnisbyrd under vore hænder og 

zigneter Skiftesteden Ut Supra Henrik Brugman. Laurids  Mortensen.

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

Jens J:H:S Hans. 
 
Anno 1703 Dend 9 Juny er efter igien fiorde tillysning. Daend og endelig efterretning 
Og erfarenhed er fremkommen fra dend herudi forhen fra værende arfning Peder Køller, hvor 
leedis med hvis her udi Sterfboet hafver at Prætendere berammed og besluttet endelige skifte og 
Liqvidation efter denne Salige Mand Jens Ollufsen at holde; 
Hvor saa møtte paa Høy Edle og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant og amptmand 
Waldemar Rect hans wegne Gregers Christensen boende i Aakirkebye som fuldmegtig beordret, 
dette skiftes endelighed at forrette tillige med bemelte skifteskrifver Henrik Brugman, mødte og en 
deel af Sterfboes vedkommende nemlig paa Enkens wegne, findes broder og laugwærge Lieutenant 
Hans Kofoed Jensen med underskrefne andre vedkommende paa de andre arfvingers wegne, saa og 
de forhen ved registeringen opmælte wurderings mænd Mikel Hop og Jens Hansen, og boende i 
bemelte Ibsker sogn. Hvor da er videre passeret og forrettet som her efter følger. 
Saa blef først foretagen en reigning, imellem dette Sterfboe, og Trompetteren Hans Laursen boende 
paa Ladegaarden i Clemmedsker sogn, angaaende hvis rentte Salige Jens Ollufsen var berettiget af 
det pandtebref som er bestaaende udi Ladegaarden bemelte Hans Laursen nu paaboer, til dend 15 
Oktober 1698. da det pandebref lydende paa Capital 226 Sld., af Salige Jens Ollufsen blef ofver 
draget til Mads Koefod Povelsen i Svaniche, som var 3 ½ aars rentte hvor saa Hans Laursen 
afbeviiste til berørtte dato 15 Oktober 1698. ike nogen rentte med at restere, men aldeelis afbetalt i 
allemaader. Ved forhen indførte meening angaaende hvis Sal: Jens Olsen arfvede efter sin Salige 
Moder, med der paa gifne Qvitering til sin Fader Hr: Olluf Jensen Aalborig i Clemmedsker sogn, 
da ved endelig aftale med foreening, hafver bemelte denne Salige Mands Fader Hr: Olluf Jensen 
Aalborrig ofver alt af Affection til denne Salige Mands Enke forærit it Sølfbeeger, paa staar H O I S 
A: C L D: Aar 1666. som denne salige Mand forhen, eil sin fader hafde i pandt sat, nu af Herr. 
Ollufsen foræred Enken self at skal minde og beholde, hvilket her saaleedis til efterretning for de 
vedkommende indføris, og er samme Sølfbeeger paa ½ pegl stor. Saa blef foretagen dend forhen 
Extraherede bort skyldige Gield og Prætentioner, og dertil giort udlæg som her efter følger, nemlig, 
Sandemanden Eschield Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn, som denne 13 gaard i Ibsker 
sogn, landgielde og egtepenge for Ibsker sogens Sandemandskab er Assignerit for sin fordring 24 
Sld., er nu udlagt, forhen indført de 12 tønder Biug for 12 Sld., Item 12 tønder Haufre á 2 mrk er 6 
Sld., en brendevins pande med hat og piber for 6 Sld., Clar:/ 
Imod dette udlæg fremviste Enken Eskel Hartwigs qvitering datteret den 1. May 1703. at hafve ved 
anden Credit forhen berørte 24 Prætenderende Sld., til hammen betalt, og der for Enken fornefne 
udlæg der til igien er berettiged, foruden dette udviises af samme berørte qvitering, at alene rester 
de Seqoesterede 6 lispund og 5 ½ skaalpund smør, som Enken forhen hafver ydt, og begier med 
qvitants fra amptstuen at beviises, at Eskel Hartwig maatte vide, hvor hand ermælte smør kunde 
hafve at fordre som samme qvitering til meening udviiser, der paa fremviste Enken 2de qviteringer 
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fra Amptstuen, dend første Dateret dend 3 Augusty 1695. som lyder saaleedis, dend 13 Jens 
Ollufsen i Ibsker sogn ydt for Anno 1695 Landgielde smør 3 lispund 7 skaalpund dend 3 Augusty 
1695 Hans Henrik Skor, dend anden lydende, Jens Olsen i Ibsker sogn ydt for Aa. 95. landgl. Sømr 
2 lispund 14 ½ skpund. Dend 12. 8bd: 95. Hans Henrik Skor, hvilke trende seddeler og qviteringer 
Eskild Hartwig efter hans Qviterings udmælding og hans begiering kand bekomme af Enken, naar 
hand det forlanger, Hvad angaar indeværende aar 1703. des landgielde og rettighed, hvor om Eskild 
Hartwig ved sin skrifvelse i dag giorde er med ej da som dend sæd som nu erlagt i berørte aar, ike 
til boets middel er anført, videre end som strøe kornet, hvor for afgrøden der til er forblefven, og 
lofved Enken deraf hvis landgielde og rettighed til alle vedkommende, saavidt denne 13 gaard 
skylder i loulige tid som andre skattebønder at lefver for Anno 1703. :/ 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller for sin fordring som er penge 8 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt 
en røe hielmet Koe for 5 Sld., it røe hielmet studnød for 3 Sld. 2 mrk., 6 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 2 
skl., ;/ 
Hans Kofoed Povelsen i Svaniche fordert efter sin seddel, som i det skiftebref ganget efter Sahl: 
Hans Køller som ermælt, og nu rester 88 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for udlagt, en brun bliset aalrøgged 
Hest for 14 Sld., endnu én brun bliset Hest for 14 Sld., en blak røgget Koe for 5 Sld., en bleg 
hielmet Koe for 5 Sld., it blak hielmet studnød for 3 Sld.,  it sort hielmet studnød for 3 Sld. 1 mrk., 
8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., en wogn med smaae stier hammel tøm og halseeler for 6 Sld., en brøgger 
kedel i muur paa 1 ½ tønde stoer er nu vegtih till penge 10 Sld., Sengeklæder i Øster seng paa lofted 
en blaa ranned ofver dynne for 3 Sld., en blaae ranned linnen under dynne for 3 Sld., en gl. blaae 
rannet dito for 2 Sld., it bruegarns lagen for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it Sølf 
beeger med paateigned J:O:S: LLK:D: 1696. er vegtig til penge 3 Sld., it par bruegarns lagen for 3 
Sld., nog tillagt én røe røgget Koe for 5 Sld., it blak Qvienød for 2 Sld., en sybøtte for 3 skl., til 
ofvers 1 skl.,  
Mortten Kofod i Svaniche fordret efter sin seddel som før ermælt, penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for 
er udlagt en stor Ørk med uferdig laas, er sat for 3 Sld., it røed skioldet studnød for 1 Sld. 1 mrk., en 
kierne med laag og stauf er sat for 8 skl., :/ 
Jacob Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel penge 5 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for udlagt, en sort 
Koe for 5 Sld., en bagstoel med sælskind sæde for 1 mrk. 8 skl., hos Hans Kofoed Povelsen s udlæg 
1 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche for sin fordring som er 7 Sld. 1 mrk. 15 skl., er  udlagt, en hvid Hoppe 
er sat for 7 Sld., 2 aar med bihl for 1 mrk. 8 skl., 3 smalle halftønner for 7 skl., ;/ 
Anders Laursen i Svaniche fordred som før ermælt 2 Sld., der for er udlagt, at Ananmer hos Hans 
Lassen udbøgger paa denne 13 gaards grund i Ibsker sogn , af hvis hand her til Sterfboet er skyldig 
2 Sld., :/ 
Claus Thisen i Svaniche som fordred 3 Sld. 2 mrk. 1 skl., der for er udlagt, it brunt bliset ugillet 
Hestføll for 2 Sld., en gl. Wogn foruden stier for 1 Sld., 2 øll tønder á 1 mrk er 2 mrk.,  
Jokum Thisen i Svaniche som fordrer 4 Sld., der for er udlagt, it brunt ugillet Hestføll for 2 Sld., en 
hernet tinnet harrer for 2 Sld.,  
Knud Axselsen i Svaniche som fordrer 7 mrk. 8 skl., udlagt en syed benkedynne doe bordenden i 
stuen med blaae bon og kalfskind under 2 ½ allen lang er sat for 6 mrk., en lang syed agedynne med 
gl. foer under for 1 mrk. 4 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., :/ 
Eske Dik i Svaniche som fordrer 3 Sld., der for udlagt, hos Hans Lassen som boer paa dend 13 
gaards grund i Ibsker sogn, af hvis hand her til boet er skyldig for huusleye med videre deraf 2 Sld. 
3 mrk. 12 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., /: 
Hans Dik Zandersen som fordrer 6 mrk. 2 skl., der for er udlagt, it røe skioldet Qvienød er sat for 1 
Sld. 2 mrk., en sybøtte for 3 skl., til ofvers 1 skl.,  
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Jens Lorensen Tyrwald i Svaniche der fordrer 6 Sld. 2 skl., der for udlagt i wæster seng i drenge 
huuset, en blaae ranned ofverdynne for 2 Sld., en hvid ullen underdynne for 3 mrk., en hvid linnen 
hofvet dynne for 3 mrk., en rød Qvige er sat for 3 Sld., :/ 
Sognedeignen Jørgen Danielsen som fordrer 3 Sld. 3 mrk., der for udlagt en røe bliset Qvige for 3 
Sld., en hvid galt for 3 mrk., :/ 
Hans Terkelsen i Boelsker sogn der fordrer 3 Sld. 2 mrk., der for udlagt it Ølkar i Sterfhuuset paa 3 
tønder stoer er sat for 6 mrk., it øllkar i Sterhuuset paa 2 tønder stoer for 4 mrk., it nyt deigne trug 
for 4 mrk., :/ 
Claus Mathisen i Svaniche fordred som før er mælt penge 9 mrk., der for udlagt it sort Qvigenød 
for 10 mrk., til ofvers 1 mrk., :/ 
Herman Kofod i Svaniche som fordrer 2 Sld., der for udlagt, en sort graae Soe for 6 mrk., en sleede 
med sleedekar dret og jern vidier for 2 mrk., :/ 
Petter Hansen i Svaniche som fordred 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt en Skuf sleede med jern 
vidier for 3 mrk., 4 gl. jern brake hamle med seeler og hammel reeb á 12 skl er 3 mrk., én gl. haand 
qvern med huus og seil for 4 mrk., en slibe steen med jern axsel for 3 mrk., 2 straabonds tønder i 
meelhuuset for 8 skl., :/ 
Johan Dik i Svaniche som fordred 3 Sld., der for er udlagt it røt studnød for 3 Sld., :/ 
Lieutenant Hans Kofod Jensen som fordrer som før ermælt hos Claus Kofoed af Zander Kofoed 
laad som hans kiereste har indeholt for it Ølkar 3 Sld., for 2 tønder Haufre 5 mrk., og for en 
hakkelse kiste 2 mrk., er 4 Sld. 3 mrk., en hvid galt 3 mrk., er 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 1 skl., :/ 
Mads Kofod Povelsen i Svaniche som fordrer efter som forhen er indført at restere 40 Sld., hvor for 
er udlagt en blak brun Hest for 10 Sld., paa østerloft det østerste sengested med himmel paa og bon 
udi for 3 Sld., item ded wæster sengested med himmel paa og bon udi for 3 Sld., 2 plouge med 
behørige jern og hiul a 6 mrk er 3 Sld., en træ harer uden tinner 1 mrk., en brun snoppet og stiernet 
Hoppe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort røgget Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., 7 Faar 
og en Wehr á 3 mrk er 6 Sld., en graae beltet galt for 3 mrk. 8 skl., i meelhuuset, it ølkar paa 3 
tønder er sat for 3 mrk., it bord paa lofted med skuffe og obenfoed for 4 mrk., 2 spanne á 4 skl er 8 
skl., :/ 
Byfougden Anders Pedersen Fyhn boende i Svaniche som fordrer som før ermælt efter afreigning 9 
Sld. 2 mrk. 6 skl., nog som hans hustru Johanne tilkommer af Sahl: Zander Koefod laad 3 mrk. 5 
skl., Item som Kirstine Petter Thisen i Svaniche Iligemaade efter Sahl: Zander Kofod, som Jens 
Olsen var wærge for 3 mrk. 5 skl., er saa disse fordringer tilsammen 11 Sld. 1 mrk., nog paa Karne 
Jørgen Smids weigne af forberørte arfvepart 3 mrk. 5 skl., er nu 12 Sld. 5 skl., hvor for er udlagt at 
stud her en paa hver søsterlaad tilkommer 14 skl., er for disse 3de søstrelaader 2 mrk. 10 skl., af de 
4 mrk., i fornefne wagthuus paa disse 3de søstre laader 15 skl., en rød Qvie for 4 Sld., 1 mrk., it hvit 
gillet Hestføl for 6 Sld., en sort bliset Tyrkalf for 1 Sld., til ofvers 4 skl., :/ 
RasmusJensen nu boende i Svaniche, som fordrer efter forhen indførte meening 4 Sld. 3 mrk., der 
for udlagt at affordrer hos Hans Hansen paa 49 gaard i Østermarie sogn, som hand er skyldig 
blefven til Salig Capitain Jens Kofoed Sterfboe og Zander Kofod er tillagt, og nu til dette boe er 
indført, formeldelst denne mand var wærge for hammen penge 2 Sld., it røe skioldet og hielmet 
studnød for 5 mrk., en røe hielmet Qvie kalf for 5 mrk., en bagstoel med gl.  sælskind for 1 mrk., :/ 
Leiutenant Hans Kofod som ham tilkommer arfvepart efter  sine brødre som først mælt forsig self 6 
mrk. 10 skl., Item  paa sin broder Mathias Kofod wegne 5 mrk., er til sammen 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
der for er udlagt af fornefne stud her paa hver part 30 skl., er 3 mrk. 12 skl., wagt huuset 1 mrk. 4 
skl., hos Anders Pedersen Fyhn 4 skl., it sort hielmet studnød for 7 mrk., i øster seng i drenghuuset, 
en linnen hofvet dynne for 1 mrk., :/ 
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Fenrich Jørgen Kofod som og tilkommer arfvepart som før ermælt penge 6 mrk. 10 skl., der for er 
udlagt af fornefne stud her at hafve 1 mrk. 14 skl., af wagt huuset i Meelsted at hafve 10 skl., en røe 
Qvigekalf for 3 mrk., en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 6 skl., :/ 
Sal: Margrete Sahl: Niels Eriksens børn tilkommer arfvepart penge 3 mrk. 5 skl., udlagt af en stud 
her at hafve 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en syed agedynne med guhl rannet under foer 
for 2 mrk., ved Fenrich Kofod udleg 2 skl., :/ 
Zidlene Hans Jensen i Aaker sogn tilkommer arfvepart som før ermælt 3 mrk. 5 skl., der for er 
tillagt af fornefne stud her at hafve 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en røe Tyrkalf for 2 
mrk., ved Fenrich Kofod udleeg 2 skl., :/ 
Anna Sahl: Lorents Tyrwalts tilkommer af fornefne arfvepart 3 mrk. 5 skl., der for er udlagt af en 
stud her at hafve 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en sort braaget Tyrkalf for 2 mrk., ved 
Fenrich Kofod udleeg 2 skl., :/ 
Magdalene Christen Nielsens børn tilkommer arfvepart som før ermælt 3 mrk. 5 skl., hvor for er 
udlagt, af fornefne Stud her at hafve penge 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en blak bliset 
Qvigekalf for 2 mrk., ved Carls Mathias udleeg 2 skl., :/ 
Margrete Elisabeth Jens Kofodsdaatter, som arfver en half systerlaad som før ermælt, som er 1 
mrk. 10 ½ skl., hvor for er udlagt, af stud her at hafve 7 skl., af wagt huuset 2 ½ skl., en linnen 
hofvet dynne i lille stuen for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 3 skl., :/ 
Belangende Peder Kølleris arfvepart efter sin Salige Fader, saa vel som og efter sin Sahl: Fader 
moder Bohl Sal: Claus Kølleris, for hvis aarsage dette skifte hiid ind till er opholdet, for meldelst at 
da fattedis efter retning om hvis rentte eller anden prætentaion hand da udi Sterfboets kunde hafve, 
der om er nu fra ham indhendtet skrifvelse Dateret dend 18 May 1703. som her nylig till landet er 
indkommen, som formælder at skifted efter denne Salige Mand maatte foretagis, naar ikun der ved 
rigtig om gaars, hvor saa befandtis at hand Peder Køller hafver bekommed sin fulde rentte af sine 
jorde penge ham er tilfalden som for ermælt udi dend 13 gaard i Ibsker sogn som er forfalden till 
dend 11 juny 1703. Saa at hand end der foruden hafver bekommet meere rentte 1 Sld., som paa 
løsøre godset ham tilkommer afkortis, blifver saa igien, som ham af løsøre rester 41 Sld. 2 mrk. 6 
skl., der for er udlagt en ung brun Hoppe for 6 Sld., en ung hvid Hoppe for 8 Sld., it blaket Horsføll 
for 5 Sld., it gul brunt Hestføll for 6 Sld., it brunt stiernet og snoppet Hest føll ugillet for 4 Sld., en 
mindre sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., it Askebord i lillestuen med oben foed for 3 Sld. 2 mrk., en syed 
benkedynne i stuen under winduen, med guhlet under waar 6 allen lang for 3 Sld., en syed benke 
dynne i lille stuen 3 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., hos Matins udleeg 6 skl., :/ 
Valentin Dekner paa sin hustruis wegne, tilkommer som er forhen indført af resterende rentte 13 
Sld. 1 mrk. 4 skl., der for er udlagt 2 mæssing blik lysestager med hatte er sat for 2 Sld., it røe 
røgget studnød for 1 Sld. 3 mrk., it hvid Soe svin for 3 mrk., en vogn foruden stier for 12 mrk., en 
half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., it steen bord i stuen med lugt foed for 6 Sld., her af til ofvers 1 mrk. 
10 skl., :/ 
Iligemaader tilkommer dend yngste Sahl: Hans Køllerisdaatter Bartha Hansdaatter som Hans 
Køller i Clemmedsker sogn, forhen er til ordnet at wærge for, efter som før ermælt i alt 53 Sld. 2 
mrk. 3 skl., hvor for er udlagt efter skrefne, en brun stiernet Hest ugillet i 4de aar gl. for 12 Sld., en 
guhl brun Hest gilling for 12 Sld., og i 4er aar gl., en blaket Qvie for 4 Sld. 3 mrk., 4 gl. Gies og en 
Gaasse á 1 mrk. 4 skl. Er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., en liden graae Soe for 3 mrk., it nyt ølkar lidet stører 
end en tønde for 2 mrk., i lille stuen i en seng, en blaae rannet ofver dynne for 2 Sld., en blaae 
rannet linnen underdynne for 2 Sld., en blaae rannet linnen hofvet dynne for 2 mrk., it sengested 
med 2 gaufle og en side er sat for 1 Sld., it laasfast ege madskab i spis Cammeret for 3 Sld. 2 mrk., 
en kedel i muur paa en half tønde stoer for 5 Sld., it wraaeskab med 2 dørre og obed rum og 2 laase 
for 3 Sld. 2 mrk., 2 tin fade mangut á 2 mrk er 1 Sld., 6 smaae tin tallerken á 12 skl er 1 Sld. 8 skl., 
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en sølfskee med paateigned I:K:F:P:M:ZD: er vegtig till penge 6 mrk., en mæssing kedel for 2 mrk., 
hos Valentin Dekners udlæg at hafve 1 mrk. 7 skl., ;/ 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 358 Sld. 12 skl.,  
Lignet blifver udi behold 44 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Af hvilken Summa først udlæggis efterskrefne nemlig, 
For skifteforwalterens Salarium i alt 5 Sld., Skifteskrifveren for sin umage, med dette skifte i alt 
med slet papir penge 8 Sld., Stemplet papir till denne skifte forretning for 3 mrk., udlagt for disse 13 
Sld. 3 mrk., en brun Hoppe som er sat for penge 16 Sld., til ofvers 2 Sld. 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt 3 dreyels 
bordduge á 3 mrk er 6 mrk., blifver saa igien 29 Sld. 2 mrk. 10 skl., hvilken  
Summa Enken nøyedis med, imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, hvor 
for hende er udlagt af en brun Hoppe 9 mrk., en stok med bier for 6 mrk., 2 tønder strøe Rug for 3 
Sld., it gl. madskab for 2 mrk., en gl. kiste uden laas for 12 skl., i Krubhuuset en blaae rannet 
ofverdynne for 2 mrk., en gl. linnen underdynne for 3 mrk., it sengested med en side og en gaull for 
3 mrk., it madskab uden laas og hengsler i melke Cammeret for 2 mrk., i drenge huuset i øster seng 
en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk. 8 skl., it lidet gl. fyrrebord for 
3 mrk., it par Høe stier for 2 mrk., en bag stoel med gl. leer for 12 skl., en fierings kaabber kedel er 
vegtig for penge 3 Sld., en metal gryde nesten paa en span stoer for 1 Sld., en liden gl. Malmgryde 
for 2 mrk., 2 smaa Sølfskeer med windruer knapper og paateigned O:I:S: S:I:D: a 2 Sld er 4 Sld., en 
flad skaftet Sølfskee med en kløft i enden paa skafted teignet med H:K:B:I:D: 1680 for 6 mrk., 2 
blaargarns lagen for 6 mrk., 2 bruegarns pude waar for 2 Sld., hos Hans Ollufsen i Povelsker sogn 
paa Ditlef Kofods wegne 2 mrk. 9 skl., Item paa Zander Kofoeds weigne hos bemelte Hans Ollufsen 
i Povelsker sogn at fordre 5 mrk. 3 skl., hos Carl Matiesens udleeg 8 skl., hos Margrete Elisabeth 
Jens Kofoeddaatters udleeg 3 skl., hos Valentin Dekners udleeg 3 skl., it wraaeskab norden til i 
stuen for 3 skl., it tversauf for 2 mrk., :/ 
Saaleedis blifver Sterfboes forskrefne Prætension lige Summa som Sterfboets middel 
som er penge 403 Sld. 6 skl.,  
Saa at intet af løsøre er til ofvers, eller Prætenderit Enken for dend yngste søn Hans Jensen saa og 
yngste daatter som er under it aar gl. at nyde noget til deris opforstring, saa som hvis løsøre fandtis 
her i Sterfboet, ehr til Gieldens betalning udlagt, efter som endnu till dette Sterfboes middel befindis 
efter en landtings dom af Dato dend 30 Augusty 1693. at Enken Elisabeth Sal: Jens Ollufsens er 
tildømbt i denne 13 gaard i Ibsker sogn at hafve beholden 134 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl., hvor af end 
videre foraarsagedis ved opforstringen meere kunde berignis, men Enken ej meere nu begierede end 
20 Sld., som nu paa skifted forbilligt blef eragtet, at Enken disse forskrefne 20 Sld., af berørte 
Jordepenge til  anrørte forsterløn maa nyde, og nu gotgiøris, og saaleedis blifver til ofvers af 
forskrefne Jordepenge 114 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl., som deelis Enken og denne Salige Mand med 
bemelte sin hustru auflede 2 sønner og 2 døttre imellem, er den af Moderens laad 57 Sld. 1 mrk. 14 
½ skl., Dend anden halfvepart deelis imellem denne bemelte Sahl: Mands børn som før ermælt 2 
sønner og 2 døttre, efter og derom forberørte Contratis formælding, hvor af en broder saa tilkommer 
af forberørte 13 gaard i Ibsker sogn penge 19 Sld. 10 skl., og hver syster efter Sahl: Jens Ols børn 
tilkommer i fornefne 13 gaard penge 9 Sld. 2mrk. 5 skl.,  
Endelige blef begieret af Enkens laugwærge af os som skifted forwaltet, at will hafve paakient om 
dette Sterfboe ike io bør at verre fri, for de Prætenderende 6 lispund 5 ½ skaalpund smør som er ydt 
det aar 1695, i ampt stuen, førend Jens Ollufsen viste, hvor hand skulle yde smøret  Saa som denne 
gaard til Sandemandens tieneste, der efter blef Assignerit till Eskel Hartwig som der paa nu 
Prætenderer som før ermælt, hvor paa skifteforwalteren mældede, at skifted af os her paa skifted om 
regenskab og endelighed, imellem Sterfboet og Sandemanden Eskel Hartwig som denne gaards 
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landgielde for sin Sandemand tieneste er Assignerit angaaende det aar 1695 udi berørte 
Sandemandens 2 Qvitteringer af 19 January 1701 og 1. may 1703 till side satte 6 lispund 5 ½ pund 
smør, at der om med qvitering maatte beviises, med paastaa end at Eske Hartwig forlanget meere 
udi berørte hans sidste qvitering, end at vide, hvor  hand ermelte smør hafver at fordre, hvor paa af 
arfvingerne er efter søgt og nu her paa Sterfboet iblandt andre brefve, erfunden tvende af Hr: Ampt 
skrifveren Hr: Hans Henrik Skor udgifne og under skrefne qviteringer af 30 Aug: og 12 Oktober 
1695, begge lydende netto paa forde 6 lispund 5 ½ pund smør, som ersees at verre ydt paa 
Amptstuen, før end Sandemanden Eske Hartwig sin Assignation for Jens Ollufsen ej heller nu paa 
hans boepæll hafver fremviist, saa er og till dette at Consievere at Assignationen till Eskel Hartwig 
om landgielden af denne 13 gaard som Sandemand, ike er udgaaen som vi befinde af en hans egen 
udgifne qvitering af 19 January 1701. førend dend 6 November 1695. inden hvilken tid bemelte 
smør allerede var ydt, efter Jens Olsen da till ingen anden viste sit landgielde smør at yde, og efter 
di saa Assignationen saa sildig paa aaret er udkommen, at ej vistes hvor Sandemands tieneste till 
dend tid hafver forestaaed, eller om Eske Hartwig, eller nogen anden ded kunde tilkomme, eller ej, 
Thi bør dette Sterfboe for disse 6 lispund 5 ½ pund smør, som rigtig med qviteringer beviises, paa 
amptstuen at verre ydt, der for vorde fri og krafvisløs, og der som Eske Hartwig, forhen 
Sandemands tieneste tilkommer dette smør, for dette aar, som er forfalden, førend Assignationen 
Eske Hartwig er i hende kommen, bør hand søge og annammer sin betalning hos Amptskrefveren, 
og till dend ende er Eske Hartwig ved 2de mænd Mikel Hop og Jens Hansen i Ibsker sogn til skiftet 
begge welbemelte Hr: Ampt Skrifverens qviteringer, hvilke hand ej hafver villet imodtaget, men 
tilbage sendt, med paastand at hand ej ved om dette smør er ydt paa landgielde smør eller ej, hvilket 
ej udi berørte qviteringer anderleedis befindis, at udi begge findis Mentionerit landgielde smøret, 
ike heller hafver Eske Hartwig nu mødt paa Sterfboet, at giøre os anden forklaring her om, endten 
med Assignations udviisning eller i andre maader, hvor for ded forskrefne maade er forblefven, 
endnu tilspurde Skifteforwalteren, om nogen af de vedkommende viste meere at angifve til 
Sterfboes beste eller videre fordrende Gield, Hvor til de svarede, ey videre at være end angifvet er 
og forskrefvet ataar. Hvilket at saa er tilganget og Passerit Testerer Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Paa egen og Per Hans Køllers wegne Walentin Dekner 
Hans Kofoed Jensen. Jep Køller.  Mikel Hop egen handt, 
Jens Hansen H:S: eget skrefne navn.  
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Anno 1703. Den 24 Jully Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt 
Schifte og Liqvidation efter Johan Steffansens Sahl: Hustru Hanna Eskelsdaatter, som 
boede, og døde, I it Huus beliggende paa Wallensgaards grund udi Aaker  Sogn. imellem denne 
Salig Qvindes efterlefvende Mand bemelte Johan Steffansen paa Eene side, og paa anden side it 
denne Salige Qvindis med bemelte sin mand auflede børn, og igien lefvende pigebarn nemlig 
 
Anna Johansdaatter 13 ugger gl. for hende er faderen Johan Staffensen efter lowen wærge, og 
forelagt denne Salige Qvindis broder Eskild Eskildsen boende i Aaker sogn, at verre tilsiuns wærge.  
 
Hvor paa rettens wegne, var ofverværende wel edle og welb: Hr: lands dommer Ancher Müller som 
hosbund efter lowen, Skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmeldet Anders Ollufsen og Hans Hansen begge boende i bemelte Aaker sogn. Hvor da er 
forefunden fremviist og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset ugillet Hest er taxerei for 7 Sld., en brun bliset Hoppe med toe hvide fødder hvilhen 
Hoppe er og lidet skimled i haaren og sat for 7 Sld., en gulbrun lidet stiernet Hest gilling for 3 Sld., 
1 mrk.,  
Qveeg. 
En sort skioldet Koe for 5 Sld., en hvid Koe for 5 Sld.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar støket sat for 3 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., 7 Lam á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaa stier og wogn bon for 1 Sld. 3 mrk., en gl. mæssing kedel paa 8 
potter er sat for 1 mrk., en gl. ballig for 6 skl., 
I Krubhuuset. 
En fyrrekiste med laas for 1 Sld. 2 mrk., en gl. spind rok for 2 mrk., 2 gl. tønder á 8 skl er 1 mrk.,  
I Stuen. 
It lidet gl. fyrrebord for 8 skl., it sort anstrøgen fyrerskrin med laas og 2 haandgrefver udi er sat for 
1 Sld., it gl. fyrreskrin uden laas for 8 skl., en nye liden sidestoel for 1 mrk., en gl. liden spoelskadet 
agedynne for 8 skl., it gl. ride hiønde for 8 skl., en gl. hammel med seeler og hammel reeb og jern 
nagle for 14 skl., en gl. seys med bom og ringe for 1 mrk.,  
Mouns Haagensen i Østermarie sogn var her tilstede, og vedgik at være skyldig her til boet for en 
Hest som rester penge 7 Sld.,  
Anders Barkvorsen i Westermarker sogn er skyldig her til boet 1 mrk. 8 skl.,  
Laurids Hansen udbøgger i Westermarie sogn er og skyldig efter Johan Staffens angifvelse 2 mrk.,  
Item Berrild Laursen i Westermarie sogn er iligemaade skyldig 1 Sld. 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 50 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Denne Salige Qvindis Ifareklæder som Johan Staffensen angaf, at være gandske ringe, og at vere én 
deel deraf tillige med en sort hielmet Koe, hengifven til denne Salige Qvindes spædebarns 
opforstring, og deraf it blaat gl. wadmels skiørt forregaf Johan Staffensen at hafve forbrugt til sig 
self til fore under en kiol, nog er till dette Sterfboets Middel at anføre, efterskrefne som blef 
angifven, nemlig 2 skepper Rug som er saaed ved berørte huus, der af strøe kornet anføris, for hver 
skeppe 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 2 tønder Haure som er saaed der af sættis strøe kornet og 
tønden sat for 2 mrk. 4 skl., er 4 mrk. 8 skl., Afgrøden deraf forblif til huuset afgift for indeverrende 
aar 1703. Nog er wurderet, en liden gl. haandqvern med træ seil for 3 mrk., 4 allen wadmel som er 
hvidt og uvalker á 12 skl er 3 mrk.,  
Blifver saa boets middel tilsammen penge 54 Sld. 2 skl.,  
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Skifteforwalteren tilspurdte Johan Staffensen og tilsiuns wærgen Eskel Eskelsen, om de viste meere 
at angifve, som dette Sterfboe kunde komme til bæste, hvor til de svarede, at dem ej meere 
witterligt var end angifvet er, og forskrefvet staar, hvor ved saa Sterfboets registering er sluttet. 
Hvor nest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætentioner, og er der til giort udleeg som her efter følger nemlig, 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter afreigning penge 10 Sld. 2 mrk. 4 skl., nog 
som rester for Anno 1702. 9 skaalpund smør for 1703 landgielde smør 3 lispund 5 ¼ pund som 
Johan Staffensen lofver at will yde in natura, og der for ej videre her anføris, for skifted at forwalte 
6 mrk., er 12 Sld. 4 skl., her for er udlagt 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 7 lam á 2 mrk er 3 Sld. 
2 mrk., 2 skepper strøe Rug á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 2 tønder strøe Haufre for 4 mrk. 8 skl., 
en fyrre kiste med laas for 6 mrk., 4 allen hvidt wadmel á 12 skl er 3 mrk., it lidet gl. fyrrebord for 8 
skl., til ofvers 4 skl.,  
Peder Esbersen i Østerlaursker sogn fordred17 Sld., laante penge, nog som rester paa en Hest 4 
Sld., Koe leye 4 mrk., er tilsammen penge 22 Sld., udlagt af en brun bliset ugillet Hest 6 Sld., hos 
Mogens Haagensen i Østermarie sogn 3 Sld. 3 mrk., hos Anders Barqnorsen i Westermarie sogn 1 
mrk. 8 skl., hos Lars Hansen udbøgger i Westermarie sogn 2 mrk., hos Berrild Laursen i 
Westermarie sogn 4 mrk. 6 skl., en brun bliset skimled Hoppe med 2 hvide bag fødder er sat for 7 
Sld., en gul brun lidet stiernet Hest for 3 Sld. 1 mrk., af it gl. bord de 2 skl., :/ 
Kirkewærgen Ewart Olsen fordred kirke penge aarligen 8 skl., i 5 aar 2 mrk. 8 skl., der paa betalt 1 
mrk., som Johan Staffensen berettet, o smaa maader rested 1 mrk. 8 skl., udlagt en mæssing kedel er 
sat for 1 mrk., it gl. fyrre skrin for 8 skl., :/ 
Anders Clemmedsen paa Wallensgaards grund fordred som rester paa graat klæde till en kiol 14 
mrk. 4 skl., Johan Staffensen forklaret dette klæde angaaende, at det først blef kiøbt af Jens 
Pedersen i Aaker sogn for 7 Sld., og saa bekom Jens Persen af Johan Staffensen en skimlet Foele 
for 6 Sld., og lofvet Jens Persen at betale paa bemelte klæde til Anders Clemmedsen 4 Sld. 2 mrk., 
og skal Anders Clemmedsen hafve bekommet af Johan Staffensen 1 mrk., skulde saa restere her af 
boet till Anders Clemmedsen 9 mrk., Saa lofver Johan Staffensen at saafrempt Jens Persen ike vill 
betale till Anders Clemmedsen, de omviiste og resterende 5 mrk. 4 skl., saa vill Johan Staffensen 
self Anders Clemmedsen der for giøer fornøylig betalning, og der for her af boet udlæggis for resten 
som er 9 mrk., én wogn med smaae stier for 7 mrk., en spin rok for 2 mrk., :/ 
Lars Pedersen i Almingshuuset, fordred som Johan Staffensen vedgik penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt 
hos Mogens Haagensen at hafve 3 Sld. 1 mrk., af en hvid Koe 4 mrk., en hammel med seeler og en 
jern nagle for 14 skl., af it bord 2 skl., er 4 Sld. 2 mrk., Clar :/ 
Peder Andersen i Aakirkebye til hammen angaf Johan Staffensen at verre skyldig penge 6 Sld. 6 
skl., udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld., af en hvid Koe 1 Sld., en ballig for 6 skl., :/ 
Sogne Præsten Hr: Thue Laursen Luster for liig begiengelsen tilkommer som Johan Staffensen 
angaf penge 3 Sld. Udlagt af en hvid Koe at hafve disse 3 Sld.,  
Sogne Deignen Johan Trenoco for liig begiengelsen tilkommer penge 2 mrk., udlagt en nye liden 
sidestoel for 1 mrk., it gl. ride hiønde for 8 skl., en gl. agedynne for 8 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt it sort anstrøgen skrin for 4 mrk., en brun bliset 
ugillet Hest at hafve 4 mrk., Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en haand qvern for 3 
mrk.,  
Wurderings mændene hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en seis med bom og ringe for 1 mrk., 2 tomme 
tønder for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner 54 Sld. 2 skl.,  
Saa at intet er ofver blefven at deele Faderen og børnen imellem. Hvor for dette skifte der ved 
sluttes, Saa som Faderen og tilsiuns wærgen efter skifteforwalterens anfordring ike hafde meere till 
boes middel at angifve, som før ermælt, hvilket saa at være tilganget og Passeret Testerer  
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Ancher Müller.  Henrich Brugman. Johan J:S:S Staffensen.  
Eskild E:E:S: Eskildsen. Anders Olsen, Hans  H:M:Hansen Mørk. 
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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 sogn  
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 og Welb: Hr; Gouverneurens Reeds og Egne weigne var over værrende  
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.,  
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., :/: 
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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 selfadgangen til hused det fra de andre 
Creditorer at indbøsse, 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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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 Jeppe 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. 
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. 
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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.,  
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.,  
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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 kraust andderleedes 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. 
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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 Westermarker 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 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 
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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 forskre 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. Karl 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 frem stiller 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 stalled én deell blaargarns lerred som tyfven her for 
retten med sig hsfde, 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 8 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 hav staalet 
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 
staaled 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: 
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 i rette sættelsen 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, 
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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 her 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, udferdiget till Peder Bentsen d. 22 Sber 1703.  
 
Hvor efter saa først blef af sagsøgerne som Tyfven Kirstine Laurs daatter ved lands low og rett 
haver ladet forfølge, og til sin wellfortiente straf efter lovlig med fart haver udstanden ved børlig 
omkostning, fremlagt deres opsads som de paa bemelte tyf haver andvendt til bekostning saavel 
som og hvis dem af Tyfven Kirdtine Lars daatter er frastaalen og berørte hiemtings dom om 
formelder at ware saavitt er befunden, opsatt som formelder saaledes med indhold, nemlig Peder 
Bendsen af Clemmentsker sogn er frastaalen tilsammen 60 alen blaar lerred alen er satt for 8 skl., 
deraf er befunden som hiemtings dommen om formelder 49 alen blaar lerred á 8 skl er 6 Sld. 8 skl.,  
En finne span med jern grefve udi 8 skl., 2 smaa drenge skiorter 1 mrk., her for er udlagt 32 alen 
blaar lerred som  kommed Tyfven i Kielderen á 8 skl er 4 Sld., det lagen og en skiorte som Anders 
Jensen af Røe sogn frem kommed af blaar lerred er 12 alen for 1 Sld. 2 mrk., én finne span med en 
jern grefve udi 8 skl., 2 smaa drenge skiorter 1 mrk., en røe wadmels trøye 3 mrk., til overs 8 skl.,  
Niels Hansen af Knudsker sogn er frastaallen én kobber gryde wog 13 skaalpund á 12 skl er 2 Sld. 1 
mrk. 12 skl., hvid warpet ulled garn wejet inden tinge 14 skaal pund á 12 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 
skl., én liden serk for 1 mrk., udlagt en mallen gryde for 2 Sld., 48 alen hvid warpet wallmens garn 
3 Sld., én serk af bru lerred for 1 mrk., it sort braaged hiønde for 4 skl.,  
Anders Hansen af Clemmentsker sogn er frastaalen 2 atskilte bræder af groft slees lærred som haft 
de vered it forklæde for 3 mrk., én brugarns skiorte for 3 mrk., it slees lerreds tørklæde 1 mrk. 8 
skl., it dito for 1 mrk. 8 skl., it dito for 2 mrk., it dito for 12 skl., it gl. dito 2 skl., en halsklud 1mrk., 
it slæs lerreds forklæde for 2 mrk. 8 skl., en blaargarns opleed for 8 skl., en gl. halsklud 2 hand 
strømper it lidet tørklæde 4 skl., en bruegarns serk for 1 mrk., Summa 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., her for er 
udlagt, en bruegarns skiorte 4 mrk., en bruegarns serk 1 mrk. 8 skl., it kram lerreds tørklæde 1 mrk. 
8 skl., it dito for 12 skl., it dito for 1 mrk. 8 skl., endnu it kram lerrids tørklæde for 2 mrk., 2 atskilte 
breeder til it forklæde for 3 mrk. 8 skl., én Mands hvid Cartuns halsklud for 1 mrk., it gl. tørklæde 
én gl. halsklud for 2 skl., it lidet tørklæde, 2 hand strømper og en grøn hals klud 4 skl., it gl. lidet 
skrin af egetræ med hengsler uden laas for 1 mrk., Dernest blef fratagen efter skrefne gebuhr, 
nemlig Skifteforwalterens Salarium for sin umage med denne forretning 3 mrk. 8 skl., udlagt af en 
sort fifskaftes trøye at have 3 mrk. 8 skl., Skifteskrifverens for sin umage i alt 3 Sld., mindre 8 skl., 
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en sort fifskaftes trøye 2 mrk. 8 skl., it 
ullet dynnewaar med smaa renner for 2 mrk., it dito med store sorte renner 2 mrk., it gl. hørgarns 
bolster hofdynne wor 3 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en skeppe Biug malt 8 skl., 3 allen hvid 
ullet og linned tøy for 1 mrk. 4 skl., til overs 4 skl.,  
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Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it rød wadmels skiørt for 2 Sld., 
til overs 6 mrk., udlagt 1 mrk., rester 5 mrk.,  
Hans Pedersen paa Tingstaa for sin umage at lade hentte for berørte Tyfvens gods fra boepælen og i 
sit forwaring at annammer og brolagte der for 2 mrk., nog paa 3de dag at holde wagtte over goedset 
1 mrk., udlagt 2 qvernsteene 2 mrk., af forde røde wadmels skiørt 1 mrk., Olluf Kofoed i 
Westermarker sogn at waage over berørte goeds paa 3de dag 1 mrk., af it rød wadmels skiørt 1 mrk.,  
Sandemanden Hans Bidstrup for sin umage at følge sagsøgerne at efterforske og randsage om 
berørte Tyfven og de af hende staalene ware, samtøket sagsøgerne for umagen at nyde 1 Sld., udlagt 
it røt wadmels skiørt som Peder Bentsen lowed at betalle disse 4 mrk., Endnu Prætenderer 
forskrefne sagsøger Peder Bendsen og Anders Hansen af Clemmentsker sogn og Niels Hansen at 
Knudsker sogn efter for berørte dommens indhold twiegield og dend omkostning som de paa Tyfven 
Kirstine Laurs daatter haver andvent med forkaring og opwartnings betahling til Bye svenne Søfren 
Melokersen som fangen haver i fengslet opagted som foruden twiegielden efter deres specification 
andrager tilsammen 20 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for kand de bekomme som er af Tyfven Kirstine 
Lars Daatters gods 15 Sld. 2 mrk. 14 skl., Som bestaar udi efterskrefne it fifskaftes sort skiørt 10 
mrk., én spin rok for 4 mrk., én 3 skeppe pose med 2 skepper Rug udi for 5 mrk., it hvid ullet og 
linnet sengedynne wor med en lap paa for 2 mrk., en pose med liden Rugmeell udi  for 1 mrk., it 
lidet trug for 4 skl., it blaargarns handklæde med en half pott salt udi for 6 skl., it panneled senge 
side 1 mrk. 8 skl., en side stoell for 8 skl., én træ skaall for 2 skl., 4 bundt tømmer som staar paa d. 
64 gaards grund i westermarie sogn er satt for 4 Sld., it blaargarns forklæde med noget sort og hvid 
lød udi for 1 mrk., en sort raskes qvinde hufve med bemelte stastering 6 mrk., it cram lerreds 
forklæde 4 mrk., it brue lerreds forklæde 2 mrk., én liden pose med gryn meel og Biug udi 4 skl., en 
liden pose med linfrøe 1 mrk., en liden blaargarns serk og opleed for 12 skl., en øhlfiering for 10 
skl., 2 qvinde skoe for 2 mrk., it rød ranned hiønde for 8 skl., it rifvebord mrd skaft 6 skl., it windue 
med bufve 2 mrk., 2 snees tørfosk for 6 skl., hos Peder Bendsen udlæg 8 skl., Summa 15 Sld. 2 
mrk. 2 skl., nog 2 blaaaaaargarns opleeder 8 skl., en ballig 4 skl., Som kommer for w: Sagsødere til 
lige deell paa som kostningen, og widere fanttis ej, nu tagen en rød malled dør, som siden 
registeringen var giort fantes paa berørte tømmer oplagt samt nogen tørfisk, hvor om Tyfven inden 
retten ej har villed giort nogen forklaring, men Lieutnant Mortten Morttensen og Hans Madsen af 
Nykker sogn andgaf at samme dør er staalen af Nykirke Præstegaard, og der for nu ej anderledes 
kand udlægges end dends wærdi jo skall komme omkostningen tilhielp og saa følge til berørte 
Præstegaards bygning, dette saa at vere slutted. Testerer. H: Brugman. Lars Nielsen . 
Mons M:P:S: Peersen. Peder Bendsen. Anders Hansen.  
Af forskrefne 15 Sld. 2 mrk. 14 skl., Omkostning till de 3 forbemelte Sagsøgere tilkommer hver af 
dem 5 Sld. 15 1/3 skl., og er  
Peder Bendsen for sin anpart 5 Sld. 15 1/3 skl., nu udlagt af det hustømmer som staar paa 64 gaards 
grund i Westermarker sogn som er taxered for 4 Sld., der af én trediepart som er 1 Sld. 1 mrk. 5 1/3 
skl., én skeppe posse med 2 skepper Rug udi satt tilsammen for 5 mrk., it kram lerreds forklæde 4 
mrk., it brue lerreds forklæde 2 mrk., it hvid ullet og linned sengedynne wor med én lap paa 2 mrk., 
2 qvinde skoe satt for 2 mrk., af en øhl fiering 2 skl., ved forige sit udlæg 8 skl., Her foruden 
tilkommer én trediepart af forde rød malled dør des wærdi.  
Anders Hansen for sin anpart som er 5 Sld., 15 1/3 skl.,  er udlagt, af det hustømmer som staar paa 
64 gaards grund i Westermarker sogn som er taxered for 4 Sld., deraf 1/3 part som er 1 Sld. 1 mrk. 
5 1/3 skl., it sort fifskaftes skiørt 10 mrk., en spin rok for 4 mrk., it blaargarns forklæde med noget 
sort og hvid lød udi sat for 1 mrk., én liden pose med Biug og gryn meell udi for 4 skl., it rifvebord 
med skaft 6 skl., her foruden tilkommer en trediepart af forde røe malled dør des werdi. 
Niels Hansen i Knudsker sogn tillagt for sin anpart som er 5 Sld. 15 1/3 skl.,  efterskrefne, én pose 
med linfrøe 1 mrk., it rød ranned hiønde for 8 skl., af en øhlfiering sat for 10 skl., deraf 8 skl., en 
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pose med lidet Rug meell 1 mrk., en liden trug for 4 skl., it blaargarns hand klæde 6 skl., én 
panneled sengeside 1 mrk. 8 skl., én sidestoell for 8 skl., én træskaall for 2 skl., én sort raskes 
qvinde hue med taft stafrerd og bond paa 6 mrk., af det hustømmer som staar paa 64 gaards grund i 
Westermarker sogn som er taxered for 4 Sld., deraf 1/3 part som er 1 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl.,  én liden 
blaargarns serk og opleed sat for 12 skl., it windue med bufve 2 mrk., 2 blaargarns opleder 8 skl., 2 
snees tørre fisk 6 skl., én ballig for 4 skl., her foruden tilkommer en trediedeell af en rød malled dør 
des wærdi som før er melt, som saaledes er resten udlagt af dend Tyf Plomme Kirstens boe og 
middeler, saa at inted er overblefven, enten sagsøgerne widere at udlegge til mere omkostning eller 
twiegield, ike heller haver Kirstene Lars daatter nogen boeslod, som skulle og burde været efter 
Dommens tilhold, till Hans Kongl: May: udlagt, hvor ved saa denne forretning der ved er slutted, 
hvilket att saa er tilganget og Passered. Testerer. Henrik Brugman. 
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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 domslutning 
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 
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 
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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. 
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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 

bornholmerting.dk 854



 2

 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.,  
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 
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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 
2røe 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. 
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 
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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 Bogclaringen 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.,  
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.,  
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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.,  
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.    
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  Lars Mogensen.  Jørgen Hansen. 
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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. 
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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 
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.,  
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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.,  
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.,  
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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 92 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 
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.,  
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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. Lars 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. 
Skiftestæden d. 15 November 1703. 
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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 
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.,  
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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. 
Lars L:H:S: Hansen. Hans Mikelsen.  Peer Jensen. Mons M:E:S: Eriksen. 
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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 begierende, saa end 
dog Inger Ibsdaatter endnu inden retten forde 13 july blef ved at sige at Tomas Hansen er fader til 
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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 juted vist slutte paa 
saadan hendes ustadighed i hendes ord, hvo 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 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 
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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. 
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. 
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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 
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.,  
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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.,  
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. 
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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.  
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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 

bornholmerting.dk 875



 2

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 
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. 
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 
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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 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 
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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 blest samme pante bref læst 
og paa skreven og Peder Hansen  igein lefvered . Eftter it andet panteorest 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. 
 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. 
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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., 
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 
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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 brboer 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 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 
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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, ind 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.: 
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 halftve part som er penge 157 Sdr. 13 Skl.  
Dend øfrige halftve part deeles imellem denne Sahl: Qvindes børn, som først er at regne toe 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 .   

bornholmerting.dk 882



 9

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 forskreftne Gields fordringer og Prætentioner udlagt saaledes som hereftter 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 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 
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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 
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 
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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  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.   
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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 Risvye 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.,  
Boehawe. 
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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 
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.,  
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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, 
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., 
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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.,  
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. 
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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 
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 
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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. Imellem denne ahl: Mands efterlatte 
hustru paa ene side, og paa anden side denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru auflede Paa ene 
Side, og paa anden side begge deris denne Sahl: Mands med sin hustru sammen 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.,  
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 
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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  
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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. og 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.,  
Sæden i Laderne er andseet og befindes af wurderings mændene er sat saaledes 
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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.,  
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 
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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. 
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Anno 1703. Dend 7 May. er holden Registring efter Erlig høyacht bare, og vel fornemme Mand nu 
Sallig Albret Hartwig fordum Sandemand som boede og døde paa Wellings gaarden beligende 
udi Nyker sogn paa borringholm i overværelse Enken Kirstine Sallig Albert Hartwig som 
begiærede at hendis Søn Herman Hansen Soede, at være hendes laugwærge  som og nu var tilstæde. 
 
Paa  Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant 
og Amtmand Waldemar Reedz ved sin fuldmegtig Auditeuren Steffen Schulds og Skifte skriveren 
Henrich Brugman Ved samme forretning mødte og 2de Sannemænd Laurits Hansen og Povel  
begge boende udi bemelte Nyeker sogn. Hvor da er fore funden og Passeret som her efter 
følger.Nemlig 
 
Paa lofted eller dend store sal ofver kælderen, it røe malled sengested med himmel paa af egetræ,3 
stykker grønneullen spar lagen med en kappe der til, i samme seng fanttis 2 ullen puder med olmer 
dugspuder uden lin vaar, it grøn flamsk sengklæde, en blaae dantsiei tøy ofver dynne med dun udi, 
en hiemmegiort blaae ranned olmerdugs ofverdynne, 2 hiemme giort bolster under dynner, 2 
hiemme giort bolster hofved dynne, 6 dantiens rydslæders stoelle, med forgyldt crants, og engel 
hofder paa og A H W udi Cransen en nyewefved benke dynne med grøn røe braaged under foer som 
er toe allen lang, en nye wefved benkedynne med allumed skin under 7 allen lang, en wefved benke 
dynne med røtt wadmel fored 4 allen lang, en flamsk age dynne med løt skin under fored, it gl. 
flamsk hiønde med alluned skin under fored, en æld gl. stoel med gl. skin paa en stoer aske ørk 
uden laas og med foed under, en anstrøgen half kiste med A H W. og hans kiereste navn paa som en 
laasfast en anstrøyen half kiste med jern beslag, laas og hengsler, som er Enkens egen kiste, enliden 
gl. sidestoel med sost bund udi, it langt aske bord med lugt foed, og 2 skoffer under, it lided gl. skin 
med laas for, me it drage rum  i en mæssing plsde, med en lyse pibe udi opkogen paa wæggen, en  
lygte af fortinner blik med 2 lyse pibber udi, it mæssing fyhr beken. En maadelig stor speil med 2de 
glads udi og sort ranner om, it waffel jern, en med carpe kurf, 2 maadelig stor lin hegler, 2 papirs 
hofler med sorte ranner om, udi bemelte ørk fanttis Enkens Ifareklæder, udi den anstregen forde 
kiste fantes 2 flamske hiønder med allunit skin under saa og en nye flamsk benkedynne 4 allen lang 
med allunit skin under, udi forde beslagen kiste fanttis efterskrefne alleene Enkens hufver der udi, 
nest ved lofted en gl. ege ørk med slet laag, og laas fore, der udi var en grøn bord dug, 2 nye blaar 
garns lagen, og 3 stæker ullen blaae lagen med en kappe til en seng, it staake sauf, en gl. ryds lodens 
ride Sadel og it bidsel en gl. hakelse knif, en gl. hampe hegle, i forstuen, en gl. stoer laasfast Ørk, 
der udi var, noged røged kiød og flesk, it gl. fyre bord med oben foed, 
I Køkkened.  
En stoer malm  gryde, en liden malm gryde, en span stoer kobber kedel, en meged liden messing 
kedel paa 1 ½ pot stoer, en jern gryde med høye fødder paa en gols span stoer, en riber kaaber 
kedel, en stoer gl. toe foed, en liden jern toefoed, it pande jern en rest af jern it lided brad pid. It 
lided gl. belter bord, it gl. madskab med en dør uden laas, en sinerps qvern, en jern gryde kraag, en 
haand puster, en stoer metal morter med en stødere til, en thee kedel af kaaber fortinned inden udi 
gredve til, it mæssing fyhrfad, en jern brad pande, en jern gryde paa en span stoer thin 4 daglige 
flade tin fadde, 2 dybe daglige tin fadde, it dosin, og 7 smaa tin terlerken med 2 stempel paa, 3 stoer 
nye thin fadde, nok 2 smaae sohve mads fadde, 2 smaa flade fade, 2 thin sal sirken, en thin skaal, it 
blik dørslag, 3 blik lamper, en blik plade til at røste lap paa, it mæssing deke fad, it lided bord, og en 
stoel med 4er been udi cammered ved kiøkened. 
I Brøger Hused. 
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En panne kaabber keder, en brøger kedel paa 1 ½ tønde stoer, en brende vins pande paa en half 
tønde stoer med hatt og pibber, og brende vins tønde, it støre brøger car, it mindre brøger car, 2 
stand tønder, it lided gl. røste car,  
I dend dørste kieder. 
11 straabonds tønder, it vinfad med en bon udi 2 salte firinger, 2 gl. half tønder, it vin anker, it stoer 
deigne trug, it mindre deigne trug, it langt bord af 2 bræder med fire been under, en gl. 2 spanne 
stoer kaabber kedel, 2 gl. trug stoele. 
I Dend inderste kielder. 
7 salteren tønder, 6 saltere half tønder, 3 saltere fieringer, 5 øll tønder, 2 øll half tønder, 6 saltere 
half tønder, 23 støker melke sy bøtter, 4 melke tønder med laag, en goed kierne, en gl. kierne, 2 øll 
leille, 2 bære kander, en melke span, nok en gl. melke span. 
I Stuen. 
It askebprd med 3 skoffer under og lugt foed, it blaat steen bord med lugt foed og 2de skoffer under, 
it melled skibs bord med 4 been anstrøgen pillere under, it klædeskab med en laas og 2 døreførre. 
Udi hvilken skab fantis 4 hvide  Sølf begger saa og it forgylt Sølf begger hver paa en pegel stoer, 
Item 9 duelige Sølf skeer, og 2 mæssing dreiede blik drehven lysestager, it vop stabels jern, for 
bordenden, en nye wefved benke dynne 4 ½ allen lang, underwinduen en nye wefved benke dynne, 
it  flamsk hiønde, en sortbagstoel, en rygslæders bagstoel, en spindestoel med lær ofver træked. En 
dorikge broken mæssing bord crants, en gl. spiel med en forgyldt ramme om. Et urværk som er it 
slag verk udi huus opslagen paa wæggen, og hvis, og en reise, en stoer Octave, konning Christian 
dend femtes Danske lowbog in qvarto, Gerners huus Pohtila in qvarto,  
I Senge Cammered. 
En ryds læders bag stoel, en sengested som nesteds, en pude med lin vaar, og kniplinger, og røt tøy 
underfor  kniplinger 2 smaa puder med lin vaar paa, en olmer danneist bruegarns lagen, en gl. 
bolster hofved dynne, en olmer dugs hofved dynne, en gl. bolster under dynne . 
I Krobhused i en seng østen til. 
En ullen og linnen ranned ofverdynne, en gl. bolster hofved dynne, en linnen liden hofved, en ullen 
underdynne, 2 blaargarns lagen, en løs gl. kanted sengested i dend nørre seng i samme krobhuus, en 
hvid ullen, og linnen ofver dynne, 2 gl. olmerdugs hofved dynner, en gl. bolster under dynne, 2 
blaargarns lagener, dette benefnte sengested som er fier kanted af fyre træ, 2 tøpehve jern kihler, 2 
spaader, it flaske foer med 9 stoer, og 3 smaa flaske rum udi, hvor udi findes ikun 8 flasker, it førre 
madskab med en laasfast dør, der var en mæssing lysestage, og fantes en jern beslagen ege kiste sort 
anstrøgen med der udi var it gl. olmer dugahofved dynne waar, nok en mæssing lysestage, og en 
blik lyse plade, en slagbenk. 
I Lille forstuen. 
3 straae bonds tønder i lille stuen, en jern kakel ofven opsat med skruer og skeener, it gl. aske bord 
med lugt foed med en skoffe under, it grønt sengested med en ramme ofven om, og med en 
skammel der til, der udi var en olmer dugs gl. ofver dynne, en blaae ranned hofved dynne, endnu en 
blaae ranned hofved dynne, en gl. bolster under dynne, it hvidt sengested med en ramme ofven om, 
med skammel til der udi var, en bolster ofver dynne, en olmerdugs hofved dynne, en bolster pude 
uden lin waar, en hvid linnen tueskefted under dynne, 2 olmerdugs puder uden lin waar, en gl. 
bagstoel med sort lær paa, en gl. kistebenk benk med to laasfaste rum udi, en jern bisoner paa fire 
lispund vegt, en kiste benk,  
Cammered ved lillestuen med 2 rum udi og it deraf en laasfast, 2 gl. træ bagstoele ofver træked med 
røt lædder,en liden sidestoel med spaan bon, 3 straabonds tønder, en krengle tønde, 3 half tønder, 5 
nye ottinger at salte udi, 7 brende vins ottinger,  
I Drenge huused i den syderste seng. 
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En ullen og linnen ofver dynne, 2 blaargarns lagen, en linnen gl. hofved dynne, en tueskefted 
rannedunder dynne, it fire kanted løst sengested, i dend norderste seng, en tueskefted ullen ofver 
dynne, 2 tueskefted ullen hofved dynne, en linnen gl. tueskefted under dynne, 2 blaargarns lagen, it 
fire kanted løs sengested, en gl. ride sadel for uden stiebøyle, og sadel jord, i forbemelte drengehuus 
er en gl. Ørk uden laas, paa lofted ofverstue lengen, 4 straabonds tønder 2 barkede hudder, 2 lin 
brødder, 3 lyng rifver, en seis med bom og ringe, it gl. deigne trug, 2 vin anker, it sengeklæde som 
nu  findes i brøger hused, som her til drengehuseds senge, anslagen værd. 2 ferdige arbieds wogne, 
2 gl. arbieds wogne, 2 smaa arbieds stier 2 par Høestier, en las stang, 2 skov slæder med jern vidier, 
en færdig kanne, en karm wogn beslagen med vinger og fadning, med til  behørege henner tøy, 2 
aar med jern bille paa, 6 jern beslagne  hamle med 4 jern nagle, 2 stok øpser, 2 krak øpser,en bred 
bladed hand øpse, it kløf sauf, 3 kalke tønder, it tiere tønde som er en teke aas, en huus stie, 2 smaa 
huder i kalke tønderne,  
Heste og Hopper. 
2 store brune stiernede og snoped Heste, en brun Hest som kaldis Skarpeskaboen, 2 røde Heste, 2 
smaa Heste, en lang brun Hest, en liden brun Hest, en røe blised Hest, en brun blised gangere, en 
sort foele, 2 sorte Hopper, med 2 spæde føll, en ung graae Hoppe. 
Qveg. 
En blaked Tyr, en blak Koe, en bleg Koe, en røe halsed, en luded røed Koe, endnu en røed Koe som 
er støre, en sort hielmed Koe, en blak hielmed Koe, en blak røged Koe, en hvid Koe, en brun 
hielmed Koe, en røe belted Koe, 5 unge stude der af en hvid blaked stud i 3 aar, en dito som er hvid, 
en røe hielmed stud, en sort belted stud, en hvid stud med 2 røede øren, og hvid paa halsen, 4 
qvigeer i 3 aar gl. der af er en hvid qvige med røde øren, en hvid qvige røe gul paa halsen og en plet 
bag paa, en blak braaged qvige, en blak hielmed qvige, 6 fior gl.nød som er, it blaked tyrnød, it blak 
braaged studnød, it røe røgged studnød, it blak braaged qvigenød, it hvidt qvigenød, med 2 røede 
gulle øren, it sort hielmed qvigenød, 6 soede kalfve føed udi indeværende aar, en tyr kalf, nok en 
røe tyr kalf, en blak røgged stud kalf, en røe bleged qvige kalf, 2 hvide qvige kalfve. 
Faar og Lam. 25 støkker gl. Faar, en gl. Wehr, 20 spede lam, Gies, 3 gl. Gies og en Gaasse, 
Svin. En stoer hvid graae galt, 4 gl. Søer, 4 unge galte, som er 3 graae bletede og en hvid galt, 7 
smaa grisse, endnu 2 graae beltede galte, endnu en hvid galt, nok befindes en jern tinne harre, item 
3 træ tinned harrer, en ruhl med jern tappe, ringe skogle, slaa og avingle, 2 plouge med jern paa 
fanttes her i Sterfboet femten tønder Biug, til gaardens aufling, at besaae med, item fanttes og 2 
tønder sæde Hafre, som er usaaed, og er der saaed her til Wellingsgaard som de vedkommende 
bemelted, Haure 18 tønder, Ruggen som i afvigte fisked er saaed, er efter angifvende her til 
Wellingsgaard 6 tønder fanttes og en skeppe viker, og en skeppe erter som endnu skal saaes fanttes 
og en fieren deel af en skeppe lin frø, og hampe frø, som og skal saaes. 
Hvilked ey blef saaed, nok blef angifven efter skrefne,  
Aparte lin klæder som nu udi waskning, nemlig 2 damaskis bord duge á 4 ½ alen lange, en gl. dreils 
bord dug som er 4 allen lang, 4 par Hørgarns lagen hvoe af it til for en her udi antegned med den 
seng udi senge Cammered, 4 graae dreil daglige bord duge, 3 par grønne Hør lærrets pude waar, 
hvor af it er paa en seng i sengecammered, 2 dreils handklæder, 2 brue lærrets hand klæder, 12 
salwetter som er 10, af groft dreil, og 2 damaskis, udi en klokestreng er en Sølf kiæde hengende i 
stuen. Item 6 mæssing kraager hosted i hyllen, efter skifteforwalterens anfordring viste Enken, og 
hendis søn nu ey videre her til Sterfboes middel, denne gang at være videndis, at angifve, af 
rørrende, eller løsøre gods, videre angaf Enken, og hendis søn som laugwærge, at dette Sterfboe, er 
til eien berettiged efter skrefne jord gods nemlig.  
Wellingsgaard i Nyeker sogn en gaard som er it fri Waarnede hvor paa boer Lauris Nielsen 
beliggende i Aakier sogn kaldis Lille Myregaarden  it fri wordene som Hans Berrelsen paaboer i 
Aakier sogn, Item it friwornede i Aakier sogn, som Jens Christensen i Grødbye paaboer, it fri 
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wornede i Pedersker sogn, Peder Larsen paaboer, it fri wornede udi Klinbye udo Ibsker sogn som 
Jacob Mortensen beboer, it fri wornede i Poulsker sogn som af Lars Pellesen beboes, it fri wornede 
som Jens Pellesen i Povelsker sogn beboer, 2 gaarder, og noged hart korn i dend 3 gaard i Pedersker 
sogn, sig hafver til handled af S: Otto Marsuins arfvinger, denne Salig Mands regenskabs bog, 
sampt og andre brefve, og Documenter sampt jorde bøger, og hvis brefve som fantes, blef saa udi it 
skrin med løgt, og forseiled, og saa der ved, denne registering nu saavitt er slutted i hvilked at saa er 
tilganged og Passeret som foran findes indført, des til vidnisbyrd under vore hender og Zigneter, 
Wellingsgaard Anno Die Et Loco Ut Supra. Steffen Schults. Henrik Brugman.  
Herman Hansen soede. Laurits Hansen. Poul Rasmusen. 
Fem segneter, Anno 1703: dend 18 May. Blef udi Sterfboet efter salg Albert Hartwig 
Obned det skrin som Sterfboes vedkommende brefve og Documenter forhen efter resteringers 
indhold udi blefnedlagt, og saa samme skrin der paa der paa besegled, hvor saa befantis udi bemelte 
skrin, nemlig, N:1. en pake med adtskelige fri gaardens paa Borringholms adkomstens Copior N: 2. 
Mads Mikelsen Hartwigs laadsedeler, N: 3. Lybske Missiner, N: 5. det skaanske gods ved 
kommende. N 6. Frue Mette Elisabeth Maccabeus vedkommende, N: 7. it tugs videre imellem 
Berrel Clausen og Sallig Albert Hartwig, N; 8 . Salig Mikel Hartwig udi Knudsker sogns skiftebref. 
N: 9. Niels Eriksens hustrues regninger. N: 10. Lybske Kiøbenhavnske og Borringholmske 
qviteringer. N: 11. Claus Røefoeds i Rønne ofver hammen er hver veder nams Dom. N: 12. Mortten 
Hartwig vedkommende. N: 13 og 14. regenskabs bøgger, en med brunt bin in qvatto, og en folio 
med hvidt bin. N: 15. afgangne gl. Hans Soede efter hammen opretted skiftebref. N: 16. skiftebref 
efter S: Jens Hansen Soede. N: 17. skiftebref efter Salig Margreta Hr: Hans Jensen Soedes daatter  
N; 18. findes nogen pargement Schiøder med bedike seife foer, som paa Wellingsgaard og der 
under tilliggende jorde gods, arfvingerne angaf et de self vilde tilskrifve hvis creditorer som Salig 
Albert Hartwigs Sterfboe kand vedkomme, og i saa maader, afvigheden der ved af arfvingerne 
holdis fri og forskaaned, og saa blef forskrefne brefve, og Documenter i et skrin igien needlagt, og 
saa skrefved igien forseigled forskrefne at være i voris nerværelse Passeret Testerer.  
Henrik Brugman. Eskild Hartwig. Jørgen Ollufsen Sonne. 
Herman Hansen Soede. Lars Hansen. Povel Rasmusen. 
 
Anno 1703 Dend 31 Maius er udi Underschrefnenis Nerværelse af forde 2de mænd 
Lauris Hansen og Povel Rasmusen boende i Nykier sogn vorden taxered forhen registerede løsøre 
gods med videre samme tiid Passerede, som her efter følger nemlig. 
Heste og Hopper. 
En mørk brun stoer snopped og hielmed Hest gilling for 33 Sld., nok en lys brun snopped, og 
stierned Hest gilling 30 Sld., en brun Hest som kaldis Skarpe skabaen for 17 Sld., 2 røe stiernede 
begge for 30 Sld., 2 graae gillede for 30 Sld., en mørk brun Hest gilling med en hvid bagfoed til 
haanden for 6 Sld., en lys brun gilled Hest for 6 Sld., en rød blised Hest gilling for 15 Sld., en brun 
blised gangere for 17 Sld., en sort Foelle i fierde aar gl. for 10 Sld., en sort Hoppe med it brun 
stierned Hestføll for 12 Sld.,en sort stierned gl. Hoppe med it blaked Horsføll for 3 Sld., en graae 
Hoppe i fierde aar gl. for 8 Sld.,  
Qveg. 
En hvid blaked Tr for 9 Sld., en blak belted en øyet Koe for 5 Sld., en bleged røed Koe for 5 Sld. 1 
mrk., som er med it horn stak romped, en røed halsed Koe for 6 Sld., en liden røed Koe for 4 Sld. 2 
mrk., endnu en røed Koe som er noged stører 5 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak 
hielmed Koe 6 Sld., en blak røgged Koe for 6 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe for 
6 Sld., en røe belted Koe for 6 Sld.,  
Studde. 
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2 stude hvor af er en hvid noged bleged, og en røe hielmed hvid menked studde for 14 Sld., en sort 
belted, og sort hielmed stud for 6 Sld., en hvid stud med 2 half røede øren og en hvid røed halsed 
studde begge for 11 Sld., en blak hielmed Qvige for 5 Sld., en blak braaged Qvige 4 Sld. 2 mrk., en 
hvid Qvige med 2 røede øren for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Qvige røegull paa halsen, og en plet bag paa 
halsen, og en plet bag paa lenden 3 Sld. 2 mrk., it blak braaged studnød for 2 Sld., rød røgged 
studnød for 2 Sld., it blak braaged Qvigenød for 3 Sld., it hvidt Qvigenød med 2 røede øren for 2 
Sld., it sort hielmed Qvigenød for 3 Sld., it blaked Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Kalfve føed i Winter. 
En blak røgged studkalf for 2 Sld., en røe Tyrkalf 5 mrk., en braaged Tyrkalf for 1 Sld., en røe 
blegged Qvigekalf for 1 Sld. 3 mrk., 2 hvide Qvigekalfveá 6 mrk er 3 Sld., 
Faar og Lam. 
25 støkker gl. Faar med sin afgrøde saa som enud har ondt, og en deel skal ønne, hver Faar med sin 
afgrøde sat for 5 mrk., er 31 Sld. 1 mrk.,  
Svin en stoer hvid graae belted galt for 9 mrk., endnu en graae belted galt for 7 mrk., 2 graae beltede 
yngre galte a 5 mrk er 10 mrk., 3 andre graae beltede galte a 4 mrk er 3 Sld., en hvid galt for 1 Sld., 
3 graae baskede Søer støker 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en basked Soe som er graae som er i for for 1 
Sld. 3 mrk., 7 smaa galt grise á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld 2 mrk. 8 skl.,  
Gies 3 gl. Gies a 1 mrk. 8 skl med sin afgrødde er 1 Sld. 8 skl., en gaase i sat for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne anførte dette Sterfboes Qveg, og Creuturer i alt til  
penge 411 Sld. 1 mrk.,  
Og som denne S: Mands arfvinger efter advarsel ey nu komme tilstæd ved registeringens wurdering 
kunde der for med registeringens wurderings fuld endelse denne gang ey videre fort feris, men for 
di ey her ved Gaarden nu at sæden er lagt, kunde indeholdis at føede alt dette forskrefne, qveg, og 
øeg, hafver vi ey der for endelig, maatted laded alt qveged, sampt Heste og Hopper, sampt Svin og 
Faar taxered, og paa penge sætte, og saavidt forskrefne maader, forretningen laded beror indtil 
videre hvilked at saa er til ganged og Passered, for som anfindes indført vidnis af overværende her 
neden med vaare egne hænder, og signeter Skiftestæden paa Wellingsgaard efter S: Albert Hartwig. 
Dend bemelte 31 Mayus aar 1703. Henrik Brugman. Herman Hansen Soede. 
At saa er taxered som forskrefved staar Tehsterer Laurits Hansen.   Povel Rasmusen. 
Fier Seigneter. 
Anno 1703 Dend 11 Junyus er atter efter advarsel til de vedkommende mødt paa 
Wellingsgaard i Nyekier sogn for at taxered en videre af det forhen 7 may berørte registerende 
løsøre gods som af bemelte 2de mænd Laurits Hansen, og Povel Rasmusen, sammestæds blef sat, 
udi under skrefnenis nærværelse, og Passerede paa denne tiid som her efter følger nemlig. 
Paa lofted over kielderen eller dend stoere sal findis, it røe malled sengested med hiemmel paa af 
ege træ og bon udi af bræder næst dørren for 12 Sld., 3 støkker grønne ullene spar lagen med en 
kappe hvor af ded bagerste styke er dobelt bred for 4 Sld. 2 mrk., I samme seng fantis, to ullrn 
pudder med dun udi og lin vaar paa med strik, og røt tøy forenden støked 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 2 
olmerdugs pudder for uden lin vaar styked 4 mrk er 2 Sld., it grøn agtig flamsk seng klæde for 5 
Sld. En blaae danties tøy ofver dynne med dun udi for 6 Sld., en hiemme giort blaae ranned 
olmerdugs ofver dynne for 2 Sld., en hiemme giort bolster blaae ranned under dynne med en hvid 
lærits klud paa for 4 Sld., endnu en hiemme giort blaae ranned under dynne med en ranned lap paa 
for 3 Sld. 2 mrk., en bord bolster hofved dynne for 2 Sld. 2 mrk., en smalere bolster hofved dynne 
for 1 Sld. 3 mrk., 6 nye Dantier ryds læders stoele med forgylt engle paa, og A:H:W: midt udi 
styked er sat for 2 Sld. Er 12 Sld., en nye wefved benkedynne med røe grøn braaged under foer toe 
allen lang for 3 Sld., en ny wefved benkedynne med allumit skin under 7 ½ allen lang for 8 Sld., en 
wefved benke dynne med røt wadmel under foer 5 alen lang for 6 Sld., en sted benke dynne med 
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boeked skin under fored fire alen lang for 3 Sld., en flamsk agedynne med løit skin under fored for 
1 Sld. 2 mrk., it flamsk som er gl. hiønde med allumit skin underfored for 3 mrk., en æld gl. 
bagstoel med gl. skin paa for 1 mrk. 8 skl., en stoer aske ørk for uden laas med foed under for 5 Sld. 
2 mrk., en anstrø ny byeholf kiste med paa teigned AHWKHDK ANNO 1702 og 2 jern hand 
grefver udi med laas forre for 5 Sld., en liden gl. side stoel med sæf bon udi for 12 skl., it langt aske 
bord med lugt foed under, og 2 skoffer er sat for 5 Sld. 2 mrk., it lided gl.skrin med lars fone, med it 
drage rum udi for 1 Sld. 2 mrk., en mæssing plade med en lysse pibe udi er sat for 1 Sld. 2 mrk., en 
lyekte af fortin med blik, med 2 lysse pibber udi som er nye sat for 5 mrk., it mæssing fyhr beken 
med jern skaft for 2 Sld., en stoer speil med it fire kantted glas neden til, og ofven til it lided runt 
glas udi med en sort ranne om for 5 Sld., it wafvel jern som er nyt for 6 Sld., en mad carpe kurf for 
2 mrk., 2 maadelig stoer lin hegler støked 3 mrk., er 6 mrk., 2 storer papirs rammer med 
Borringholms afsikning udi ded enne, og noged af at inden ded anded a 3 mrk er 6 mrk., it flamsk 
hiønde med grønne ullen vipper i hiørnerne, og allumit skin under for 3 Sld., it flamsk hiønde med 
røed og gulle vipper i hiørnerne og Allumit skin under for 3 Sld., en flamsk benkedynne fire allen 
lang med allumit skin under for 4 Sld., nest ved lofted i en liden i en liden forstue, en gl. ege ørk 
med slet laage og laas for 5 Sld.,  
I bemelte ørk var efterskrefne, en grøn deiels bord dug for 2 Sld. 2 mrk., 2 smaa blaargarns lagen 
støked for 6 mrk er 3 Sld., 3 støker ullene blaae spar lagner med en kappe til en seng, hvor af denne 
støke spar lagen er dobbelt bred for 4 Sld. 2 mrk., it stoke sauf for 1 Sld. 3 mrk., en gl. ryds læders 
sadel med sin stibøyelle og sadel jord for 4 Sld. 2 mrk., it par stenger med mæssing pukler paa og 
sort læder der udi med mæssing beslag og solier for 1 Sld. 3 mrk., en gl. hakelse knif for 12 skl., en 
gl. liden hampe hegle for 10 skl., 
Dend  stoer forstue, en gl. stoer laasfast ege ørk er sat for 6 Sld., it gl. egen bord med oben foed for 
1 Sld., it grønt klædeskabevach under fored med læred for 2 Sld.,  
I Kiøkened. En stoer malm gryde som er med 2 fødder og lapper paa vog it lispund it punded 8 skl 
er 2 Sld. 8 skl., en liden malm gryde med 2 been og lapped vog 8 ½ skaale pund a 8 skl er 4 Sld. 8 
skl., en span stoer kober kedel vog 6 ½ skaal pund punded 1 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., en 
liden mæssing kedel som er paa en og en half pot for 1 mrk. 8 skl., en jern gryde med høye fødder 
paa half spand stoer for 2 Sld., en lille kaabber kedel vog 4 ½ skaalle pund a 1 mrk. 12 skl., er 1 Sld. 
3 mrk. 14 skl., en stoer gl. træ foed af jern for 3 mrk., it lided bred spid for 1 mrk. 8 skl., it lided gl. 
retter bord i kiøkened for 1 mrk., it gl. madskab foruden laas for 3 mrk., en sennerps qvern for 2 
mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., en hand puster for 3 mrk., en stoer metal moter for med 
stødder vaag it lispund 5 skaale pund a skaalle punded 12 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en tee kedel af  
kaabber fortinned inde udi er sat for 6 mrk., it mæssing fyr fod for 9 mrk., en jern brad pande som 
er lang med hanker udi for 6 skl., en jern gryde paa en span stoer for 3 Sld.,  
Thin. 4 daglige smaa fade som er flade vog 8 ½ pund a 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., 2 smaa 
dybe fade vegtig til 3 mrk. 8 skl er 7 Sld. 3 mrk., it dybt tin fad med en stempel for 1 Sld., it half 
dybt tin fad med 2 stempel paa vegtig for 1 Sld 1 mrk., 3 stoer thin fade vog it lispund a punded 1 
mrk. 8 skl er 6 Sld., 2 smaa flade tin fade med it stempel paa vog 6 skaal pund a 1 mrk.4 skl er 1 
Sld. 3 mrk. 8 skl., it dosin smaa thin talerken vog 12 skaale pund med 2 stempel paa hver pund sat 
for 1 mrk. 6 skl er 4 Sld. 8 skl., 7 smaa thin talerken med 2 stempel paa vog 7 skaal pund a 1 mrk. 6 
skl er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., 2 smaa thin salserken a 12 skl er 2 mrk. 8 skl., en thin skaal vog 2 ½ 
skaal pund for 1 Sld., it blik dørslag for 1 mrk. 4 skl., 2 blik lamper for 1 mrk. 8 skl., endnu en blik 
lampe for 8 skl., en blik plade at røste top paa for 1 mrk. 12 skl., it mæssing dæke fad for 1 Sld. 3 
mrk., 
I Cammered ved Kiøkened. It lided bord af aske træ med 4er been under 1 Sld. 3 mrk., en stoel med 
been under for 8 skl., I Krobhused. En 2 spanne stoer kaabber kedel vog 10 ½ skaal pund a 1 mrk. 
12 skl., er 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., en brøgger kedel paa 1 ½ tønde stoer staaende udi muur for 15 Sld., 
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en brende wins pande i muur paa 1 ½ tønde stoer, med hat og pibber for 14 Sld., it brøger Car paa 6 
tønder stoer for 4 Sld. 2 mrk., en stand tønde for 1 mrk. 8 skl., en tom stand tønde for 1 mrk. 4 skl., 
it brøger Car paa 4er tønder for 2 Sld., it røste Car paa 2 tønder for 5 mrk., 
I Kielderen foran i dend første kielder. 
11 goede straabonds tønder á 1 mrk 2 skl er 3 Sld. 6 skl., it gl. win fad med en bon udi for 1 mrk. 4 
skl., 2 salte brøgger fieringer støked sat for 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder á 12 er 1 mrk 8 skl., 
it win anker for 1 mrk., it gl. sort deigne trug for 1 mrk., it lided gl. deigne teug for 12 skl., it langt 
bord af 2 bræder med 4er been der under for 3 mrk., en gl. 2 spanne kaabber kedel veier 9 skaal 
pund á 1 mrk er 9 mrk., 2 gl. trug stole á 2 skl er 4 skl.,  
Dend inderste kielder. 7 saltere half tønder á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 6 saltere half tønder 
á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 4 hele tønder á 1 mrk. 8 skl er 1 
Sld. 2 mrk., 2 øll half tønder á 1 mrk 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 3 melke stander hvor af de 2 hver er sat 
for 12 skl. Er 1 mrk. 8 skl., en som melke stande for 1 mrk. 8 skl., endnu en melke stande for 12 
skl., 22 melke sybøtter for 2 Sld. 4 skl., en goed kierne med laag og sau for penge 1 mrk., en gl. 
kierne uden laag for 8 skl., enøll leiel for 10 skl., en mindre øl leiel for 8 skl., 2 bon kander for 1 
mrk. 8 skl., en stoer melke span for 6 skl., en mindre melke span for 4 skl.,  
I Stuen.  It aske bord med lugt foed og 3 skoffer under for 6 Sld., it blaat steen bord med 2 skoffer 
og lugt foed for penge 10 Sld., it malled skabs bord med fire been piller under for 1 Sld. 2 mrk., it 
klædeskab med 2 dørre og en laas forenylig gul anstrøgen for 12 Sld., 2 mæssing dreiede, og der 
furer blik lysestager á 6 mrk er 3 Sld., it wop stabel jern 1 mrk. 8 skl., for bordenden i stuen, en nye 
wefved benkedynne med ligesaa dun under fore 4 ½ allen lang paa røed bon for 4 Sld., en nye 
wefved fier og inholf alle lang sat for 3 Sld. 2 mrk., it gl. flamsk hiønde, mit løt skin under for 1 
mrk. 8 skl., en bag stoel med sort læder ofver træked for 2 mrk., en bag stoel med ryds læder ofver 
træked for 1 Sld., en spinde stoel med læder ofver træked for 2 mrk. 8 skl., en dorikge brokener 
mæssing bord Evants for 3 mrk., en gl. speiel i stuen med en forgylt ranne om for 6 mrk., it ur verk 
som er it slag werk med laadene og behør for 15 Sld., en huus og reise bibel med brunt bin en stoer 
octan for 3 Sld., K: Christian Qvinti Danske Low bog i Qvarto for 4 Sld., Gennes huus Poshila in 
qvarto for 5 Sld.,  
I Senge Cammered 
En ryds læders bagstoel for 1 Sld. 1 mrk., it Sengested som er firkanted med en ramme ofver om, og 
fire dreiede stolper til, og bon udi af bræder for 3 Sld. 2 mrk., der udi var efterskrefne sengeklæder, 
en olmerdugs pude med lin waar paa, og knipling, og røt tøy for enden for 5 mrk., 2 smaa puder 
med lin waar paaa á 3 mrk er 6 mrk., en olmerdugs ofver dynne for 5 Sld., it bruegarns lagen med 2 
½ bred udi for 2 Sld. 2 mrk., en olmer dugs hofved dynne er sat 1 Sld. 3 mrk. ., en gl. bolster hofved 
dynne for 1 Sld., en gl. bolster under dynne for 2 Sld.,  
I Krobhused. 
I en seng østen til, en ullen, og linnen ranned ofver dynne for 6 mrk., en gl. bolster hofved dynne for 
5 mrk., en liden linnen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en ullen under som er en gl. og laped 2 mrk., 2 
støker blaargarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., denne forskrefne løsse gl. fire kantede sengested for 3 
mrk., I den nordre seng, samme krobhus en hvid ullen og linnen ofver for 3 Sld., en olmer dugs 
hofved dynne 3 mrk. 8 skl., endnu en olmer duga hofved dynne for 3 mrk., en gl. bolster under 
dynne for 7 mrk., 2 blaargarns lagen for 5 mrk., forskrefne sengested som er fier kanted af fyre træ 
for 2 Sld., 2 tørf jern støked 1 mrk er 2 mrk., 2 jern killer á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it kløfsauf for 1 
Sld. 2 mrk., en stoer spade for 12 skl., en mindre spade for 1 mrk. 4 skl., it flaske foeder med 8 
flasker udi laasfast for 3 Sld., it førre madskab med en laasfadt dør 3 Sld., en stoer dreied mæssing 
lysestage for 1 Sld. 2 mrk., en mindre dreied mæssing lysestage for 2 mrk.,en jern beslagen ege 
kiste sort anstrøgen med laas forre for 4 Sld., der udi var it gl. olmerdugs hofved dynne waar 8 skl.,  
En blik lyse plade for 1 mrk., en slagbenk i Krobhused for 1 mrk. 8 skl.,  
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I Lillestuen. 
3 straabonds tønder støked er sat for 10 skl., er 1 mrk. 4 skl.,  
I Lillestuen, en jern kakelofven opsat, med skruer og skenner er sat for 8 Sld., it aske bord med lugt 
foed og en skoffe og skammel for 4 Sld., it grønt sengested med en ramme ofven om med en 
skammel der til for 3 Sld., der udi var senge klæder som følger, en olmerdugs ofverdynne 3 Sld., en 
blaae ranned olmerdugs hofved dynne for 2 Sld., endnu en lider blaar ranned gl. olmerdugs hofved 
dynne for 2 mrk., en gl. bolster under dynne som er lapped for 6 mrk., nok samme steds it hvidt 
sengested med en ranne ofven om og en skammel til for 4 Sld. 2 mrk., der udi var en bolster ofver 
dynne for 3 Sld.,en olmerdugs hofved dynne for 2 Sld., en bolster pude uden lin vaar for 3 mrk., en 
hvid linnen tueskeftes under dynne for 3 Sld. 2 mrk., 2 nye olmerdugs puder foruden lin vaar á 4 
mrk er 2 Sld., en gl. bagstoel med sort læder for 2 mrk., en gl. kiste benk med 2 laasfaste rum udi 
for 3 Sld., en jern bismer lispund vegt for 2 Sld. 2 mrk.,  
I Cammered ved lillestuen. 
En kistebenk mrd 2 rum udi og it deraf er laasfast for 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. træ bagstoel med gl. røt 
lær paa á 8 skl er 1 mrk., en liden sidestoel med spaane bon udi for 1 mrk., 3 straabonds støked sat 
for 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en kringle tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder á  8 skl., er 2 mrk., 5 nye 
obringer at salte udi á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., 7 brende wiins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., it vin 
anker for 1 mrk.,  
I Drenge Hused. 
I den sønderste seng. En ullen og linnen ofverdynne for 1 Sld., 2 blaargarns lagen begge for 7 mrk., 
en linnen gl. hofved dynne for 12 skl., en tueskefteds ranned under dynne for 2 Sld., berørte samme 
sengested som er fire kanted og løst for 3 mrk., i dend norderste seng i bemelte drenge hused, en 
tueskefteds ullen ofver dynne for 3 mrk., en tueskefteds ullen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en 
tueskefteds ullen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen tueskefteds under dynne for 2 mrk., 2 
gl. blaargarns lagen støked 2 mrk., er 1 Sld., bemelte sengested som er fier kanted for 5 mrk., en gl. 
ørk foruden bon og laag i drenge hused sat for 1 mrk. 4 skl., en gl. sadel foruden sadel jerd og stie 
bøyler for 3 mrk.,  
Paa Lofted ofver stuelengen . 
3 straabonds tønder styked 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en goed straae bonds tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 
Koe rede huder støked 8 mrk er 4 Sld., 2 lin breder á 8 skl er 1 mrk., 2 lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 
8 skl., endnu en lyng rifve for 10 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 1 
mrk., 2 win Ancher støked er sat for 1 mrk., er 2 mrk., it seng klæde, som nu fantis paa lofted og 
hør til drenge sengene for 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaard auflings vare. 
En færdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., endnu en ferdig arbieds wogn foruden stier for 4 
Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier for 2 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier for 3 mrk., it par 
smaa wogn stier for 1 mrk. 8 skl., it par høe stier med granne stie træ for 3 mrk., it par gl. Høe stier 
med granne stie træ er 2 mrk., 2 skouf slæder med jern vidier og drette for 2 Sld., en ufærdig malled 
canne meder skoe med jern for 2 Sld., en arbieds juhl bør af bræder for 1 mrk., en beslagen Carm 
wogn med foding, og vinger paa, med til behørige lær hiemme tøy sampt tøm og halseeler for 55 
Sld., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., en jerned hammel med seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 
4 skl., endnu en jerned hammel med seler, og hammel reeb for 1 mrk., endnu en gl. hammel uden 
seeler for 8 skl., nok en gl. hammel foruden seler 6 skl., nok en jerned hammel med seiler, og 
hammel reeb sampt hofseeler for 2 mrk., en hammel med træ braker for 4 skl., 4 jern nøgle á 3 skl 
er 12 skl., en stok øpse for 3 mrk., en mindre stok øpse for 2 mrk., en krak øpse for 1 mrk. 8 skl., 
endnu en krak øpse for 1 mrk., en stok øpse foruden skaft for 2 mrk., en bred blad hand øpse for 1 
Sld., 3 kalke tønder á 1 mrk 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., it tiere tøndestommerne 12 skl., udi kalke 
tønderne fanttis 2 smaa huder á 3 mrk er 6 mrk., nok i kalken nedlagt en stude hud for 2 Sld. 2 mrk., 

bornholmerting.dk 905



 9

en qvige hud for 1 Sld. 1 mrk., en teke aas 1 mrk. 4 skl., en huus stie for 3 mrk., en lasse stang for 
10 skl., en jern tinned harre med sinne felder tinner for 1 Sld. 2 mrk., 3 træ tinned harrer á 2 mrk er 
1 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tappe slaae og svingle for 1 Sld., en ploug med behørige juhl bøsse 
løbere, og ringe er sat for 2 mrk. 8 skl., nok en ploug med juhl bøsse og ringe for 3 mrk. 8 skl.,  
Jernwarre. 
It gaaet ploug skiær, og en ploug knif vog 18 skaalpund er sat 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug knif og 
it skiær vog it lispund er sat for 5 mrk., nok it ploug skiær, og en ploug knif af lige vægt for 5 mrk., 
en drag kraag for 1 mrk., en drag lenke for 1 mrk., en aag kiste for 6 skl., en ploug lenke for 2 mrk., 
en bredtømmers mands øpse for 1 Sld., 2 ferdig tømmer med miller á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 
miller for 8 skl., nu skar økse for 3 mrk., it bret spiil med briker og tærninger for 1 Sld. 2 mrk., en 
fiske oe med reeb for 2 Sld. 2 mrk., 2 ½ gl. cabbel høe wefvet  for 2 mrk. 8 skl., it for reeb, it bag 
reeb, it gl. tver reeb for 1 mrk. 8 skl., it drag reeb for 1 mrk. 8 skl., it par wefvede cabel seeler for 1 
mrk. 4 skl., 2 gl. holsede ringe 1 mrk., 2 par ny cabel seeler med jern ringe i ørenene for 5 mrk., it 
for reeb it bag reeb og it tver reeb for 1 mrk. 8 skl., it qvarter er 30 legter for 1 Sld., it par gl. wogn 
stier i søndre lade for 1 mrk., nok i Gaarden, it opslinged ege træ for 1 Sld., en hakelse med staal og 
knif for 1 Sld. 2 mrk., en ung aske til fuestie træer for 1 mrk., 2 smaa olmer á 4 skl er 8 skl., 2 
opslingende stie træ for 4 skl., 2 klufne de stie træ for 4 skl., en skiære benke, og en baane knif for 2 
mrk., en haand qvern med huus og seil for 3 Sld., en træ bagstoel med sæf bon sammesteds for 1 
mrk. 4 skl., 2 beslagene carioel juhl for 3 Sld., en gl. Cariol axel for 4 skl., 2 nye fyre deeler ofver 
stalden á 1 mrk er 2 mrk., 
Strøe kornet. 
Er saa 15 tønder Biug anført for strøe korned tønden 5 mrk., er 18 Sld. 3 mrk., Item 20 tønder Haure 
som er saaed tønden 2 mrk., er 10 Sld., 5 tønder Rug som er saaed tønden er sat for 2 Sld., er 12 
Sld., en skeppe viker som er saaed sat strøe vikerne for 1 mrk. 8 skl., Item en skeppe Erter som og 
er saaed er sat strøe Erterne for 2 mrk., engen berettis at skal være 30 læs ansat hver læs enges for 2 
mrk., er 15 Sld.,  
Lin Klæder  
En damaskis bord dug 4 ½ alen lang sat alen for 6 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., endnu en damaskis bord 
dug 4 ½ alen lang alen er sat for 6 mrk er 6 Sld. 3 mrk., en gl. dreiels bord dug 4er allen bobbel lang 
for 6 mrk., it bruegarns lagen med 2 ½ bred udi for 2 Sld. 2 mrk., it par brue garns lagen med half 
tredje bred i hver lagen á 10 mrk er 5 Sld., it par andre bue garns lagen med 2 ½ bred udi hver lagen 
á 2 Sld. Er 4 Sld., endnu it par Bruegarns lagen med 2 ½ bred udi á 10 mrk er 5 Sld., 2 grøne 
dreillels daglige bord duge á 7 mrk er 7 Sld.,  
I Lillestuen findes paa sengen it pude wor med gl. knipling fore som er gl. for 2 mrk. 8 skl., 2 gl. 
pude wor med gl. strik á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 2 pude vor med strik styked 4 mrk., er 2 Sld., it 
dreiels handklæde 5 allen langt á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., it dreiels hand klæde er 7 alená 1 mrk. 4 
skl er 2 Sld. 12 skl., 2 forslitte gl. brue lærits hand klæder á 4 skl er 8 skl., 10 dreiels salvietter á 1 
mrk er 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. damaskis salvietter á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 1500 muursteen er nylig og 
ind kiøbt hver ved ded nu for blef for 1000 ti RSld., er 22 Sld. 2 mrk., en gull ands slibbe steen med 
en jern axsel for 3 mrk.,  
Sølf. 
It nyt Sølf begger paa en pegel stoer  vog 7 laad 1 qvintin trigned med A H W K H D K laaded sat 
for 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it dito Sølf begger paa pegel vog 7 ½ lispund med lige navn 
som er nyt laaded 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., nok it nyt dito forde Sølf begger med lige 
navn paa vog 7 laad 1 ½ qvintin á laaded 3 mrk. 8 mrk., er 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., en sølf staab paa en 
prgel stoer vog 7 laad it qvintin teigned med A H W laaded er sat for 3 mrk., er saa som ded er 
lybsk Sølf er 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., it forguldt Sølf bog er med 2 waabben paa waag 6 laad 2 ½ 
qvintin paa en pegel stoer laaded sat for 4 mrk er 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., it flad skafted Sølf skee udi 
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tunge munster paa teigned med A H W P H D 1694 vog 3 laad 3 qvintin laaded sat for 3 mrk. 8 skl., 
saa som ded er kiøbenhavns Sølf arbeider 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., it dito Sølf skee weier 3 laad 2 ½ 
qvintin laaded 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 11 skl., en dito Sølf skee med lig vegt og navn som de til forn 
for 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., nok en Sølf skee med lige vegt og navn for 3 Sld. 11 skl., en flad skafted 
Sølf skee teigned medE H W M H  veier 2 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk laaded er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
2 flad skafted Sølf skee paa teigned  med K E D  vog hver skee paa skafted teigned med A H W  
1682 hver skee vog to laad ½ qvintin á 3 mrk er 3 Sld. 12 skl., en sølf kæde som henger i kloken 
strengen vog 5 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk er 4 Sld., 6 mæssing kraager i stuen á 1 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  
Denne S: Mand Albert Hartwigs Ifare eller gang klæder og wurdering blef af forde mænd taxered, 
og er efterskrefne, en kofve farfved kioel af klæder under forred med brun rask, og brune knapper 
udi er sat for 16 Sld., 2 røede plodsis bopser under foered med søms læder for 7 Sld., en blaae graae 
klædis kioel under foered med graae raskog er vendt med graae knapper udi for 6 Sld., en hiemme 
wefved ullen, og linnen reise kiol med sorte knapper udi med ulled foer under for 4 Sld., en sort 
blommed silke west med sort lærrits under foered med sorte knapper udi for 8 Sld., en røe braaged 
Calle mankis brøstug for 3 mrk., en gl. felbered skin west foruden, foer, og knapper for 2 Sld., it par 
felbered bokskins bopser for 3 Sld., en gl. felflppes hufve med pladtsis pul og nogen bar during paa 
sat for 1 Sld. 2 mrk., en sort engels pig kiol under foered med rosker er sat for 6 Sld., en sort het for 
1 Sld 2 mrk., en mæssing kande med Sølf hand gref udi for 6 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne for Iareklæder til penge 64 Sld.,  
Widere befanttis som til Wellingsgaards Rytter mundering brugis en fyr Carbrer med it mæssing 
dæk, over inkled, af verdie 3 Sld., 2 flint pistoler med holster til og remme af verdie6 Sld., Item og 
fanttis en staked flinte bøsse som denne S: Mand self brugte af verdie 4 Sld., Summa Ifareklæder og 
mundering andrager penge 77 Sld., nok anføris til dette Sterfboes middel, en Wandmølle paa 
Wellingsgaards grunden bestaaende som er mal ferdig og er fier bundt nyt nye huus tomme med 
deehle gaufle der udi og staar paa feed, som er sat med qvern og jern juhl og rende og alt behør, 
sampt 2 mølle haker der til sammen sat for 70 Sld., udi samme mølle befanttis en jern hand stang 
vog 10 ½ skaalepund for 3 mrk.,  saa og i boet fanttis en støre jern stang for 1 Sld., en leer hake for 
1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne løsøre goeds1. foruden forberørte denne S: Mands 
Ifareklæder og mundering sampt rytter mundering som før ermelt som andrager til 
penge 77 Sld., udi alt til penge 1258 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Saa blef de vedkommende som tilstæde var af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere løsøre 
goeds til dette Sterfboeds middel at angifve, hvor til de svarede at den ey meere witterlig var end 
angifved er, og forskrefved staar hvor for vi saa denne forretning indtil videre under vore hænders 
testefocation nu slutter og med vore signeter bekrafte at saaleedes som foran findes indført er til 
ganged og Passeret skiftestæden paa Wellingsgaard dend 12 juny A: 1703.   
Henrik Brugman.          Eskild Hartwig.  Jørgen Ollsen Sonne.   
Herman Hansen Soede. Laurits Hansen.  Povel Rasmusen. 
Summa andrager forskrefne løsøre goeds og denne S: Mands Ifareklæder, og 
mundering i alt til penge 1335 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
 
Anno 1703 dend 3 og 4 july og videre dato er ved dend bort skyldige Gieldens 
Exetrahering end videre  til dette Sterfboeds middel at anføre efterskrefne til Sterfboeds at være 
skyldig befunden nemlig. 
Tilstaaende Gield. 
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No.1. efter en dom udsted af wæster Herrets ting af Herrits fouged Daniel Bek datered dend 10 
November 1701 befindes Claus Koefoed da boende paa Biergegaarden i Wæstermarie sogn nu 
boende i Rønne her til Sterfboet nu skyldig at være paa fru Mette Elisabeth Macabers weigne for 
landgielde smør og ekte penge af forde Beirgegaard saa og om kaastning som udi alt opdrager til 
penge 24 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
No. 2 efter ded skifte brefs indhold ganged efter den 11. Peder Olsen S: Hustru i Cemmedsker sogn 
hvilken gaard S: Albert Hartwig forhen Sandemands tienste i Clemmedsker sogn var den issigneret 
befindes dette Sterfboe til beste jorde gods landgielde med ekte penge i alt penge 14 Sld. 2 mrk. 11 
skl.,  
No. 3. Arist Hansen paa Hallegaarden som er dend 6 i Nykier sogn er vorden Assigneret er nu efter 
afreigning her til boet skyldig blefven afhingaards landgielde for 1702 penge 7 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
Hans Monsen i Knudsker sogn som er dend tredje bonde S: Albert Hartwig har haft for 4 
Sandemands tienester i Knudsker sogn befindes efter de S: Mands egen haand at have af Clarred sin 
landgielde til 1. may 1703. saa at hand er indtil syldig. 
No. 5. worned: dend 11 i nyekier sogn Jens Hansen er her til Sterfboet skyldig efter afreigning 
imellem ham og denne Sallig mand som vedgikes penge 14 Sld. 14 skl.,  
No. 6. Peder Rasmus paa Wellingsgaards grunden, er efter ofverseet regenskab imellem og senne 
Sahlig mand, med ind bereigned hvis arbeide hand Peder Rasmusen, hans hustru og daatter her i 
boet har forretted, saa blef Peder Rasmusen skyldig her til boet, nok naar afkortis bemelte Peder 
Rasmusen for 19 skin at berede med Allum 2 mrk. 6 skl.,  
No. 6 . rester saa igien penge 3 mrk. 10 skl.,  
No. 7. Christen Henriksen Skaaning paa Wellingsgaards grunden er efter afreigning her til boet 
skyldig blefven, naar det bereigning 2 Sld., for Jordleie i inde værrende aar 1703. og igien fra 
reignes hvis Christen Skaaning har arbieded saa vet som og han hustruis spinde løn saa blifver 
Christen Skaaning her til boed skyldig jordeleie penge 3 Sld. , 
No. 8. Olluf Toersen paa Wellingsgaards grunden er skyldig husleie for 1703. til Sandt Mikelsdag 
nest kommende 6 mrk., der paa afkortis for 9 dagis arbiede 3 mrk. 6 skl., rester saa igien som alle 
Thoersen er skyldig 2 mrk. 10 skl.,  
No. 9 . Hans Andersen paa Wellingsgaards grunden er skyldig her til boet husleje til S: Mikels dag 
1703. naar 4 skl., som der paa er kortted blifver hand saa skyldig penge 5 mrk. 12 skl., 
No. 10. Niels Nielsen paa Wallegaard i Nyeker sogn er skyldig her til boet som endnu rester paa de 
6 Sld., S: Albert Hartwig til kom efter ded skiftebref opretted efter Claus Hansens S: Hustru som af 
ham vedgikes att Niels Nielsen er skyldig her til boet penge 4 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
No. 11. efter Herrits skrifveren Hans Povelsen Baskis begeiring, som betiener Nørre herrets tings 
ret, datered dend 3 Oktober aar 1702. om nu nye ting bogis forfærdigelse som retten i Nørre herred 
fornødelig behøfvede, med videre om af Bye og Herreds fougden S: Eskild Nielsen giørende 
begiering datered dend 8 may 1703 og der paateignede bemælte herreds skrifveren Hans Povelsens 
qvitering af samme dato 8 may 1703.hafver Hans Povelsen bekommed en nye Conditioneret 
igiennem draged og forsegled tingbog til Nørre herre tings rett som med stempled papir ind binding 
og sletpapir med hiemme draged silke snør opdrager bekostning 5 Sld., hvor for til betalning af 
Hans Povelsen er Assigneret at Sterfboet skal hafve en stadtining af dend 20 gaard i Nyelaursker 
sogn som Peder Terkelsen nu paaboer kaldis Langisgaarden udi dend anpart Herrits skrifveren 
Hans Povelsen for sin fortienste tilkommer som der efter Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn nu 
bør svare og betale for Aa 1703 penge 7 Sld. 2 mrk.,  
No. 12 . Henrik Winter Bødker boende i Svaniche er her til Sterfboet skyldig efter af regning som 
hand vedgik 1 mrk. 8 skl.,  
No. 13.  efter afreigning som skeede her paa Sterfboet imellem Hans Madsen i Nyeker sogn, og 
Sterfboets arfvinger, saa blef Hans Madsen nu her til Sterfboet skyldig, dom hand vedgik saa ret at 
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være penge 40 Sld., her imod beholder Hans Madsen til efter denne S: Mands egen haand udi 
forberørte Wandmølle 30 Sld., hvor om her efter saa videre formeldis. 
No. 14. Adolph Fup i Clemmedsker sogn vedstoed her til boet at være skyldig penge 3 mrk., 
No. 15. den 49 Hans Hansen i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet paa betalt restands til 
amptstuen paa hans weigne som rester penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
No. 16. Mikel Olfsen i Wang efter den S: Mand Albert Hartwigs regenskabbogs indhold blifver her 
til Sterfboeds middel skyldig at anføre penge 3 Sld.,  
No. 17. Karen S: Laurs Ibsen Smids i Rønne er efter denne S: Mands regenskabsbog indhold her til 
Sterfboet skyldig for adtskeelige opbaarne vare penge 11 Sld.,  
No. 18. Olluf Persen i Rønne var her tilstæde, og blef med ham giort afreigning saa blef hand her til 
Sterfboet skyldig penge 2 mrk. 8 skl., med ham imod kendt denne S: Mands regenskabsbog giort 
regenskab saa er befunden at Jens Trulsen her til Sterfboet blifver skyldig 1 mrk.,  
No. 20. Indis Hansen paa dend 28 gaard i Olsker sogn møtte her paa Sterfboet og vedgik efter 
afregning med hammen her til Sterfboet at skyldig penge 3 Sld., dend 4de wornede Jens Pellesen i 
Povelsker sogn og dend 5 wornede Laurs Pellesen i Povelsker sogn møtte her paa Sterfboet, og 
beviste her til Sterfboet førhen efter S: Albert Hartwig Qviteringers indhold at hafve ydt og betalt 
deris jordbogs landgilde, og jordebogs penge, saa de Clarered til 1. may anno 1703. item og ded 
9dende wornede i Westermarie sogn Capitain Hans Bistrop beboerlige leedes Clar og qvitred til 1. 
may 1703. hvor om videre her efter formældis og qviteringerne citeret dend 39 skatte bonde Niels 
Ude Povelsker sogn lod og beviste med S: Albert Hartwigs qviteringer at hafve betalt sine 
jordebogs landgilde til hammen for det aar 1702. 
No. 21. Herman Bos boende i Rønne, befindes efter Sahl: Albert Hartwig regenskabs bogs indhold 
her til Sterfboet at være skyldig 2 Sld.,  
No. 22. Lauris Rasmusen boende i Arnager er her til Sterfboet efter Sahlig Albert Hartwigs regen 
skabs bogs indhold penge 3 mrk. 8 skl.,  
No. 23. Jørgen Larsen Murermester boende udi Nyeker sogn er efter afreigning her til Sterfboet 
skyldig med 5 Sld., som S: Albert Hartwig paa Jørgen Larsens weigne til Henning Bohne i Rønne 
har Coueret fore, blifver Jørgen Larsen her til boet skyldig som hand nu self vedgik penge 7 Sld. 1 
mrk. 12 skl., 
No. 24. dend 6 Niels Pedersen i Povelsker sogn tillige med sin søn Laurs Nielsen møtte her paa 
Sterfboet, og efter afreigning med demmen befindes faderen Niels Pedersen her til Sterfboet at være 
skyldige 1702 bog Clarrings penge af for berørte 64 gaard i Pedersker sogn penge 3 Sld. 3 mrk. 5 
skl., dend 5 wornede Hans Berrelsen i Aakier sogn, møtte her paa Sterfboet og af beviste at hafve 
ydt sin jordebogs landgilde for aar 1702 saa at hand er Clar til 1. may 1703. dend 1. wornede Lars 
Nielsen møtte her paa Sterfboet og afbeviste at hafve her til boet betalt sin jordebogs landgilde for 
aar 1702, saa at hand er Clar til første may 1703 for forberørte første wornrde. 
No 25.  ded 11. wornede i Aakier sogn Jens Christensen beboer er her til Sterfboet skyldig, som 
rester paa for berørte wornedes landgilde for aar 1702 som hand nu vedgik naar 3 mrk., korttis 
forstrefning penge, og for alle lænd blifver hand saa skyldig 3 mrk. 12 skl.,  
No. 26. dend 3 skatte bonde Herlof Jensen i Pedersker sogn møtte her paa Sterfboet og afbeviste til 
S: Albret Hartwig at hafve betalt sin jordebogs landgilde for A: 1702 saa hand er Clar til 1. may 
1703.  
No. 27. april 2020 Mads Joensen Bek i Gudhiem efter afreigning efter S: Albert Hartwigs 
regenskabs bogis indhold og afreigning med hans hustru efter som Mads Bek nu self er svag er 
Mads Bek nu her til boet skyldig penge 15 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
No. 28. dend 43 Anders Hansen i Clemmedsker sogn, møtte her paa Sterfboet og med S: Albert 
Hartwigs sidste udstedte til hammen gifne qvitering af 4 November aar 1702 afbeviste at hafve 
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afclarred sin bemelte gaards skyldende landgilde efter jordebogen, saa at Anders Hansen aar og 
qvitered til 1 may 1703. 
No. 29. Hans Koefoed Povelsen i Svaniche efter med giorde afreigning befindes hand her til boet 
skyldig at være penge 8 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
No. 30. Kongl: May: Skovridder Hans Eriksen efter sin skrifvelse af dend 9 September aar 1703. 
blifver her til Sterfboetskyldig for 2de juhl børrer med bolter som hand her fra boet skal hafve 
afhendt efter dend taxt som HR: Ampt skrifveren for samme vare, her efter er indført for at 
Prætendere nemlig for en juhl bør 4 mrk., er 2 Sld., og for 2de bolter á 1 mrk er 2 mrk., er 2 Sld. 2 
mrk.,  
No. 31. efter ded skiftebrefnis slutning opretted efter S: Lieutnant Jørgen Joensen dend 7 Marty 
1702. befindes af de 8te taxerings mænd som dend S: Mands jorde gods hafver taxered, er iblandt 
anded forderis ancagis betaling giort indførsel udi dend 54de gaard i Clemmedsker sogn for 9 Sld.1 
mrk. 10 skl., hvilken gaard nu brik Skomager beboer, og som denne S: Mand Albert Hartwig som 
Enkens laug wærge nogle af de 8te mend med reede penge hafver for deris qvantum for nøyet og 
betalt undtagen tvende som her efter i Sterfboet hafver søgt sin betalning der for, saa er berørte 
summa nu der for her til Sterfboeds middel anført som er penge 9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
No. 32. Jørgen Hernansen boende paa Baggegaarden i Clemmedsker sogn var her tilstæde og 
vedstoed at hafve til S: Albret Hartwig ofver dreged imod dend betalning Jørgen Hermansen paa S: 
Albert Hartwigs weigne hos Jacob Koefoed i Svaniche her annammed den anpart og rettighed 
Jørgen Hermansen som tilkom, paa skifted /: paa sin hustruis weigne /: efter Niels Eriksens S: 
Hustru i Grødbye udi Aakier sogn hvilken anpart Jørgen Hermansen tilligemed de andre arfvinger 
paa sin hustruis weigne arfvede aom efter ergangne skiftebrefvis indhold penge 16 Sld. 2 mrk. 10 
skl.,  
Summa andrager forskrefne Tilstaaende Gield til penge 207 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor nest følger dette Sterfboets Jorde goedsis taxt og der ofver holte de forretning, af Wel Edle og 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller med hos hafvende 3de Herrits fougden opretted hvis 
indhold, og meening er for mældendis nemlig. No.1.(5 en ½ rixd., 151: 1703. Christian Bram Wur: 
Anders Müller til Wallendsgaard Etc: Lands dommer ofver Borringholm, giør witterligt, at aar 1703 
torsdagen dend 28 juny var irg efter S: Albert Hartwigs arfvingers begiæring, paa Wallendsgaard i 
Nyekier sogn for at taxen og paa penge at sætte dend S: Mands efterlatte jorde goeds med videre, og 
var samme arfvingers til mig giorde begiæring af følgende indhold nemlig, Høy Edle og 
Welbyrdige Hr: Lands dommer Ancher Müller høytædle fornemme goede welynderer, saa som 
Albert Hartwig kort siden er ved døden afgangen, og efter hammen, til endelig skifte og deehling 
for nødenhed ud kræfver formedelst en deehl Creditorer saa og dem som af dend S: Mand ved sine 
udgifne pandte brefve udi en deehl ham berettiged jorder gods en forsikret med Gield som den S: 
Mand sig her efterlatt, at der for alt hvis jorde dend S: Mand med rette tilkommer efter der hos 
følgende forteigelse og jorde bog hand ihende hafde skal taxeris efter hart korned  bereigning, 
hvilken taxering vi teinstlig wil formode efter hans Kongl: May: Allernaadigste forordning 
anleednings anleedning Welb: Hr: Landsdommer sig vil lade behagge, self at forrette, og dend 
forretning maatte os der efter gifvis beskrefven at  dend til demmen som skifted efter hammen 
forwalter kand lefvere hvor efter de til Gieldens betalning kand giør udlæg og indførsel til hvis giør 
som efter lowens fement den S: Mands Sterfboets skyl befindes, for saavidt løeøre goedsed ey kand 
tilstræke hvornest guds beskiermelsis forynskning vi forblifver weledle og welb: hr: Lands 
dommers tieneste skyldigste tinner Eskild Hartwig Jørgen Ollesen Sonne. Wallendsgaard dend 12 
juny 1703. paa egen og min Moders weigne Herman Hansen Soede. No.1. ( 5 en ½ Rixd. 150. 
1703. Bram Mue, efter hvilken begiæring ieg hafver laded samptlig pandt hafverne som noged af 
dend Sahl: Mands jorde gods i pandt hafver forstendige at de demmen her paa stæden vilde ind 
finde om de ved denne forretning noged kunde hafve at paastaar eller er inden. Og er samme pandt 
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hafver. No. 1. Kongl: May: Ampt skrifver her paa landet Seigs: Hans Henrik Skoer, No. 2. afgangen 
oberste Lieuntnant Buggen Hagens efter lefver skrifver Anna Margreta Von Guzangen: No. 3. Hr. 
Hans Ollsen Sonne Sognepræst til bolskier, og Nexøe meening heder. No. 4. Hans Svendsen boede 
Wæster i Rydsker sogn. No. 5. og Marne Sahlig Hr: Jørgens nu wærende paa Cannikegaarden i 
Boelsker sogn dernest hafver jeg beseetalt det dend S: Mand Albert Hartwigs forhen tilhørte og 
efterlatte jorde gods, hvorleedis det udi bugninger og andre der til liggende lei ligheder og 
herligheder, er beskaffet, og forre findes, sampt efter hans Kongl: May: allernaadigste udgangne 
forordning af 4 Marti 1690 dens formelding taget Herrits fougden nemlig. Daniel Bark af Wæster 
Herred, Anders Fyhn af Øster Herred og Jacob Lorensen af Synder Herred, og til mig for at lade 
forretningen tillige af demmen underskrefres efter di goedsed, forde tvende Herreder er beligende 
og var Landsting skrifveren Jens Pedersen Lestler tilstæde, som skrev udi bemelte forretning, nok 
var ofværende dend S: Mands Albert Hartwigs efterlatte kiereste Kirsten Hansdaatter Koefoed, og 
hendis Søn og laugwærge Herman Hansen Soede, sampt Eskild Hartwig paa Frendegaard i Ibsker 
sogn, paa egen sin broder Mortten Hartwigs og sin broder afgangne Claus Hartwigs daatter 
Magdallene Clausdaatter Hartwig deres weigne, item Jørgen Olsen Sonne paa Leensgaard paa sin 
hustru Karen Hartwigs weigne, og blef da for os fremlagt, en jordebog under arfvingernis hender 
dateret i dag dend 28 January anno 1703 hvor af kand sees hvad Wallengsgaard og det goeds som 
forhen der til ligget hofver saavit S: Albert Hartwig endnu til forte skylder og er udi Hart korn 
nemlig, Wallengsgaard er efter forne jordebog sampt skiftebrefvet ganget efter S: Hr: Hans Jensen 
Soede for dem Prouste her paa landet og Sognepræst udi Nyekier sogn, Hartkorn 12 tønder det 
forhen dens tilliggende jordegoeds som boet endnu til hørrer er Dend 1. wornedei Aakier sogn som 
Lars Nielsen paaboer Hartkorn 8 tønder og 1/1 skepp dend 5 wornede sammesteds beboes af Hans 
Berrilsen Hartkorn 7 tønder 2 skep. Dend 11 wornede ibeden beboes nu af Jens Christensen 5 
tønder ½ skep., dend 6 wornede i Ibsker sogn som Jacob Morttensen paaboer Hartkorn 8 tønder 5 
skep, dend11 wornede i Pedersker sogn som Peder Larsen beboer 5 tønder ½ skep følger nu det 
goeds som dend S: Mand til sig for handlet hafver af Mortten Hartman, samt Lars Koefoed og Iver 
Larsen Item Morten Tøgersen Marsvin udi Malmøe, og Ysted udi Skaane efter adkomst brefves 
udvisning dateret dend 19 juny 1697 Item 16 septenber samme aar hvilke brefve blef paaskrefven 
og arfvingerne igien lefveret og er saa meged dette boe der af endnu tilhører, nemlig udi Povelsker 
sogn, dend 4 wornede Jens Persen Hartkorn 7 tønder 2 skep. Dend 5. wornede Lars Pellesen 
Hartkorn 7 tønder 2 Skep. Nok en dehlgaard parter som S: Albert Hartwig sig til forhandlet hafver 
af Welbyrdige Christian Bild til Dubek udi Skaane efter skiødets udviisning dateret Kiøbenhavn 
dend 9 april 1701. som blef paaskrefven og igien til arfvingerne lefvered, nemlig i Pedersker sogn 
af dend self eier gaard som Herluf Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skep. Udi dend 5. self 
eiergaard Hartkorn 2 tønder 1 fiering. Udi dend 6te self eier gaard Hartkorn 6 tønder 4 skep. ½ 
fiering. Lands dommer tilspurdte samptlig arfvingerne, om de ved denne forretning hafve noget at 
erindre da da vilde gifve det til kiende, hvor til samptlig arfvingerne svarede at de ike hafde noget at 
erindre uden begiærte at dette jorde gods maatte blifver sagt som forsvarligt kunde være, og saa 
høytmueligt, efter di efter di der er witterlighed i Sterfboet, dog saaleedes at Creditorrerne ike skal 
lide nogen skade Amptskrifveren Sr: Hans  Henrik Skor, var her paa aastæden, ike self tilstæde, 
men ved sin skrifvelse af 27 Juny 1703 loed forestændige at hand hafver en dehl af dend S: Mands 
jorde goeds udi pandt nemlig, Wallendsgaard, og dend 3 self eier udi Pedersker sogn, hvor om hand 
paa Sterfboet naarskiftet holdes skalvise begierte at bemelte gaarder maatte saaleedes taxeris at 
hand paa sine penge ike skulde lide nogen skade? 
Fru Oberste Lieutnantske bugen sagens Anna Margreta Von Qutsungen, loed til kiende gifne at hun 
hafver dend 6. wornede gaard udi Ibsker sogn i pandt fra dette Sterfboes midler, mens som S: Albret 
Hartwig. Haver saalt eiendommen sampt biugningen og andre herlighed fra denne Gaard til bunden 
Jacob Morttensen som den nu  beboer,hvilken forde eiendom sampt biugning og anden herlighed 
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tillige med alt andet saavit S: Albert Hartwig der af tilhørte hende og var udi pandtsat saa at hun 
betrygter sig pandted nu ike skulde være gaatnok for den Capital hun der udlaant hafver, da 
begiærrer hun at dette ved denne forretning maatte blifve observeret, og bemelte 6te wornede gaard 
nu ike høyere maatte blifve sat end hans Kongl: May: allernaadigste der om udgangne forordning 
kand formælde paa det hun ike skal lide nogen skade, og vel naar endelig skiftes holdis videre 
angifve hendis prætention og fordring? 
Hr: Hans Sonne Sognepræst til Bolsker sogn og Nexøe meenigheder lod fremlagt noged paa sin 
Moders Marne S: He: Jørgens weigne er inden om det 5te wornede i Aakier sogn hvor Hans 
Berrildsen bekom at bemelte hans Moder skal have pandt hafverske i samme gaard, og der 
formoedede at samme gaarden saaleedis blifver Testert at hun for sit kraf kand blifve skadisløs 
holden hver om videre naar skifte skal holdis efter dend S: Mand blifver indlefveret hendis 
Prætensioner. Hr: Hans Sonne oaa sin egen weigne foregaf sig at hafve tvende gaarder i pandt 
beliggende i Povelsker sogn som er dend 4de og 5te Wornede som af hvis og Lars Pellesen beboes, 
hvilken gaarder hand for Moder iligemaade at blifve efter hans Kongl: May: forordning lovlige 
taxerede, saaleedis at hand ike skal lide skade paa sine penge efter di hand agter at blifve ved sit 
pandt hvor om hand paa Skiftestædet  videre vil indgifve sine prætensioner naar skiftetendelig 
blifver holdt, Hans Svendsen af Rysker sogn forreviste it pandtebref af S: Albret Hartwig indgivet 
dend 27 April 1695 bydende paa Capital 200 Sld., hvor for hand udi Wallendsgaard er forsikret og 
Pricriteret formodede at samme Wallendsgaard saaleedis blifver taxered, at ingen sig der ofver kand 
hafve at besværge, og hand paa sine penge ej skal lide nogen skade flere angaf sig ike som ved 
denne forretning noget kunde hafve at erinder, ej heller er meere jorde gods, angifvet som dette 
Sterfboe nu kunde tilhørre, hvor for godset er blefven testeret efter hans kongl. May: allernaadigste 
udgangne forordning, om jorde goedsis toft udi Danmark af 31 January 1691 saavit dette Sterfboes 
tilstand kand tillade, og først anført Wallendsgaard udi Nykier sogn som er Hantgaarden for dette 
Specificacerede goeds og befunden at være Hartkorn 12 tønder, have under er beliggende tvende 
udhuuse som foruden videre prætension, endnu tilhørrer forde Wallendsgaard, nok 3de huuse hvor 
af biugning tilhørrer, de der udi boende folk, men grunden hvor paa de staar tilhørrer endnu hofvet 
gaarden, ” Item findes it huus som tilhørrer Hans Nielsen, med grund og alt saa vil hammen er 
udvist efter det bref hand der paa hafver saa at hand allernset af dette hvis giør dagswærk til gaarden 
” Skovene til berørte Wellendsgaard befindes ganske for huggen, saa at det udi ike er nok til 
gaardens fornøden reparation – gaardens biugning udi sig self findes saaleedes ved magt, at den ike 
behøver nogen stoer reparation saa findes og paa samme gaard en stoer deel huuse, som kund 
reignis for biugning som en bundegaard ike behøfver der findes og anden herlighed til gaarden med 
lyker, damme, og gange, hvor foer om sine gaard med der tilliggende eiendom udhuuse biugninger 
skov og anden herlighed saavit Specificaret er sampt alt hus der tilliger nu er taxeret for penge 1000 
Rixd.,  
Dend  1. waarnede i Aakier sogn som er Hartkorn 8 tønder ½ skep. Er ganske forfalden udi 
biugningen og behøver stor Reparation, saa findes den tilej heller nogen skov eller sønderlig 
herlighed, uden it udhuus som staar paa samme gaards grund og er dend der tilliggende jord og 
eiendom heel slet, hvor forre dend ike kan taxeris høyere end 35 Rixd: for hver tønde Hartkorn er 
282 Rd. 5 mrk. 8 skl.,  
Dend 5. wornede i bemelte Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep. Og befindes saa vel horden udi 
biugningen at bunden for sig og sine sampt tilsat qveg og aufling der med kand være behiølpen saa 
kand bunden og drifver self og svare til alle afgifter, hun forre denne gaard taxeris efter høyeste be: 
Kongl. Forordning ag 31 January 1691 dend 2 art hiem tønde Hartkorn for 40 Rixd: eller er 293 
Rxd. 2 mrk.,  
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Dend 11 wornede i bemelte sogn er Hartkorn 5 tønder 1 skep. Hvor paa iligemaade findes saadan 
biugning at bunden sig der med kand behielpe og udi andre maader af lige beskaffenhed som det 5te 
wornede, hvor for hver tønde Hartkorn af denne gaard og taxeris for 40 Rixd. Er 203 rixd; 2 mrk.,  
Dend 6. wornede i Ibsker sogn er Hartkorn 8 tønder 5 skep. Fra denne gaard befindis eiendommen 
sampt biugningen herligheden og anden tilligelse at være bort solt til den der paa boende bonde 
Jacob Morttensen, saa at ike meere er tilofvers en  Dend afgift bunden aarlig pleier at yde hvor foer 
hver tønde Hartkorn  ike høyere kand bereignis eller nu her taxeris end for 26 rixd. 4 mrk., tønden, 
er 235 rixd. 3 mrk. 5 skl.,  
Dend 11 wornede udi Pedersker sogn Hartkorn 5 tønder ½ skep. Er af lige beskaffenhed som den 
5te og 11. i Aakier sogn hvor hver tønde Hartkorn taxereis for 42 rixd, er 203 rixd, 2 mrk., følger nu 
det til kiøbte gods nemlig den 4. og 5te wornede udi Povelsker sogn som Jens og Lars Pelle sønner 
beboer er hver udi Hartkorn 7 tønder 2 skep. Giør 14 tønder 4 skep. Hartkorn, og findig saaleedes 
holden udi biugning, at bønderne til sig og sine sampt til deres Qveg og aufling der med kand 
behielpe, og behøfver ey helder nogen stoer reparation men den der til liggende jorder en deel har 
forderfvet af sand og ike sønderlig herlighed i andremaader dog efter udi de der paa boende bunden 
aarlig kand betalle, hvis de bar, og saa fore de ved detteSterfboe findes stoer Gield og witløftighed 
taxeris de og hver tønde Hartkorn for 40 rixd. Er 568 rd. 4 mrk., videre følger de til købte gaarden 
parter udi Persker sogn nemlig af den 3. self eiergaard som Herluf Jensen nu beboer Hartkorn 3 
tønder 1 skep. Kand efter di bunden self den der tilliggende grund og eiendomb sampt biugning 
med videre som andet saadant self eier gods:/ ike høyere taxeris hver tønde Hartkorn efter 
anleedning af høyeste be: Kongl: forordnings 8 tønder end for 26 rixd. 4 mrk., giør 86 rixd. 2 mrk. 
10 skl., udi dend 5te self eiergaard af lige beskaffenhed som andet self eiergoeds, saa at hos bunden 
ike ejer meere der udi end dend aarlig afgift som denne gaards besidder formedelst eien dommens 
ringhed skyld ike aarlig kand betale, hvor fore hver tønde Hartkorn ike kand reinis høyere end half 
parten imod andet saadandt goeds for en tønde Hartkorn 13 rixd. 2 mrk. giør 27 rixd. 1 mrk. 5 skl., 
af dend 6te self eiergaard Hartkorn 6 tønder 4 skep. Denne gaard er udi allemaader af lige 
beskaffenhed som dend 9de self eiergaard hvor fore hver tønde Hartkorn settis for 26 rixd,4 mrk., er 
178 rixd. 2 mrk.,  
Summa Summarum beløber saa forskrefne Hovetgaard, med huus forhen der tilliggende hafver 
saavit dette Sterfboe nu tilhørrer saa vel som det siden der til kiøbte goeds til penge 3097 Rixd. 12 
skl., her fra afgaard lands dommer tilkommer for at reise omkring at besee goedset sampt gifne 
vedkommende skifte tilkiende at denne forretning skulle foretages, Item for sinne reiser og umage 
med afsette dette goeds tillige med beseillings penge udi alt 20 rixd. :/: Herreds fougden Daniel 
Bark for sin umage og reise bekostning 2 rixd. :/ Herrits fougden Anders Persen Fyhn for sin 
umage og reises bekostning 3 rixd. :/: Herrits Fougden Jacob Lorensen for sin umage og reisis 
bekostning 4 rixd. :/: Lands tings skrifveren for sin umage ved denne forretning 6 rixd., :/: til 
stempled papir 1 rixd. 3 mrk., slet papir 1 mrk., Summa Rd. 4 mrk., /: 
Blifver saa igien til Sterfboet bæste sampt Credirtrerne penge Rixd. 3060. 2 mrk. 12 skl.,  
At dette saaleedes er forretted som lands dommeren agter videre at forsvare og bekiendt vil være 
setter han sin egen haand og zigneter her under og skrifver forde Herrets Fougden efter den Kongl: 
forordning dette tillige med under, Actum Wellendsgaard Anno Et Die Ut Supra.  
Ancher Müller. Daniel Bark.   Anders Pedersen Fyhn.    Jacob Loransen.     
Jens Leslen. 
Summa andrager forskrefne jordegoeds efter taxen til penge 4645 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
Anno 1703 dend 3 July er efter lovlig giorde tillysning, møtte paa S: Albret Hartwigs 
Sterfboe paa Wellendsgaarden i Nyekier sogn af efter skrefne Paa  Rettens vegne var overværende 
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paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant og Amtmand Waldemar Reedz ved sin 
fuldmegtig efter ordre paa hans welbaarnheds egen weigne Skifte skriveren Henrich Brugman, Paa 
Enkens Kirstine Hans Koefoeds daatteris  Veigne hendis Søn, og laugwærge Herman 
Hansen Soede, boende i Rønne, denne S: Mands Albret Hartwigs arfvinger Eskild Hartwig 
boende paa Finnegaard i Ibsker sogn. som er hans broder, paa egne og dend udenlands broder 
Mortten Hartwig og sin broder daatter Magdalena Claus Hartwigs daatters weigne. For 
demmen Eskild Hartwiger weigne, paa deris weigne møtte. Saa og møtte Jørgen Ollufsen biende 
paa Leensgaard i Østerlaursker sogn, som haver denne S: Mand Albert Hartwigs søster Karne Poul 
Hartwigs daatter, hvor vi da og efter følgende dato hafver foretagen at Examinere Sterfboet efter S: 
Albert Hartwig befindes bort skyldige Giels og Prætensioner som i følgende maader udi bemelte 
2de mænds ofverværelse passeret nemlig Kongl: May:Amtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik 
Skor fordred efter sin indgifvende reigning som her hos er vedhefted datered dend 3 july 1703 
under Hr: Amptskrifverens egen haand og er lydende først om tvende obligationer, dend første dend 
15 april aar 1694 paa capital 473 Rixd., og rente deraf fra dend 15 april 1701 opteigned til dend 1. 
july med reignis som er 2 aar og 11 ugger aarlig --- proconto er 52 rixd. 12 skl., er 525 Rixd. 1 mrk. 
12 skl., nok efter dend anden Obligation af1. November sidst afvigt er skyldig Capital 283 Rixd. 5 
mrk. 8 skl., rente der af fra forde 13 November og til dend 2 july 1703 som er 33 uger aarlig 5 
procento 8 Rixd. 5 mrk. 9 skl., er 292 Rixd. 5 mrk. 1 skl., med videre vel bemelte Hr: ampt 
skrifverens andre der hos lefverende 2de reigninger og udi for berørte 2de Obligationer af denne S: 
Mand giorde forsikringen for dend første udi Wellingsgaarden, og for dend sidste giort forsikring 
udi dend 3 gaard Herlof Jensen paaboer i Persker sogn, saaleedes som Obligationerne udi sig self 
anf mælder, hvor af Copiæ efter begiæring under Hr: Amptskrifverens egen haand udviser og 
forclarer som tillige med berørte reigninger formelder saaleedis nemlig. Regning paa hvis S: Albret 
Hartwig til mig efter 2de hans udgifne Obligationer og ellers i andre maader er skyldig efter den Sl: 
Mands Obligation af 15 April A: 1699 Capital 473 Rixd., rente den af fra 15 April 1701. og til dend 
1. july 1703. med regnis som er 2 aar og 11 ugger aarlig 5 procent er 52 Rd. 1 mrk. 12 skl., er 525 
Rixd. 1 mrk. 12 skl., nok efter hans Obligation af 13 November sidst afvigt er skyldig Capital 283 
Rd. 5 mrk. 8 skl., rente der af fra forde 13 November og til d. 2 july 1703 som er 33 ugger aarlig 5 
procent 8 Rd. 5 mrk 9 skl., er 292 Rd. 5 mrk. 1 skl., for forde capitaler er mig efter Obligationernis 
formelding giordt forsikring udi Wellingsgaard i Nyekier sogn og udi dend 3 self eiergaard udi 
Persker sogn som Herlof Jensen paaboer som af hos følgende Obligationer er at see i mens som 
fornefnis skal bemelte 3 gaard ike fuldkommen tilhørrer afgangen S: Albret Hartwig da om de 
vedkommende saa synis at de 263 Rd. 5 mrk. 8 skl., med sin rente som er bestaaende i bemelte 3 
gaard i Persker sogn maa tillige med den Summa som mig udi Wellingsgaard tilkommer der udi 
indføris er ieg der med fornøyet paa det disse tvende fordringer kunde være paa it stæd, endnu efter 
den S: Mands sedel dateret den 27 february indeværende aar hvor for ieg skulle hafve haft 4 tønder 
smør som ike mig er lefveret blef ham af mig betalt penge 95 Sld. 63 Rd. 2 mrk., efter forfølgende 
Specifiation paa en deehl omkostninger der er gangen paa noget gods S: Albret Hartwig med mit 
skiber nu har ladet ud forre sampt paa nogen hafver ieg ham samme tiid laan tilkommer ieg 38 
Rixd. 2 mrk. 6 skl., tilkommer at svare af dend 7 gaard i Nykier sogn, Oktober qvartal 1702 sampt, 
January og April Qvartalen 1703 af forde gaard i Nykier sogn á qvartalen 5 mrk. 10 skl., er 2 rixd. 4 
mrk. 14 skl., er til som 41 Rd. 1 mrk. 4 skl., for Willingsgaard og goeds for samme tvende qvartaler  

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

Laurits Hansen. 
Anno 1703. dend 4 juli er atter med dette Sterfboes Gieldis Extrasering endnu videre  
Udi oben skrefvis nerværelse forrefalden, og da Passeret som følger nemlig  
Margreta S: Lars Larsen boende i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 8 
skl.,  
Lars Rasmusen Boende i Nyker sogn fordred efter afreigning imellem ham og denne S: Mand hvor 
saa befindes bemelte Lars Rasmusen at tilkomme her af boet penge 3 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
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Niels Persen paa Willingsgaards grunden i Nyeker sogn tilkommer efter afreigning imellem ham og 
denne S: Mand naar jorde leien tilSt: Mikelsdag nest kommende afkorted tilkommer ham igien til 
rest paa it par graae Heste her af Sterfboet penge 4 Sld., :/: 
Efter ofverseet regenskab imellem denne S: Mand og Povel Rasmusen befindes Povel Rasmusen her 
af  Sterfboet at tilkomme til rest penge 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaards grund tilkommer for it Røe blised Hestføll denne S: Mand 
Albert Hartwig har bekommed, og Peder Rasmusen, broder Hans Rasmusen er tillagt paa skifted 
efter deris S: Fader Rasmus Persen i Nyeker sogn og nu her i boet igien til Peder Rasmusen svaris 
saa som han er værge for sin broder Hans Rasmusen, for bemelte Hestføll 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Toer Toersen skrædder paa Willingsgaards grunde er efter afreigning tilkommer her af boet som 
rester paa adtskillige arbeide 4 Sld. 6 skl., :/: 
Jens Ollufsen paa Willingsgaards grunden er efter afregning med indberiegned hans jordeleie 6 
mrk., og husleie 6 mrk., til St. Mikelsdag nest kommende 1703 saa og hvis hand her i boet har 
arbieded, naar alt det afkorted saa tilkommer Jens Ollufsen her af boet at fordre penge 1 Sld. 7 skl., 
:/:  Olluf Thorsen paa Willingsgaards grunden tilkommer efter afreigning arbiedsløn penge 3 mrk. 6 
skl., som forhen er afkorted paa hans husleie for 1703. :/: 
Seigne Hans Anders paa Willingsgaards grunden fordred for sig self for hose knytteri 2 mrk., og 
høste arbied 6 skl., item paa sin daatter Øder Niels for 7 dagis høsteløn á 4 skl er 1 mrk. 12 skl., er 1 
Sld. 2 skl., :/: 
Jørgen Giertsen i Nykier sogn fordred for skolleløn for Elisabeth Jørgensdaatter 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaards grunden fordred arbiedsløn som vedgikes nemlig for vaar arbeids 
neste afviste vaars 4 Sld., og paa forleeden aars høste arbeid for sig og sin hustru tilgoede 1 mrk. 5 
skl., er 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
Mourits Markmand i Rønne lod indlefvere sin fortegnelse angaaende noged i regnskabs han og 
denne S: Mand imellem var hvorimod findes i denne S: Mand Albert Hartwigs regenskab bøger at 
hand med bemelte naar reisen ved sin sidste betaling som skeede den 17 juny 1695 som var 3 Sld. 2 
mrk., til Anders Fyhn blef foreened at deris regenskab blef saa afclared at skulle gaae lige ope, hvor 
for denne Prætention saa de ved her paa skifted er forblefven og blef af Anders Fyhn for land at det 
rester sig af det vere i capitalen ved Hasle for anded med de 14 mrk., som han Mourits Markmands 
weigne blef bekom af denne S: Mand Jørgen Andersen deigen i Nyeker sogn fordred for en skeppe 
Rug, og en skeppe Biug 2 mrk. 8 skl., Item for 4 aars Paaske rettighed af den 7 kaldis Smede 
gaarden i Nyeker sogn 2 mrk., som tilsammen er efter vedgaaelse til først may 1703 er 1 Sld. 8 skl., 
;/; 
Lands tings skrifveren Jens Pedersen Losle fordred efter sin indlefverede reigning, med 
indbereigned 9 Sld., for denne forretning om det Sterfboes jorde goedsis taxering at skrefne, med 
videre som nu af arfvingerne vedgikes 19 Sld.,  
Lars Larsen paa Willingsgaards grunden tilkommer her af Sterfboet efter ofverseet regnskab som 
nu vedgikes af arfvingerne at reste til ham 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Sognepræsten hæderlig og wellærde mand Hr: Svend Nielsen fordred efter indsende seddel som nu 
vedgikes10 Sld., efter sedel af july 1703. til Mads Høy i Rønne ofver dreged disse 10 Sld., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Carel Væufsen i Rønne fordred efter sin sedel 0g afreigning som vedgikes 9 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensens i Rønne fordred for 2 skepper salt som er indført udi den skifte forretning 
efter hendis S: Mand Hans Jensen og findes udlagt efter den S: Mands egen haand 2 Sld., :/: 
Peder Hansen ved Aaebye i Nykier sogn fordred som vedgikes 1 Sld. 2 skl., :/: 
Christen Rasmusen i Westermarie sogn fordred som rester paa en Hest 9 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne hvis fordring som i dag er angifven som saaleedes 
regtiger befunden penge 104 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
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Hvilked at saa er Passeret Testerer Henrik Brugman. 
Paa min Moders weigne som laugwærge Herman Hansen Soede.  Eskild Hartwig. 
Jørgen Olsen Sonne. Poul Rasmusen.  Laurits Hansen. 
 
Nest paafølgende den 5 july berørte aar 1703, er ey med Gieldens Extra Lowlig 
Efter berørte S: Albert Hartwig paa Willingsgaard fore tagen udi berørte vedkommendis nærværelse 
og for videre Passeret som følger nemlig. :/: Niels Morttensen i Nyekier sogn møtte her paa 
Sterfboet, og fordrende for en deel af it les høe hvor udi Hans Ibsen i Nyrbye ssmmested med ham 
var interseret Accorderet for penge 1 Sld., :/: 
Rasmus Hansen Boende i Haslef møtte og fordrede stefning penge udi en sag efter Accordering 2 
mrk., :/: 
Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer som for ermelt efter imellem ham og S:Albert 
Hartwig opretted Contract med forsikring udi berørte taxerede Wandmølle med behørige hus penge 
30 Sld., :/: 
Ellers fordred Hans Madsen paa at vilde hafve kirke ringe penge til –kierke for denne S: Mands Lig 
saa som Hans Madsen kirkewærge, arfvingerne --- at Albert Hartwig faar var for sin død hafvis til 
Nyekierke foræred et oryels alter klæde st—rigtighed har med dis fra særdaget for den anført. 
Summa penge saa vel som og it tinner gl 
Mangler 1. linie 
Anders Andersen Kure boende i Skarpeska i æncandskier sogn fordred efter afreigning som rester 
som vedgikes 2 mrk. 15 ., :/: 
Olluf Madsen i Clemmedsker sogn fordred for forderløn paa en stud 3 mrk., :/: 
Christen Pedersen skulle hver udsin søn Povel Charstensen af rydsker sogn, fordrer foederløn paa 
en wester forfisked til juhl 2 mkr., :/: 
Lars Pelsen gummeløs boende i Haslef fordred for sin sedel som vedgikes penge 7 Sld. 3 mrk. 4 
skl., :/: 
Lars Madsen paa Stengegaarden i Clemmedsker sogn fordred som rester igen 2 Hestes af 
kiøbsning, og nu vedgikes 2 Sld., :/: 
Peder Andersen i wang tilkommer efter afreigning som vedgikes at restere penge 2 Sld. 3 mrk. 14 
skl., :/: 
Hans Hellesen i Westermarie sogn fordred 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Madsen boende i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn fordred for ir par stude at føde som 
vedgikes penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Mortten Mogensen i Nueker sogn fordred fore fire –røye langhalm som vedgikes a 1 mrk 4 skl og 
for nye smør otting en mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Sørensen Væster rødsker sogn møtte her i dag paa Sterfboet og foreviste af Albert Hartwig til 
hammenudgifne obligation og pandtebref datered den 27 april 1695. med der udi giorde forsikring 
udi Wellingsgaard lydende paa laante penge 2 hundrede 2 Sld., Corant mynt efter der om 
paafølgende vidimeret Copredes videre formelding som nu blef læst og paaskrefne og Hans 
Svendsen igien lefvered, af forskrefne capital penge 200 Sld., rester rente for dend 27 april 1702 til 
den 27 aprik aar 1703 aar á 5 procent er 10 Sld., fra 27 april 1703 til den 27 july 1703 er it fiering 
aar rente 2 Sld. 2 mrk., er capital og rente penge 212 Sld.m2 mrk., med under her efter rente 
beriegned den 10 September 1703, rix C. en rixd. Copie jeg Albret Hartwig til Willingsgaard i 
Nyekier sogn, kiendes og giør witterligt, at Erlig og Weltbaare og formeene Mand Hans Svendsen 
boendis Marenrødskier sogn, hafver efter min begiæring forstragtning med rede penge udi goed 
wang bør corant mig, toe hundrede hvilke 200 Sld., jeg lofver paa tro og lowe til aar og dags forløb 
efter under skrifne date, uden skade og skadesløs med sin tilbørlige intel 6 procento 1. aar udi 
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sambet Summa oprigtig at betale og paa det welb. Hans Svendsen, skal dis bodie være forsikret om 
sine –kenge saadette jeg med min kiere hustruis raad og samtyke hammen hermed min be: hofvet, 
hofvet gaard, som jeg nu paaboer pandte, hvilken gaard jeg bepligteve mig paa er og redelighed, ey 
at være pandtsat til nogen anden hvor udi handsen for nogen anden Creditorer skal være 
precoriteret, indtil hand stine penge bekommen, til wetterlighed hafver jeg dennethii udgifne 
Obligation, medegen haand skrefvet og under skrefvet og mit zigneter hos trygt jer kraligen era bo 
dit min kistofsøn, hederlige og vellærde Herman Hansen Soede at hand med mig til witterlighed eed 
vil underskrefve, Satum Willingsgaard d. 27 April 1695. Albert Hartwig.   
Efter begiering til witterlighed Herman Hansen Soede.   Lest inden wester Herrits 
ting den 3 September Aa. 1696 Testerer Daniel Bark. Mads Jensen. 
Som hiemviist paa den forretning som er holt paa Willingsgaard angaaende Albert 
Hartwigs Jordegoedsis taxering dend 28 juny Aa. 1703. Testerer Ancher Müller 
Jens Lesler. Aa. 1696 d, 14 April ylse Albret Hartwig. 
Half tønde sild, for 4 Sld. Paa renten, Hans Svendsen efter denne Obligation fra skrifning, hafver 
Albret Hartwig mig rigtig, ald paadragen rente betalt til d. 27 April indeværrende aar Aa. 1700 med 
reede penge hvor fore qviteres Satum Rydsker sogn. d. 27 September Hans Svendsen. 
Iligemaade er renten til den 27 April. Anno 1702 af denne Obligation rigtig betalt, hvor fore 
qviteres datum Rydskier sogn d. 18 September Aa. 1702. Hans Svendsen, fremvist paa skifted efter 
S: Albret Hartwig. Paa Willingsgaard i Nyekier sogn d. 5 juli 1703 Testerer, Henrik Brugman. 
Dette er saa riktig Copil efter Originalen med sin akt og meening Testerer Hans Svendsen.  
Summa andrager hvis Gield og Pralen hioner, som i dag den 5 july i forskrefne maade er anført 
andrager til penge 262 Sld. 8 skl., Hvilked at saa Passeret Testerer H: Brugman. 
Paa min Moders wegne som laugwærge Herman Hansen Soede.  Eskild Hartwig. 
Jørgen Ollufsen Sonne. Laurs Hansen. Povel Rasmusen. 
 
Anno 1703  dend 6 July er og udi forskrefne vedkommende nerværelse med videre dette Sterfboes  
Gield og Prætensioner foretagen og saa passeret som følger, efter denne S: Mands Albret Hartwig 
Messiur, af dato Willingsgaard den 22 November Aa. 1702. med den hos følgende regning Johan 
Fniken Hagen boende i Kiøbenhavn af d. 25 maj 1703 befindes bemelte Johan Fniken Hagen her af 
boet at tilkomme som vedgikes for 15 Sld. 3 mrk., :/: 
 Efter en af S: Albert Hartwig udi Kiøbenhavn d. 26 may 1702 udgifne Obligation til Madam Mette 
Niels Povels sammesteds med indhold at S: Albret Hartwig hafver laant af berørte Madame Mette 
Niels Povelsen udi Danske Croner 53 Rixd., som er forsikred udi S: Albert Hartwigs redeste midler, 
og end videre af S: Albret Hartwig da hofvende verdt Niels Iegendt som Contions maatte 
underskrifve, og side under efter den 15 january 1703 med sin forholden rente til den dag betalt som 
opskrifven paa bemelte Obligation om formelder, nu lest og paaskrefve, i saa maader tilkommer 
Cautionnisten som hafver giort erstadtning paa denne S: Mands weigne oben skrefne Obligationens 
indeholdende capital penge 79 Sld. 2 mrk.,  der af rente bereigned fra dend 26 may 1702 til 26 may 
1703 it aar andrager 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., nok rente bereigned til den 26 Augusty 1703 er it fiering 
aar 1 Sld., er saa capital og rente 84 Sld. 1 mrk. 14 skl., :/: 
Ingeborig Sahlig Olluf Jensen i Rønne fordred efter hendes sedel som hende tilkom paa Gl. 
Lundemans weigne for bekommende 100 legter S: Albert Hartwig af lundemand hafver bekommed 
6 Sld., og der paa vedgik Ingeborig S: Olluf Jensen at hafve bekommed 2 tønder biug a 6 mrk er 3 
Sld., rester saa igien penge 3 Sld., :/: 
Mads Pedersen Høy i Rønne fordred efter denne S: Mand Albert Hartwig egen sedel indhold for it 
lispund hamp som Mikel Ollufsen paa S: Albert Hartwig weigne hafver annammed hvor for rester 
som vedgikes 2 Sld. 2 mrk., :/: 

bornholmerting.dk 920



 24

Summa Andrager forskrefne dagen første Prætensioner og Gield til penge 105 Sld. 2 
mrk. 14 skl., hvilked at saa er tilganged og Passerett som fore skrefvet staar Testerer 
H: Brugman. 
Paa min Moders weigne som Laugwærge Hermand Hansen Soede.   Eskild Hartwig.  
Jørgen Ollufsen Sonne.  Laurits Hansen. Povel Rasmusen  
Anno 1703 dend 9 july  ere vi forskrefne Atter mødt paa Willingsgaard paa S: Albret 
Hartwig Sterfboe og saa Excamineret hvis videre bort skyldige Gield og Prætensioner som i dag  
blef angifven og saa blef forretted og Passeret som her efter følger. 
Peder Mikelsen af Østermarie sogn paa sin Moder Kirstine S: Albert Høy af Ligsted, weigne i dag 
inkrefvered en Obligation af denne S: Mand Albert Hartwig til hendis S: Mand Albert Høy udlofve 
datered d. 14 April 1686. lydende paa Capital som endnu rester30 Sld., hvor for var til forstrekning 
stilled 4 Sld., til paa landbriug jord lydende udi --- lyke med --- --- hold om her efter følger rester 
der af efter opskrefte rente for 14  april Aa. 1702 til 14 April 1703.  1 Sld.2 mrk., :/: 
No. 6. Genmark copie, kiendis ieg under skrefne at jeg hafver laant af erlig --- og welformenne 
mand Albert Høy boende i Listed 30 Sld., reede penge udi fire marks reignet udi croner, hvilke 
forskrefne tredje Sld., lofver forde Albert Høy til dette underskrefne aars dato med lige mytet regtig 
igien at betalles og der hos sin tilbørlige rente, og sætter hammen der foruden fire skepper landbiug 
jord i under pant liggendes i Smidelyken som streker sig i Synder og nør indtil overs dagen 
kommen at hand bekommer som penge igien og vil pant ære og redelighed holde hammen og hans 
arfvinger i alle maader skadesløs, at dette saaleedes i sandhed holdes skal hafve ieg denne min 
Obligation til witterlighed med min egen haand skrefved, og mit zigned her neden under trykt Anno 
1686 dend 14 April. Videre stoed der paaskrefven Aa. 1687 dend 14 April hafver Albret 
Hartwig betalt min rente for indeværrende aar, Indførtt og lest paa skifted efter S: Albert Høy i 
Listed den 28 juny Aa 1688. og er den resterende rente til 14 april 1688 betalt efter skiftebrefved, 
videre formelding Testerer H: Brugman.   Medven dette at være rigtig copie af Originallen Testerer  
Peder PMS Mikelsen. Og som de i som meldes ligger og til hørende, saa skal for Summen her af 
boet skee fuld udlæg tillige med forde aars rente hvor videre og her efter for mel—HR: Jochim 
Haaik i Lybek. Hans fordring angaaende saa fanttis skee i Sterfboet hans fuldmegtig Jacob Copilon 
hans qvitering paa samme regning opsat in mag 1702. som melder til slutning paa 211 mrk. 1 skl., 
lyskb med disse ord, dieses ju dank be juhlt 1703. den 10 april á Rønne p. Jacob Coppelen og 
videre fanttis ike Sterfboet at S: Albert Hartwig dend 10 april Aa. 1703 at hafve til sig annammed, 
hvor for arfvingerne ike vilde stæde noged her udi om anderleedes at indføris men saaleedis den ved 
bemelte Povel Aristsen paa Kantte Danisgaarden i Westermarie sogn, fordred for it læs Høe som 
vedgikes penge 3 Sld., :/: 
Mortten Clausen  Ere efter dend S: Mand Albert Hartwigs regenskabs bog med videre  nu boende i 
Sandwig møtte her paa Sterfboet, og imellem ham og arfvingerne Ere efter dend S: Mand Albert 
Hartwigs regenskabs bog med videre som dem imellem væred hafver, giort afreigning hvor saa 
befindes Mons Clausen her af boet at tilkomme som i alt rester og vedgikes 3 Sld. 3 mrk., :/: 
Antonis Lindemand i Lybek efter sin af arfvingerne som rester 47 Sld. 4 skl., :/: 
Summa andrager som i dag er anført af boet skyldig Gield og Prætentioner, paa min 
Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.  Her til Brugman.  
Eskield Hartwig. Jørgen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Anno 1703 Dend 10 july. Er Atter  vi forskrefne vedkommennis ofverværellse med 
siden dette Sterfboe vedkommende Gield regenskaber og Prætension  Excamineret og saa Passeret 
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som her efter følger nemlig, Hans Jensen i Røe sogn fordred som her rester af hvis han tilkom for at 
taxen S: Jørgen Joensen 31 gaard ---- 1 Sld.,  
Iligemaade tilkommer Hans Svensen i Dyngegaarden i Rydskier sogn som og var nu af de smør 
som og nu rester 1 Sld., Endnu befindes efter Manden Regning fra Hr: Jostin Hartwig bek Datered 
den 26 Oktober 1702, som ofver eens kommer med en hiemsendte reigning observation datered den 
anden November bemelte aar 1702 af hammen her af Sterfboet tilkommer penge 14 2 mrk. 8 skl., 
Skrifver her penge 71 Sld.2 mrk. :/: 
Jacob Johansen i Rønne har her i boet efter den S: Mands regenskabs bog efter retningat fordre 5 
mrk. 8 skl., :/: 
Hans Zandersen Dik i Svaniche eftersin tiid sente regning befindes her i Sterfboet at hafve giorde 
som vedgikes 2 Sld.,  
Møtte Capitain Hans Bistrup som nu boer paa Birgegaarden i Westermarie sogn for Mette Elisabeth 
Macbeus af hans Kongel: May: Allermaadigste er med benaadef. Og fremvist bemelte Caps: 
Bistrup 2de denne S: Mands qviteringer den første dateret den 13 Oktober 1702. den anden datered 
den 6. April 1703. hvor udi befindes Capitain Bistrup til Salig Albert Hartwig har lefvered sit 
landgilde af Birgegaarden for 1702 med 3 fierings smør og fior tent penge og der for til 1. may 
1703. af denne S: Mand Albert Hartwig qvitered og clared hvor for bemelte Fru Mette Elisabeth 
Maccabeus med videre af S: Albret Hartwig er forhen giort vi stadtning og her til vedkommende 
efter retninger indført, hvor om for Mette Elisabeth udgifne qviteringer videre formelder :/: 
Niels Nielsen boende i Olskier sogn Capitain ofver Nørre herred3 Compagni her paa Sterfboer, og 
fremviiste en fuldmagt til hannem udgifven af Mikel Hansen Lenke Qvartermester ved det Kongl: 
Lifgevarde i Kiøbenhavn datered den 14 juny 1703. med indhold at udi dette aar 1703. 1704. og 
1705. skal hand hafve de tuener gaarden nemlig den 39. Povelskier sogn af Niels Pedersen udi 
beboende, og den 14 gaard i Pederskier sogn som Arist Ollufsen paaboer, hvilke 2de gaarde Niels 
Nielsen skal hafve under forpagtning i berørte 3 aar og som S: Albret Hartwig berørte 2de bønder 
gaarder har haft under forpagtning udi det aar 1702. som meldis udi samme fuldmagt at Niels 
Nielsen skal forpagtning pengene her af boet opbærge for berørte aar 1702 som er penge 24 Sld., og 
blef samme fuldmaftis messive nu i dag lest og paaskrefven. :/: 
Jens Hansen i Olskier sogn som efter sin forhen til S: Albret Hartwig udgifne Reves datered den 15 
Oktober 1702. vedstoed nu i dag at hand endnu vil svare til de 2de brefve nemlig en Landstings 
Dom som hand self forhen af Peder Espersen i Røe sogn laant hafver, hvilken Dom er nogen jord 
angaaende som er melt Peder Espersen, og Jep Køller hafver haft tvisttighed om. Item it tings vidne 
som udstoed af Nørre Herredsting den 28 April 1702 angaaende it markeskiels flytning som Weft 
Pedersen. Og hans medfølger skal hafve begaaed som Albert Hartwig til ham berørte dato lefvered 
og lofved Jens Hansen eiermanden bemelte 2de brefve Peder Espersen til at svare og holde dette 
Sterfboe der for krafvisløs. :/: 
Welb Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin indsendte sedel og afreigning som i alt 
opdrog og vedgikes til penge 143 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner som i dag er Extraheret til penge 
245 Sld. 4 skl., dette saa at være Passeret Testerer Willingsgaard den 10 july 1703 
H: Brugman.  paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Anno 1703. den 11july er igien med dette Sterfboets Gieldis registering, og Extrahering 
udi forskrefne vedkommendis  nerværelse foretagen, og Passeret, som efter følger nemlig. 
Claus Harca i Gudium fordred for fiskeri som rester og vedgikes 2 Sld. 2 mrk., :/: 
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Jens Persen paa 7 gaard i Nyekier sogn hafver her i Sterfboet efter rigtig afreigning at fordre, som 
efter regenskabs bogis udvisning befindis ham at tilkomme penge 4 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe lod fordre for en stang jern 1 Sld. 3 mrk., :/: 
Henning Bohne i Rønne ved sin hustruis indsendte memorial lod anmælde at dette Sterfboe er til 
hendes mand skyldig, saa som Henning Bohne er for reise her fra landet:/: Først efter afreigning den 
6 july 1700, er S: Albret Hartwig skyldig blefven 13 Sld. 2 skl., nok tilkommer Henning Bohne paa 
Hr: Lindemands weigne af 5 rixd,. For it hundrede legter S: Albret Hartwig bekom, efter som 
Ingeborig S: Oluf Jensens forhen der for er indført for 4 Rixd., der for her ikun anføris 6 mrk., nok 
som S: Albret Hartwig har goedsagt for Jørgen Larsen muermester 5 Sld., for en fed qvige til 
begrafvelsen 7 Sld., for 10 allen sort floer 3 Sld 8 skl., for 2 ½ alen ratin 3 Sld. 3 mrk., er 33 Sld., 1 
mrk. 10 skl., derpaa har Henning Bohne bekommed 6 tønder Biug paa 2de tider efter der om S: 
Albret Hartwigs regenskabs bogis udvisning á 6 mrk er 9 Sld., blifver saa igien til rest som Henning 
Bohne tilkommer penge 24 Sld. 1 mrk. 10 skl., efter Henning Bohnis egen der efter indlefvered 
regning som endnu vedgaaes 6 mrk., :/: 
Efter S: Albert Hartwigs regenskabs bogis indhold hafver Jens Jørgensen i Rønne her i boet 
tilgoede som Herman Hansen Soede tilkommer penge 15 Sld. 2 mrk. 12 skl., :/: 
Niels Eriksen paa 25 gaard i Aakier sogn møtte her paa Sterfboet og blef med ham giort afreigning 
efter S: Albret Hartwigs rengeskabs bogis indhold, saa befindes Niels Eriksen her af boet at 
tilkomme som rester af S: Albret Hartwig skal svare til pandet formynderskab hand holde for Niels 
Eriksen. /: S: Hustru Giertrud  Claus Hartwigs daatter som nu vedgikes ret at være paa begge sider 
17 Sld. 3 mrk., /: 
Hans Berrildsen boer paa 5 wornede i Aakier sogn, efter afreigning med hvor fore skeede nu her 
paa Sterfboet, saa befindes Hans Berrildsen her i Sterfboet hafver til goede som vedgikes penge 14 
Sld., :/: 
Diderik Funk i Nexøe fordred som rester til ham paa en fiering spegesild A: 95. 2 mrk., nok er 
skyldig blefven 1700 den 10 Marty paa en stang jern 4 mrk. 11 skl., er som nu vedgikes penge 1 
Sld. 2 mrk. 11 skl., :/: 
Summa andrager hvis Prætensioner som i dag Extraheret og anført penge 84 Sld. 15 
skl., Dette saa at være Passeret Testerer Skiftestæden den 11 july Anno 1703.  
H: Brugman.  paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Anno 1703 dend 12 july er atter med dette Sterfboeds Gieldis Extrahering end videre  
Udi forskrefne de vedkommendis nærværelse foretagen og saa Passeret som her efter følger nemlig. 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning med S: Albret Hartwigs arfvinger som nu skeede 
paa Sterfboet hvor saa befindes efter rigtig regning at Jacob Koefoed her af boet tilkommer 73 Sld. 
1 mrk. 13 skl., :/: 
Mads Koefoed Puolsen i Svaniche fordred efter sin indsendte regning datered Svaniche dend 4 july 
1703. som melder til sletning af Mads Koefoed her af boet tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 1 skl., Hver 
iblandt er beregned 3 Sld., for hamp som Knud Hartwig paa S: Albert Hartwigs weigne af Mads 
Koefoed har annammed men som Albert Hartwigs regenskabs bog ej melder om meere hamp end 
for 5 mrk., saa dargis de 7 mrk., efter arfvingernis begier fra oben rørte Summa, blifver saa igien 
som Mads Koefoed tilkommer her af boet 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., :/: 
Jørgen Olsen boende paa Leensgaard i Østerlarsker sogn, fremviiste denne S: Mand Albert 
Hartwigs egen haand, og qvitering datered Willingsgaard den 26 april Anno 1702, som formælder 
saaleedes, jeg Albert Hartwig til Willingsgaard i Nyeker sogn, paa Borringholm, kiendes og her 
med for alle witterligt, at jeg hafver annammed reede penge fyldigst, og fuld værd af min Høyt erde 
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S: Svoger, Høyakte boer Sr. Jørgen Olsen Sonne for alt hvis mig paa egen og min S: Broder 
Mortten Hartwigs arfveligen til Rønne efter voris S: Moder Elisabeth S: Poul Hartwigs /: Være 
signeten udi løsøre, eller af den fri wornede gaard i Westermarie sogn i Sosse, som nu af Henrik 
Jørgensen beboes og voris S: Moder tilhørte /: efter skiftebrefvene opretted efter ermelte voris S: 
Moder deds videre formælding, Thi kiender jeg for mig min kiere hustru børn og Sande arfvinger 
saa vel som for ermelte min broder Jugen ydermeere lod deel ret eller rettighed, at hafve til at 
fordre, fordre lade noged videre enten af forde gaard eller løsøred, saa som eig paa egen nog min 
broders wegne for bemelte voris møderne arf hafver bekommed den minste silling med danmeste 
saa ieg taker min S: Svoger for goed og reedelig afbetaling i allemaader og der fore baade paa egen, 
og min broders wegne vil hafve af bemelte min Svoger Jørgen Olsen, og min S: Søster, og deris 
arfvinger, her med tilbørlig qvitere og for videre ansvar kravis, og skadisløs holden i alle 
optenkelige maader til witterlighed hafver eig denne min udgifne qvitering, med min haand og 
zegneter bekrefted Willingsgaard den 28 April Anno 1702 Albert Hartwig /: Nok beviste Jørgen 
Olsen boende paa Leensgaard i Østerlarssker sogn, som og arfvingerne ved at S: Albret Hartwig af 
Jørgen Olsen ved paaskefne 1702 hafver til laans bekommed udi reede penge 100 Sld., der af rester 
rente til july maaneds udgang fem fiering aar a 5 procento er renten 6 Sld. 1 mrk., er saa capital og 
rente 106 Sld. 1 mrk., Nok fordred Jørgen Olsen rester paa it par stude som Albert Hartwig hafver 
bekommed som vedgikes 6 Sld.,   
Eskild Hartwig paa Hendegaard i Ibskier sogn som nu paatager sig wærgemaal for sin udenlands 
v;rrende broder Mortten Hartwig, for hvilken broder denne S: Mand Albert Hartwig hid indtil efter 
hans egen med derset fuldmagt til hammen w;rged hafver og hafver S: Albret Hartwig Mortten 
Hartwig sin broder arfvepart efter derris S: Moder falden opbaared efter derom forhen indf’rte 
Albert Hartwig qviterings lydelse som Jørgen Olsen og resten af Eskield Hartwig er betalt til S: 
Albret Hartwig og tilkom efter opretted skiftebrefvis udvisning da ved Leensgaard den 26 
November 1701 i alt 93 Sld. 2 mrk. 11 skl., der af rente i holf anded aar til 1 july 1703 andrager 7 
Sld. 2 skl., er saa capital og rente som nu broderen Eskild Hartwig fordre, og her af Sterfboet 
Protenderer udlæg for 100 Sld. 2 mrk. 13 skl., efter det skiftebref ganged efter sallig Karen Eskield 
Hartwig Hans Nielsens S: Hustru som boede og d’de udi Allinge datered den 7 November 1691 
befindes S: Albert Hartwig at hafve paataged sig w;rgemaal for den S: Qvindes søn Poul Hartwig 
Jacobsen som der efter tilkommer sin fæderne og Møderne arfvepart som opdrager Capital denne S: 
Mand naar jorde leien til St. Mikelsdag nest kommende afkorted tilkommer ham igien til rest paa it 
par graae Heste her af Sterfboet penge 4 Sld., :/: 
Efter ofverseet regenskab imellem denne S: Mand og Povel Rasmusen befindes Povel Rasmusen her 
af Sterfboet at tilkomme til rest penge 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaard grunden tilkommer for it røe blised Hestføll denne S: Mand 
Albret Hartwig har bekommed, og Peder Rasmusen, broder Hans Rasmusen er tillagt paa skifted 
efter deris S: Fader Rasmus Persen i Nyekier sogn og anke i boet igien til Peder Rasmusen svaris, 
saa som bjorder wærge for sin broder Hans Rasmusen, for bemelte Hestføll 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Toer Toersen Skrædder paa Willingsgaard grunden efter afreigning tilkommer her af boet som reste 
paa adtskellige arbride 4 Sld. 6 skl., :/: 
Jens Ollufsen paa Willingsgaards grunden er efter afreigning med indberegned hans jordeleie 6 
mrk., til St: Mikelsdag nest kommende 1703. saa og hvis hand her i boet har arbieded, naar alt det 
er afkorted saa tilkommer Jens Ollufsen her af boet at fordre penge 1 Sld. 7 skl., :/: 
Olluf Thorsen paa Willingsgaards grunden tilkommer efter afreigning arbeidsløn penge 3 mrk. 6 
skl., som forhen er afkorted paa haveshus leie for 1703. :/: 
Seigne  Hans Anders paa Willingsgaards grunden fordred for sig self for hose kingtteri 2 mrk., og 
høste arbeid 6 skl., Item paa sin daatter Øder Nielsdaatter for 7 dagis løn á 4 skl er 1 mrk. 12 skl., er 
1 Sld. 2 skl., :/: 
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Jørgen Giertsen i Nyekier sogn fordred for skolleløn for Elisabeth Jørgensdaatter 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaards grunden fordred arbiedsløn som vedgikes navnlig for vaar arbiede 
nest afvigte vaars 4 Sld., og paa forleeden aars høste arbied for sig og sin hustru tilgoede 1 mrk. 5 
skl., er 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
Morids Markmand i Rønne lod indlefvere sin forteignesel angaaende noged i regenskab han og 
denne S: Mand imellem var hvorimod findes i denne S: Mand Albret Hartwigs regenskabs bogis at 
hand med ermelt Markman ved sin sidste betalning som skede den 17 juny 1695 som var 3 Sld. 2 
mrk., til Anders Fyhn blef foreened at deris regenskab bref saa afclarred at skulle gaae lige ope, 
hvor for denne Prætention saa de ved her paa skifted rester blefven og blef af Anders Fyhn for land 
at det reiser sig af det ve og i cilitalen ved hasle for anded med de 14 mrk., som han Morits 
Markmans vegne bekom af denne S: Mand Jørgen Andersen deign i Nyekier sogn fordred for en 
skeppe Rug, og en skeppe Biug 2 mrk. 8 skl., Item for 4 aars paaske rettigheder af den 7 --- 
Smedegaarden i Nyekier sogn 2 mrk., som tilsammen er efter vedgaaelse til først may 1703 er 1 
Sld. 8 skl., :/: 
Landstings skrifveren Jens Pedersen Losle fordred sin indlefverede reigning med indbereigned 9 
Sld., for den forretning om det Sterfboes jordegoedsis taxering at skrefne, med videre som nu af 
arfvingenne vedgikes 19 Sld., :/: 
Lars Larsen paa Willingsgaards grunden tilkommer her af Sterfboet efter ofverseet regenskab som 
nu vedgikes af arfvingerne at reste til ham 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Sogne Præsten hæderlig og Wellærde Mand Hr: Svend Niels fordred efter indlefverede sedel som 
nu vedgikes 10 Sld., efter sedel af 9 july 1703 til Mads Høy i Rønne ofver denged disse 10 Sld., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Carll Ollufsen i Rønne fordred efter sin sedel og afreigning som vedgikes 8 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensens i Rønne fordred for 2 skepper Salt som er indført udi den skifte forretning 
efter hendis S: Mand Hans Jensen og findes udlagt efter den S: Mands egen haand 2 Sld., :/: 
Peder Hansen ved Aaebye i Nyekier sogn fordred som vedgikes 1 Sld. 2 skl., :/: 
Christen Rasmusen i Westermarie sogn fordred som rester paa en Hest 9 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne hvis fordring som i dag er angifven som saaleedes regtig 
er befunden penge 104 Sld. 3 mrk. 2 skl., Hvilked at saa er Passeret Testerer 
 Henrik Brugman.    paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Nest paa følgende  dend 5 july berørte aar 1703 er og med dette  Gieldis Extrahering 
efter berørte S: Albret Hartwig paa Willingsgaard foretagen udi berørte  vedkommendis nærværelse 
foretagen og saa Passeret som her efter følger nemlig. 
Niels Morttensen i Nyekier sogn møtte her paa Sterfboet, og fordrede for en deel af it les Høe hvor 
udi Hans Ibsen i Majbye sammesteds med ham var interseret Accorderet for penge 1 Sld., :/: 
Rasmus Hansen boende i Hasle møtte og fordrede Sterfningspenge udi en sag efter Accordering 2 
mrk., :/: 
Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer som for ermelt efter imellem ham og S: Albert 
Hartwig opretted Contract med forsikring udi berørte taxerede Wandmølle med behørige hus penge 
30 Sld., :/: 
Ellers fordred Hans Madsen paa at vilde hafve kloke ringen penge til her kirke for denne S: Mands 
lig saa som Hans Madsen er kirke wærge, arfvingerne angaf at Albret Hartwig haar før sin død 
hafvis til nyekirke foræred it røgelse alter være som ---- har med dis her- andagelse nu anført og 
Summa penge saa vel som og it timmeglads vedgik sidste linie kan ikke læses side 399. 
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65 Sld. 2 mrk. 3 skl., Hvis der for er udlagt har S: Albert Hartwig solt og en deel parter er halded 
betalning for, saa at Sterfboet igien skal til myndlingen giøre erstadning der for, hvor fore af berørte 
65 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  Capital regnis rente fra skiftebrefveds dato, og til 7 Augusty 1703. er udi 11 
¾ aar  aarligen 3 Sld. 1 mrk., er renten tilsammen 38 Sld. 1 mrk. 12 skl., den paa er til afkortning 
som berørte Poul Hartwig som nu er self myndig, vedgaar at hafver bekommed efter sin sedels 
formælding som andrager penge 35 Sld. 1 mrk. 4 skl., Rester saa af renten 3 Sld. 8 skl., blifver saa 
igien som Povel Hartwig fordred og resterer penge 68 Sld. 2 mrk. 11 skl., nok befindes denne S: 
Mand Albret Hartwig være wærge for S: Mikel Hartwigs i Rundsker sogns søn Mads Mikelsen 
Hartwig som nu er sin egen wærge, og er udenlands og tilkommer efter sin S: Faders skiftebrefes 
videre formælding først datered d. 3 April 1694: først af sin S: Moders Ifareklæder 10 Sld. 2 mrk. 
12 4/7 skl., nok arfved efter sin S: Moder som berørte Skiftebref udviiser 48 Sld. 1 mrk. 6 6/7 skl., 
nok tilkom af løsøre arf efter sin S: Fader som samme skiftebref udviser 14 mrk. 2 skl., nok efter 
samme skiftebrefs formælding tilkommer denne myndling af den 22 gaard i Knudsker sogn 18 Sld. 
3 mrk. 3 skl., er saa til sammen, som denne myndling tilkommer efter sin S: Fade og Moder som før 
ermelt i alt 81 Sld. 1 mrk. 8 3/7 skl., Nok tilkommer denne myndling efter sin S: Moder Fader 
afgangne Hans Nielsen i Nyekier sogn den 15 july aar 1695. af løeøre arf 3 Sld. 12 skl., og af 
Jordepengene udi Mullebyegarden i Nyekier sogn 4 Sld. 1 mrk. 15 3/7 skl., er tilsammen 1 Sld. 2 
mrk. 11 3/7 skl., endnu arfved efter sin moder moder Annike S: Hans Niels skiftebref datered den 17 
Jan Aa. 1698. hvor efter befindes Mads Hartwig at tilkomme som hand Albert Hartwig opbaared 
hafver penge 23 Sld. 2 mrk., Nok tilkommer berørte Mads Hartwig efter sin S: Broder Claus 
Mikelsen Hartwig opretted skiftebref datered den 8 November aar, 1697 til penge 7 mrk. 11 skl., er 
saa alt hvis Mads Hartwig her af boet tilkommer som før ermelt og anført penge 114 Sld. 1 mrk. 14 
6/7 skl., her paa efter S: Mands Albert Hartwigs egen opskrift skal Mads Hartwig have opbaared 
penge 26 Sld. 3 mrk., blifver saa Sterfboet igien skyldig som før ermelt til Mads Hartwig penge 87 
Sld. 2 mrk. 14 6/7 skl., der foruden laante Mads Hartwig en deel sølf knapper, men nu ej vidis hvor 
mange, hvilke hand igien i sin tiid bør tilsvare med forde udlæg for summa bestaar foruden rente, 
efter der om Mads Hartwigs til S: Albert Hartwig egen udgifvende Revere under hans egen haand 
dstered den 17 Marty Aa. 1702 videre udvisning, som nu blef læst og paaskrefven og lyder 
saaleedis stempled papir N:1. en half daler. Som min Høytærede kiere fætter S: Albret Hartwig til 
Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm, Hid ind til hafver været min formynder, og jeg 
underskrefne Mads Hartwig er mine myndige aar, og self burde mit Gields, det være sig ved hvad 
man det heslt være eller hafve kunde saavidt mig baade efter min S: Moder, og fader, Item moder 
fader, og moder moder saa vidt mig baade efter min S: Moder, og fader, item moder fader og moder 
moder arfveligen er tilholden, efter skiftebrefvet ganget og opretted efter wel ermelte min Salige 
Moder Elsebeth Hansdaatter, og S: Fader Mikel Hartwig, saa og min S: Morfader Hans Nielsen og 
S: Mormoder Anniche Hans Nielsens dets videre formelding, da fore som ieg udi guds nafn og ted 
at begifve mig med venlig afsked, fra wel ermælte min kiere fætter Sr: Albret Hartwig paa 
fremmede stæder at forsøg mig enten til Søes, eller udi andre forretninger, hvor Gud og lyken wil 
føye, mig og der for ike ved hvor svart, jeg kand komme hiem igien, saa hvor wel at jeg efter 
lofven, fører endnu af reise først bør at giøre rigtig led med min kiere fætter, og hammen for der for 
mig under hænder haft hafven de wærgemaal qvitere, mens som sligt for medelst min hastige bordt 
reise ike kand skee saa paa det bemelte wærgemaal ej skal være min kiere fætter videre til nogen 
tynge eller besværing, saa hafver ieg giort saadan Accort med hammen, at samme min tilfalden arf, 
saavit som endnu ubetalt findes hos hammen bestaaende, beholder atter min kiere fætter hos sig mig 
tilgoede /: dog foruden nogen interesse, ellers rentis af læggelse, indtil jeg om Gud wil igien hiem 
kommer og Albret Hartwig alleniste, efter skiftebrefves formælding at svare  mig med lige goedtag 
penge, som hand self hafver annammed, saavit hand mig efter rigtig regenskab skyldig blifver og 
der som ieg imidlertid ieg er paa  fremmede stæder trenger til noget, enten penge eller vare, saa 

bornholmerting.dk 926



 30

lofver min fætter at skal og wil skike mig hvis jeg ved skrifvelse begierer skulde og jeg, eller be min 
fætter uden nogen rigtighed om samme ors mellem værende giort er, veed døden afgaar, da skal jeg 
eller mine arfvinger ey hafver videre af min fætter Albret Hartwig eller hans arfvinger at 
Prætendere end som efter demmen os imellem oprettede Contract om formølder, som i alle maader 
holdis, og efter kommis skal hvilket jeg medent egens under skrifne navn og zignet bekrifter og 
wenligen ombedet Sr: Johan Basilivs og Sr.Burel Olsen begge wel fornemme borger, og 
handelsmand i Rønne at de dette mid mig til Witterlighed wil underskrefve Datum Rønne dend 17 
Marty Aa. 1702 Mads M:H: Hartwig efter begiering til witterlighed Johan Basilius fremviist og 
observeret paa skifted efter S: Albert Hartwig mig paa Willingsgaard den 12 july 1703 Testerer 
Brugman. /: 
Det skiftebrefefter S: Mikel Hartwig opretted som nu her i boet fanttis blef nu til Peder Hansen paa 
Blyekrobgaard lefvered som lofved der til at svare naar bereignis, efter for berørte skiftebref ganged 
efter S: Claus Mikelsen Hartwig tilkommer hans broder Hans Mikelsen Hartwig som Peder Hansen 
paa Blyekobbegaard var wærge for penge 1 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Iligemaade tilkommer søsteren Anniche Mikel Hartwigs daatter efter berørte sin S: broder her af 
boet foruden nu møtte for 2 mrk., Wurdered som Corporal Hans Hansen i Nyekier sogn som er 
wærge for hende, og hos sig hafver, der foruden og her af boet at hafve 1 mrk. 13 skl., :/: 
Herman Hansen Soede fordred efter forteignelse for hvis hand har udlagt til S: Albret Hartwigs 
begrafvelse med videre som blef beviist paa Sterfboet og vedgaaed, og opdrager 124 Sld. 1 mrk. 6 
skl., /: Herman Hansen Soede end videre indlagde sine skriflige prætensioner, som blef oplæst og er 
af følgende indhold nemlig, saa som ieg under skrefne Herman Hansen Soede har arfvet efter min 
S: Fader Hr: Hans Jensen Soede som boede, og døde paa Willingsgaard de. 9. September Anno 
1685. en deel løsøre goeds af min S: Faders efter Cafte boe sampt, og Jorde goeds endnu bestaaende 
udi hofvet gaarden Willingsgaard, og udi en fri Wornede gaard beliggende udi Aakier sogn med 
meere løsøre, og jorde goeds som mig arfligen er tilfalden efter mine S: sødskende, Jens Hansen 
Soede, og Margreta Hansdaatter Soede iligemaade hafver min broder Hans Hansen Soede, som er 
udenlands sin arfvepart baade af løsøre, og Jorde goeds efter sin S: Fader Hr: Hans Jensen Soede 
og saa endnu udi boet bestaaende, saa og sin arfvedeel efter hans S: Sødskende Jens Hansen Soede, 
og Margreta Hansdaatter Soede, som er med forseglede skiftebrefve at forclare, og beviise, hvilket 
alt sammen jeg paa min egen saa vel som min broders Hans Hansen Soedis wegne hafver at fordre, 
og indtage af min S: Stiffaders Albret Hartwig boe, goeds, og bæste midler efter som hand ey udi 
nogen maade, ente til mig om min hosstaaende hos hammen arfveparters annammelse efter lowen 
har giort til bud, eller om min broders Hans Hansen Soedis som er udenlands hans efter voris S: 
Fader og S: Sødskende tilfalder, og hos ham instaaende arfveparter har giort nogen rigtighed eller 
endelighed, der for saa Specificeris nu voris patrimonium og arfveparter som af boet bør efter lowen 
først udtagis og gives udlæg foer efter rigtige skiftebrefvis indhold saaleedis som følger, efter det 
skifteeebref ganged efter min S: Fader Hr: Hans Jensen Soede den 12 Oktober Aa. 1685 tilkommer 
mig under skrefne Herman Hansen Soede af løsøre godset 174 Sld. 1 mrk. 2 skl., :/: 
Nok af den tilstaaende gield 2 Sld. 3 mrk. 1 5/7 skl., er saa løsøre tilsammen penge  177 Sld. 4 4/7 
skl som jeg londer her paa imod den betalning som min nu S: Stiffader Albert Hartwig har 
Restitveret til min Fader Broder R: Hr: Jørgen Jensen Soede for min skolegang kost, og klæder udi 
6 aar. Nok tilkommer mig af Jorde goedset som ieg udi benefnte skiftebref er indført 412 Sld., 
hvorfor af Hans Madsen anslagen, og sat for penge 224 Rixd., Sampt og giort indførsel udi 
Willingsgaarden i Nyekier sogn for penge 50 Rixd., er tilsammen penge 412 Sld., af hvilken 
Summa udi den for bemelte fri Wornede gaard udi Aakier sogn er og saa at Decortere for, for 
bemelte min kost klæder, og skolegang hos min S: Fader broder S: Hr: Jørgen Jensen Soede udi 
bemelte 6 aar som min S: Stiffader Albret Hartwig sig har Obligerit skiftlig at betalle som ieg og 
got giør 120 Sld., blifver saa igien 292 Sld., der af rente udi 17 2/3 aar er aarlig 14 Sld.2 mrk. 6 
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2/7skl., er saa udi for benefnte aar rente 257 Sld. 3 mrk. 11 3/5 skl., blifver saa mit tilstaaende 
fordring af mit Paaaatrimonium udi Jorde godset efter mig S: Fader Skiftebref in alles med Capital 
og rente Summa 549 Sld. 3 mrk. 11 4/5 skl., :/: 
Efter min S: Søster Margreta Hansdaatter Soede som døde den 11 January 1695 og holdtis skifte 
efter hende den 8 January Aa 1695 tilkommer mig 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., af hvilken Summa mig er 
giort indførsel udi til Myergaarden beliggende udi Aakier sogn som af Lars Nielsen Skoemager 
beboes for 46 Sld. 10 skl., resten er udlagt udi løsøre goedsed  der af reignie rente siden den 11 
January Aa. 1696 udi 13 ½ aar er aarlig 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., er saa renten udi fornefnte aar 
tilsammen 37 Sld. 2 mrk. 3 skl., blifver saa Capital og rente in alles penge 93 Sld. 13 skl., nok 
tilkommer mig efter min S: Broder Jens Hansen Soede dateret den 16 January Aa. 1695. i alt 
Capital penge 88 Sld. 2 skl., hvor for er tillagt mig at hafve udi Willingsgaarden 30 Sld. 3 mrk. 3 
skl., for resten udlagt af løsøre der af reignis rente fra den 28 Marty Aa. 1694. Da bemelte min S: 
Broder Jens Hansen Soede ved døden afgik, til dato udi 9 ½ aar er aarlig 4 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl., 
andrager sig renten saa in allis penge 4o Sld. 2 mrk. 12 4/5 skl., er saa Capital og rente som mig 
efter min S: Broder Jens Hansen Soede tilkommer som mælis er penge 128 Sld. 2 mrk. 14 4/5 skl.,  
Summa forskrefne arfve parter efter Fader, Søster, og Broder som før ermelt bedrager sig in allis til 
penge 771 Sld. 3 mrk. 7 1/5 skl.,  
For hvilken summa penge jeg begierer nøyaktig udi Jorde goedset saa som den miste Capital er 
forhen udi Jorde goedset bestaaende, Her med forblifver den gunstige Skifteforwalnes ydmygste 
tienener Herman Hansen Soede. /: Min broder Hans Hansen Soede som er udenlands tilkommer  
først efter sin Fader Hr: Hans Jensen Soede efter skiftebrefvet datered den 12 Oktober 1685 af 
løsøre godset 177 Sld. 4 4/7 skl., Hvilken Summa for meenis lige at opgaae imod den fortæring 
klæder, og under holdning, som min broder Hans Hansen fra sin Faders død, da hand var ikun ringe 
af alder sampt Information bekostning og ved hans afreise af boet og Stiffaderen S: Albret Hartwig 
anwendt og der for ey bereignis nu tilkommer min broder Hans Hansen Soede af Jorde goedset 
efter forde skiftebrefvis udvissening penge 412 Sld., der for til er udlagt en fri Wornede gaard i 
Nyekier sogn, som da af Jacob Jensen beboedis for 270 Sld., udi Willingsgaarden 90 Sld., nok udi 
en Fri Wornede gaard udi Aakier sogn, som kaldis Lille Myregaarden, og endnu af Lars Nielsen 
Skoe nogen bebvis indført penge 52 Sld., Er Mollis udi Jorden gandsit 412 Sld., der sg reignis rente 
udi 7 aar er aarlig 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., beløber sig renten udi for berørte aaringer 364 Sld. 11 
4/5 skl., er saa Capital og rente efter Jens S: Fader af Jorde goedset penge 776 Sld. 11 4/5 skl., /: 
Endnu tilkommer min broder Hans Hansen Soede som hand har arfvet efter sin S: Søster Margreta 
Hansdaatter efter skiftebrefvet den 8 January Aa. 1695 Capital 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., der for udlagt 
udi Lille Myregaarden udi Aakier sogn penge 45 Sld. 2 mrk. 11 skl., for resten er udlagt udi løsøre, 
der af regnis rente fra den 11 January Aa. 1690. Da hun ved døden afgik til dato udi 13 ½ aar er 
aarlig 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., nu for denne Capital og rente penge 93 Sld. 13 skl., :/: tilkommer aarlig 2 
Sld. 2 mrk. 2 skl., Er for denne Capital og rente penge 93 Sld. 13 skl.,  :/: 
Tilkommer og saa min broder Hans Hansen Soede efter voris S: Broder Jens Hansen Soede efter er 
gangen skiftebref dateret den 8 January Aa. 1695. udi net toptel penge 88 Sld. 2 skl., Hvor paa er til 
ham udlagt udi Willingsgaarden 30 Sld., resten er af løsøre udlagt, der af regnis rente fra den 28 
Marty 1694 da vor broder ved døden afgik og til dato udi 9 ¼ aar, er aarlig 4 Sld. 1 mrk. 9 3/7 skl.,  
Be drager sig renten udi forde aaringer til 40 Sld. 2 mrk. 12 4/5 skl., er saa Capital og rente som min 
broder Hans Hansen Soede udi den arf tilkommer penge 128 Sld. 2 mrk. 14 4/5 skl.,  
Summa andrager forskrefne tiende arfve parter som min broder Hans Hansen tilkommer med 
Capital og Rente, som forhen ermelt penge 998 Sld. 7 3/5 skl., og saa som voris S: Stiffader Albret 
Hartwig har bemæktiget sig den oven melte Fri Wornedegaard som tilhørrer min broder Hans 
Hansen Soede efter skifte arfvits mælding og med fordeel udi hans fraværelse uden hans jaminde; 
saalt dend til Jacobsen Castonsen som dend nu beboer efter kiøbe brefvets formeldning, da 
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formeener jeg at min broder bør derimod at hafve efter min udi beste Jorde goeds som efter voris S: 
Stiffader kund fore findes saa som udi hafver gaarden Willingsgaard er der for min begiering at min 
broder Hans Hansen Soede udi forskrefne maade for forberørte hans gaard, tillagt efter hans S: 
Fader for 270 Sld., som S: Albret Hartwig har uden hans samtyke saalt langt høyer sig til fordeel, 
vor der igien indført udi hofvet gaarden Willingsgaard tillige med de 90 Sld., som ham self er tillagt 
udi Willingsgaarden og er endnu bestaaende, sampt og de 30 Sld., som min broder Hans Hansen 
Soede hafvet arfvet er sin S: Broder Jens Hansen Soede udi Willingsgaarden hvilke forskrefne 
tiende poster som er børde goeds bør al blifve be slaaende udi Willingsgaarden ; for resten begier 
ieg som mig efter lowen en fod wærge for min broder Hans Hansen Soede som er udenlands 
tilkommer fornøyelig udlæg paa hans wegne som sin tiid forsvarligt kand være, hermed forblifver 
den gunstige skifte for waltes berred willigste, og ydmyge tienner Herman Hansen Soede Rønne 
den 12 July 1703, og hofde har værrende arfvingerne ej noged paa forskrefne Herman Hansen 
Soedis indgifvende Prætensioner at Prætendere mener aktede det forbilligt at være efter som 
forskrefved staar. 
Summa andrager forskrefne i dag anførte Prætensioner og Gieldis fordringer til penge 2346 Sld. 1 
mrk.7/10 skl.,  
Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar des til widnisbiurd under vore hender, 
og Zegneter skiftesteden paa Willingsgaard den 12 July Aa. 1703 Henrik Brugman.    
 paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Og som skifted endnu her til den 10 September Aar. 1703.efter denne S: Mand Albret 
Hartwig kommer til ende, saa for aar søgis til Sterfboets middel at bereigned dend landgielde som 
det til dette Sterfboe hørrende og taxerede bonder gaards med paastaar at skal Contribuere for 
indeværrende aar 1703. Hvorimod af de pandte brefve  som havde Jordegoeds i Pandt er rente 
bereigned dend 1. maj 1704. saaleedes efter land kiøb som efter følger nemlig. 
Ibsker sogn, den 6 Wornede Jacob Morttensen nu paaboe, skylder aarligen, smør en half tønde 
bereignis for 7 lispund smør a 4 mrk er 7 Sld., træet reignis for 2 mrk., it Lam, en Gaas, 2 Høns 3 
mrk. 6 skl., Haure en tønde er inførtfor 2 mrk., Jordebogs penge 4 Sld., Summa 12 Sld. 3 mrk. 6 
skl., :/: 
Poulskier sogn, den 4. Wornede Jens Pellesen, skylder aarlig smør en half tønde ved træet ansat for 
7 Sld. 2 mrk., Jordebogs penge 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., Summa13 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Poulsker sogn, den 5 Worned Lars Pellesen skylder Smør en half tønde med træet ansat 7 Sld. 2 
mrk., Jordebogs penge 4 Sld., :/: 
Pedersker sogn, den 11 Worned Peder Larsen skylder aar, smør 6 lispund 11 pund , lispunded for 4 
mrk er 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Lam, en Gaas, 2 høns 3 mrk. 6 skl., en tønde Haure for 2 mrk., 
Jordebogs penge 4 Sld.,  
Den 3 Jordeien doms gaard Herlof Jensen i Persker sogn skyldig aarlig smør 6 lispund 5 ½ pund, 
lispunded ansat for 4 mrk. er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it Faar 3 mrk. 8 skl., en Gaas 14 skl. 12 Høns á 4 
skl er 3 mrk., en tønde Biug 1 Sld. 2 mrk., en tønde 2 skep. Haure 3 mrk., Jordebogs penge 10 Sld. 
1 mrk. 3 skl.,  
Dend 6  Niels Pedersen i Pedersker sogn skylder aarlig smør 5 lispund 6 skaalpund 2 fiering á 
lispund 4 mrk er 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., en Lam, en Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Biug 1 ½ tønde for 1 
Sld. 3 mrk. 3 skl., Haure 2 tønder 2 skep. For 5 mrk., Jordebogs penge 1 Sld. 2 mrk. 14 skl., disse 2 
½ nest forskrefne gaarder den tredje og 6 i Pesker sogn aarlige land gilde tilsammen opdrager efter 
som satte Land kiøb beriegned til penge 37 Sld. 3 mrk., Hvoraf regnis til dette Sterfboe den halfve 
part saa som Welb: Jørgen Bille, og Welb: Christian Bille der udi er laad tagen og dette Sterfoe 
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Christian Bille til hørrer der for helften anføris 18 Sld. 3 mrk. 8 skl., den anden halfve part 
tilkommer welb: Jørgen Bille paa Byebek i Skaane, ded 1. Worned Lars Nielsen Skylder aarlig 
smør 9 lis pund, lispunded 4 mrk er 9 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  it Lam. Og en Gaas, 2 Høns 3 mrk 6 skl., 
Haufre 2 mrk., Jordebogs penge 4 Sld., Udbyggeren paa berørte gaards grund skyldige aarlig Smør 
2 lispund 11 p: lispunded 4 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Aakiekebye dend 11. Worned Jens Christensen skylder aarlig smør 6 Lispund 11 pund, lispunded 4 
mrk. er 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Lam, en Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haure en tønde 2 mrk., 
Jordebogs penge 4 Sld.,  
Den 5. Worned Hans Berrelsen skylder aarlig smør en half tønde er anført med træet 7 Sld. 2 mrk., 
it Lam, En Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haufre en tønde 2 mrk., Jordebogs penge 4 Sld., belangende 
de 2 tønder 1 fiering car hart korn udi den 5 gaard i Pedersker sogn som denne S: Mand Albret 
Hartwig sig har til handled af Welb: Christian Bille da som denne S: Mand første arringer hand det 
bekom skal hafve opbaared nogen landgilde, men nu med dette aar beregned udi tre aars tid ej 
noged skal hafve der opbaared der for arfvingerne der ved det saa med dette aars afgift lod henstaae,  
Summa andrager forskrefne landgilde for 1703 til penge 1107 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes midel baarde løsøre tilstaaende 
Gield Item Jordegoedsets efter den taxt som forhen her udi fordis indført og der paa 
er sat sampt, og hvis land gilden af goedsed for Aa. 1703 skyldis hvorimod af de 
forhen, udi Jordegoedsis taxering benefnte pante brefvis inde holdende Capitaler 
renten er bereigned til den 1 may 1704. in alles til penge 6300 Sld. 6 skl.,  
 
Anno 1703 den 10 September efter at endnu videre efterretning som behofvedes at 
hafvis ved dette Sterfboe varerlanged er igien med skifte forwaltning efter for berørte S: Mand 
Albret Hartwig forretagen og til ende bringes hvor saa var tilstæde paa den S: Mands efterlatte 
kiereste Kirstine Hans Koefoeds daatter, hendis weigne, efter hendis forhen giorde begiering som 
langwærge for hende, hendis søn Herman Hansen Soede, Item af denne S: Mands arfvinger hans 
broder Eskild Hartwig Lientnant ved Øster Herrits Compagnie. Boende paa Frendegaard i  Ibsker 
sogn, som og er wærge for sin broder Mortten Hartwig som nu er udenlands og ej vides hvor hand 
er at finde, Item og paa sin broder afgangne Claus Hartwigs daatter Magdalene Claus datter som 
hand og er wærge for desligeste og møtte Jørgen Ollufsen Sonne Fenrich ved bemelte Øster Herrits 
Compagnie som hafver S: Albret Hartwigs søster Karne Poul Hartwigs daatter til sin erhente 
hustru og boe paa Leensgaard i Østerlaursker sogn , og paa rettens weigne var ofver værrende Høy 
Edle og Welbaarne He: Obersten, Ober Commendant og Amptmand Waldemar Reeds, ved sin 
fuldmegtig Christian Leegaard og skifte skrifveren Henrik Brugman, møtte de register ingen 
begærrende wurderings mænd, Lars Hansen, og Poul Rasmusen, begge boende i Nyekier sogn, 
hvor saa paa Sterfboet Willingsgaard, med denne forretning end videre Passeret som følger. 
Først indføris til de vedkommende til efterretning det Canssians bref og forsikring som for berørte 
denne S: Mands arfvinger til dette Skifte di for walte er hafver udgifved datered Rønne den 3 
September 1703. hvilked formelder saaleedis, saa som med endelig skifte og ligvidation efter 
afgangne Albert Hartwig som  boede og døde paa Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm 
hid indtil formedelst adtskellige anstendigheder ved samme Sterfboe dependerer, især deslished, og 
for af Sterfboets arfvinger og berørte S: Mands Stifsøn Hans Hansen Soede  som sin faderne arf der 
i boet en skal hafve bestaaende, og hans brødre Mortten Hartwig som bemelte sin landet Albert 
Hartwig arfve, skulle som legge er uden rigis, og ej des paa hvad stædder nu er at finde, er 
opholden, saa er broderen Herman Hansen Soede. Eskild Hartwig. Hver foran melte, deris brødre 
efter lefves endhold for dem anordnet at wærge, hvor for med endelig skifte efter Albert Hartwig 
endnu lenger efter lowens andleedning skulle opholdes mens som adskeelige widtløftigeheder ved 
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samme Sterfboe befindes som ike taaler der med lenger at giøres nogen, ophold hvilked samptlig 
Sterfboets vedkommende og Criditorer indstendiges begierer, saa paa dette skifte forwalterne som 
samme skifte under hender hafde for medelst skifted efter S: Albret Hartwig foretagelse, og nu til 
ende giøris ike i sin tid skal paa ankis eller lide nogen tiltale i en eller anden maade saa hafver vi 
underskrefne nemlig, Jeg Eskild Hartwig Lintnant ved ded øster Herrets Compagnie, og jeg Jørgen 
Olsen Fenrik ved bemelte Øster Herrits Compagnie, som paa egne bemelte min broder afgangne 
min broder Claus Hartwigsdaatter som jeg Eskild Hartwig wiegne wærge for, og jeg Jørgen 
Ollufsen paa min hustruis wegne som lillige med Mortten Hartwig er S: Albert Hartwigs arfvinger, 
og jeg Herman Hansen Soede paa min broder Hans Hansen Soede, og Enken min Moders wegne 
som jeg er laug wærge og formynder for om skiftets endelighed hos Høy Edle, og Welb. Hr: 
Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reets giort ansøgning som hans Welb: efter 
voris begiering saaleedis hafver samptyked naar vii til alle Prætensioner wil svare, hvor for vi her 
ved os samptlig forpligter udi alle paa komne Occatiner at holde hans Welbaarenhed sampt 
skifteskrifveren samme skifte efter for berørte Albert Hartwig forwalter aldeelis foruden nogen 
ansvar præjudits hinder eller skade alle optenkelige maader og tilfælde som her efter af de 
udenlands  arfvinger eller vedkommende kunde paa komme eller paatallis, der for fri at være, og vii 
self er i alle maader der til at svare, og stande til dette som ved bør, hvor til vi ors her forbinder, og 
Oblierer med bekræftelse under vore egne hender og zigneter, som skeede i Rønne den 3 September 
Aar 1703. Eskild Hartwig. Jørgen Ollsen Sonne. Herman Hansen Soede. :/: 
Hæderlig og Wellærde mand Hr: Hans Ollufsen Sonne, Sognepræsten i Nexøe, og Boelsker sogn 
fordred efter denne S: Mand Albert Hartwig Egen haand og forskrefne datered Willingsgaard den 
29 December 1700, og inden Lands tings retten paa Borringholm læst og Protoioleret de 20 April 
1701 efter den opskrifts videre indhold som mælder at S: Albert Hartwig af Hr: Hans Ollufsen 
Sonne har laant reede penge 400 Sld., og der for i forsikring stilled tvende Wornede nemlig den 4 
og 5 gaarder beliggende i Povelsker sogn efter pante brefveds videre indhold som her efter findis 
indført, der af er restende rente efter til handis egen skrifvelse formældning frs den 29 December 
1701 som reignis til den 29 Septemper 1703. er 1 ¾ aar á 5 procento giør 35 Sld., endnu regnis 
rente her af til den 29 April 1704 er 11 Sld. 2 mrk. 10 skl., 1. Rixd., jeg Albert Hartwig 
Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm kiendis, og her med for alle witterligt giør, at jeg 
hafver bekommet af min Høyt Lærde Kiere Svoger Erværdige, hederlign, og wellærde Hr: Hans 
Ollufsen Sonne præst til samdt Boehls, og Nexøe meenigheder reede penge 400 Sld., som hand mig 
efter min venlig begiering laant, og med forstragt hafver udi goed gang bohr danske cronner mynt 
hvilke fire hundrede sletted., jeg lofver paa tree ære og redelighed rigtig igien at betale udi lige 
mynt, med sin til borlige intreke efter  hans Kongl: May allernaadigste udgangne forordning med 5 
procento af hundrede. /:  Saalenge de hos mig ubetalt bestaaendis blifver, og paa det min kiere 
Svoger Hr: Hans Ollufsen Sonne skal dis beder for sammen sin Capital hos mig være forsikred, da 
skal hand hafve udi pandt, saa som jeg og her med fuld kommet igien pandt sætter til ham hans 
hustru dend hæderlig dydig og gud elskende Matroma Ellene Hr: Hansis og begge deris børn og 
arfvinger, tvende  af mine tilhørrende fri Wornede gaard, nemlig d, 4 fri Wornede gaard udi 
Povelsker sogn som nu Jens Pellesen beboer den 5 fri Wornede gaard. Ibiden som nu Lars Pellesen 
beboer hvilke gaard med deris Propritary skyld, og land gilde egt og arbeide, sampt des hvis 
biugning ager eng, enemark og fellig med og uden giør det med hvad man det helst er svarer eller 
hafne kand som nu beligger og af tid beligget hafver, og bør der til at ligge med rette, aldeelis 
indted med taget eller fraskilt i alleringste maader wel ermelt Hr: Hans Ols. hans hustru børn og 
arfvinger skal hafve udi hvad kommen pandt, intil han fore sine penge den minste skilling med den 
meste med sin tilbørlig rente igen skadis bekommen hafver, og lofver og forpligter jeg mig paa ære 
troe og redelighed af forte 2 gaarder med deris Propritari skyld og landgilde, ey til nogen anden er 
pandtet, ey heller til nogen anden skal blifve soldt eller pandtsat, førend ermælte min kiere svoger 
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har forde hos mig forstragte Capital og rente, redelig og rigtig betalt blifver og naar Hr: Hans 
Ollufsen Sonne bemelte Capital 400 Sld., ej lenger hos mig for saadan rente wil lade blifve 
bestaande, da skal hand lade mig det, it half aar forud lade vide, hvorimod jeg da skal være 
forpligted hammen samme Capital med paadragende rente alt betalle og saafremt jeg dette ike kand 
efter kommer da skal ofte bemelte Hr: Hans hafve magt at træde til forde sit pandt, og efter lønnen, 
og lovlig medfart sig for samme Capital, og rente lade indførsel giøre, saa at Hr: Hans Ollufsen 
Sonne hans hustru børn, og arfvingerne akal af nu min hustru børn, og arfvingerne, en for alle, og 
alle for en holdis uden skade, og skadisløs i alle optenkelige maader, des til witterlighed hafver jeg 
denne min udgifne Obligation, med min egen haand skrefvet, og under skrefvet, og mit Zigneter hos 
trygt og wenligen ombedet min Kiere stifsøn Herman Hansen Soede med mig til witterlighed at 
underskrifve datum Willingsgaard den 29 December Anno 1700, Albret Hartwig til Witterlighed 
efter begiering Herman Hansen Soede, lest inden Borringholms landsting Onsdagen den 20 April 
1701 som udi landstings bogen pagnie 374 ord til andet findes indført Testerer. Mathas Rask. 
Mortten Joensen som nu læst og paaskrefven /:  
Weledle og Welb: fru Anna Margreta Von Gutsouen S: Andrea Buggen Hagens far dim Oberst 
Lintnant og Commendant her paa Borringholm, hans efterlatte kiereste boende udi Nexøe fordrede 
efter en af S: Albret Hartwig til hende udgifne Obligation og pandtebref datered Nexøe den 22 
December aar 1700 under hans egen haand og seiel, og inden Borringholms landsting lest 
paaskrefven den 23 February 1701 og protocoleret, efter des indhold findes som her efter er indført 
at S: Albret Hartwig af hende hafver laant reede penge Capital 200 Sld., hvor for af hammen til 
hendis Welb: er i pandtsat den 6 Wornede gaards i Ibsker sogn projniltaiel skyld landgilde egt, og 
arbiede sampt deres hus biugning, og tilligende ved hvad navn det kand næfnis som bemelte bref 
udviste af forde Capital rester rente til den 22 September 1703. som er bereigned fra den 22 
December 1702 at renten findes efter opskriften under S: Albret Hartwigs egen haand datered den 
26 January 1703 at være til den 22 December 1702 afclarred som er resterende udi ¾ aar á 5 
procenter 7 Sld. 2 mrk., nok rente til den 29 April 1704. 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., er saa Capital, og rente 
213 Sld. 1 mrk. 5 skl., som i berørte 6 fri Wornede forsikred indtil hendis Welt: skadisløs betalt 
vorder efter bemelte brefis formelding saa lydende, N: 26 en rixd. Jeg Albret Hartwig til Willings 
gaard i Nyekier sogn paa Borringholm Remidis, og her med alle  witterligt giør, at jeg hafver 
bekom end af weledle og welb: fru Anna Margreta Von Gutsouen S: Andrea Buggen Hagens 
efterlatte kieriste reede penge 200 Sld., udi Danske Croner som hendis Welb: mig efter min venlig 
begiering laant og ned fortragt hafver, hvilke toe hundrede Sld., jeg lofver paa tro, ære. Og rede 
lighed, rigtig igien udi lige mynt i en samled Summa, og med sin tilbørlige rente efter hans Kongl: 
May allernaadigste udgangne foroedning med 5 procentoe at betale, og paa det Welb: fru Obersel 
skal dis beden for samme Capital hos mig være forsikred, da skal hun hafve udi pandt saa som jeg 
og her med fuld kommelige pandt sætter til Welb: fru Oberfil hendis kiere børn og arfvinger en min 
tilhørrende fri Wornedegaard nemlig den 6  udi Ibsker sogn, nu  Jacob Morttensen beboer hvilken 
gaard med des propritærie skyld og landgilde egt og arbiede sampt deris hus biugning agre eng, 
erne mark og fellig skov og skovs baad fiske wand, og fæste dres inden og uden gierked med hvad 
ded helst til at lige med rette aldeelis indtet undtagen, eller fraskildt i alle ringeste maader wil 
ermelte fru Obersts: hendis kiere børn og arfvinger skal hafve udi fuld kommen pandt indtil hun 
forde sine penge, dend minste skilling med den meste med  tilbørlig rente igien skadisløs bekommet 
hafver, og lofver og forpligtning mig paa ere tro, og redelighed at forde fri Wornede gaard, med 
dens Propritarie skyld landgilde ej til nogen anden er pandtsat, ey heller til nogen anden skal olfue 
saalt eller pandtsat førend Welb: Fru Oberstl for forde hindis  mig forstragte Capital og rente redelig 
betalt blifver, og naar Welb: Fru Oberstl: for forde 200 Sld., langer for den rente hos mig wil lade 
blifve bestaaende, da skal hun mig det lade vide it half aar forud, hvorimod jeg da skal være 
forpligted hende samme Capital med paadragen rente at betale, og saafremt jeg ike kand efter 
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komme, da skal afse bemelte fru Oberstl: hafve magt til at træde til forde sit pandt, og sig der udi 
efter loven, og lovlig med fart for samme Capital og rente lade indførsel giøre saa at Welb: Fru 
Oberstl: hindes børn og arfvinger førde,og uførde af mig og mine arfvinger en for alle, og alle for en 
skal handis uden skadeløs i alle optenkelig maader, til witterlighed hafver jeg denne min udgifne 
Obligation med min, Ene haand skrefved og underskrefved og mit zigneter hos trygte og  venlig 
ombedet min S: Svoger Ærværdige Hæderlige, og Wellærde Hr: Hans Olsen Sonne  Sognepræst, 
og Værdige guds ords tiener til Sandt Boehls kirke og Nexøe menigheder dette med mig til 
witterlighed wil under skrifve daterer Nexøe den 22 December 1700. Albert Hartwig. Til 
witterlighed efter begæring H:O: Sonne, lest inde Borringholms landsting Onsdagen den 23 Febr: 
1701 som ord til andis udi landstings bogen findes ald ført dagen Testeres, Mathias Rask, Mortten 
Joensen Klov, videre stoed der paa skrefne Anno 1702. den 14 February var jeg i Nexøe og betalte 
Welb: Garne Fru Oberstl: Rente af denne min Obligation som forhalden var den 22 December 1701 
penge 10 Sld., Albert Hartwig, renten af vide bemelte Obligation hafver jeg til dend 22 December 
A: 1702 rigtig til Welbaarne Fru Oberst Lientnants betalt den 26 January 1703 Albert Hartwig, min 
lest og paaskrefven; afgangen Hr: Jørgen Jensen Soedis efter lefverske Hederlige Matrona Marna 
Hr: Jørgen lod nu lefvere denne S: Mand Albert Hartwigs forskrifning, og Obligation til hendis S: 
Mand udgifven datered den 28 Juny Aar 1693. med indhold af S: Albret Hartwig, sig Obligeret 
hafver paa sin Stif som Herman Hansen Soedis weigne, for in formation, udi sine Studio kost, og 
klæder med videre til Hr: Jørgen er skyldig blefven for den sidste rest efter samme Obligations 
indhold 120 Sld., hvor paa med videre findes antegned af S: Hr: Jørgen Jensen Soede at ey meere 
rester af obenskrefne 120 Sld., Capital til d. 28 Oktober 1699: er 64 Sld. 12 skl., Capital der 
afreignis rente fra dato til den 28 September 1703 er 3 aar og blifve maaneder andrager til penge 12 
Sld. 2 mrk. 2 skl., er saa Capital og rente penge 76 Sld. 2 mrk. 14 skl., efter samme for berørte 
Obligationens videre formelding som med sin opskrift ord efter anded formelder saaleedis nemlig, 
N: 22 C en Rixd., kiendis jeg under Skrefne Albret Hartwig paa Willings gaard udi Nyekier sogn 
paa min kiere Stif søn Hederlig, og Wellærde Herman Hansen Soede, hans vegne, og udi hans 
nærværelse efter dend fuldmagt mig af hammen er gifven datered Willingsgaard d. 15 Juny A: 1693 
at hafve /: udi hans welærværdigheds Vice prousten Hr: Jens Morsin, item Hederlig og wellærde 
Hr: Mathias Luhter, hederlig og Wellærde Hr: Thue Lyker hederlig og wellærde HR: Svend Nielsen 
deris samptlige nærværeste /: giordt rigtig af regning med wel ermelte Dommi atudiosie Herman 
Hansis kiere for broder, hederlig og wellærde Hr: Jørgen Jensen Soede, Sognepræst til efter 
Larskier sogn og Ejs udhiems meeningheder /: Som af hans Welærværdighed, Lands Prousten Hr: 
Povel Ancher blef efter Herman Hansis S: Fader, Welerværdige hedelige, og wellærde Hr: Hans 
Jensen Soede for sognepræst i Nyekier sogn. og proust ofver Borringholm hans dødelig afgang 
forordnet at være formente min Stifsøns formynder, og som min kiere svoger Welformelte Hr: 
Jørgen Jensen Soede hofvet efter hans S: broders venlige begiering i hans lefvende lifve paa toe aar, 
og efter hans død i sep aar /: haft min Stefsøn hos sig, og hammen ike alle nest med kaast og 
eendeel klæder, mens end dog med saadan information, saa wel forsunit, at ham efter det 
Teslieponium hans kiere fordre broder hammen har gifvet, er blefven udi det Kongl: Auademio til 
Examen annammet og erkiendt dygtig iblandt de hæderlige Audenterstol, og som kiere svoger 
meder Ober bemelte sit formynderskabs forsvar har efter skiftebrefvet formelding, haft løsøre 174 
Sld., og Jordegoeds 412 Sld., af hvilked løsøre hand ikun har annammed saa meget som kand 
bedrage sig til 83 Sld. 14 skl., resten er endnu hos mig bestaaende af Jordegodset, har Hr: Jørgen ej 
annammed eller og baared meere rente med som landgildet af en gaard beliggende udi Aakier sogn 
som Hans Madsen beboede, hvilken efter ridemends Sætning er taxered for 336 Sld., hvilket 
landgilde efter land kiøb sælsis og regne, i alt udi sex aar kand bedrage sig til 80 Sld., er tilsammen 
som Hr: Jørgen af sin myndlings midler har opbaaren 163 Sld., resten af løsøre efter dend 
wurdering som paa skifted er giort beløber in alles 91 Sld. 1 skl., welsom renten af de 76 Sld., udi 
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hofved gaarden er bestaaende, tillige med hvis Herman Hansen efter hans S: Søster Margreta S: Hr: 
Hansdaatter kand tilkomme hafver min kiere Stefsøn udi ofven melte hæderlig mænds nerværelse 
lofvet der om med mig at vilde foeeenis, saa hans farbroder Hr: Jørgen Jensen skal her efter der 
fore være Krafvisløs holden i alle maader og jeg og saa paa min Stifsøns vegne, efter den fuldmagt 
mig er gifven, udgifne Hr: Jørgen it rigtigt afkald for samme hans under handne haft, højvende 
formynderskab, naar hand det begierer, og som jeg efter det af Hr: Jørgen fremlagde regenskab, om 
samme Herman Hansen Kost og information og klæder, des rigtigne ofverslag og begnidation imod 
de af kiere svogerforhen annammede 163 Sld., hafver befundet at min Stifsøn skulde endnu blifve 
sin farbroder en anseelig Summa skyldig alt saa hafver de hos væren er hæderlige mænd dem 
imellem Accorderet, saa den hederlige mand Hr: Jørgen Jensen i den henseende at Herman Hansen 
endnu meget behøfver til sine studiers forsætning har der for saavit efterlatt ald sin prætention og 
fordring at naar Herman Hansen fore ham 120 Sld., wil hand den med være fornøyet, hvilke 120 
Sld., jeg paa min Stifsøns wegne ofver til min S: Svoger hederlig og wellærde mand Hr: Jørgen 
Jensen Soede blifver hans arfve igien skadesløs betaller og hermed Asignerer kiere svoger den for 
omrørte gaard landgilde for renten af de 120 Sld., forne aarlig naar paa conto regnis 6 Sld., at maa 
opberge indtil hand forskrefne for denne rigtig efter hans nøye --- i penge eller nøgaktig være, 
bekommer dag saaleedes at hand Deccorterer, og paa Capital afkortis hvis som af landgildet kand 
blifve til af-nis naar renten fratagis til witterlighed hafver denne min udgifne Obligation skrefvet, og 
underskrefvet, og min jegnet hos trygt, og tienstlig ombedet de ofver skrefne hederlige mand som 
var ofver værendis at de med mig til witterlighed wil da under skrifve Datum Willingsgaard den 28 
Juny A: 1693 Albert Hartwig til Witterlighed efter begiering Jens Martin, til Witterlighed Thorsen 
Anno 1699 den 26 Oktober giorde jeg regenskab med min kiere svoger Albert Hartwig om de 
forfaldenne aaringer, efter denne hand skiftes dato da efter at rentten og betallingen er lignederet, og 
hvad som i dette aar er betalt der ike er indregnit blifver resten af Summen som videre skal betallis 
64 Sld. 12 skl., som nu blef læst og paaskrefven. Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter 
afreigning hvor saa befindes Sterfboe til ham at være skyldig penge 22 Sld. 3 mrk., Peder Koefod i 
Svaniche lod fordre for 6 lispund lind der for  9 Sld., /: 
Balber mester Simon Holds fordred for opvartning og mediamenter som denne S: Mand skal have 
bekommed opdragende til 4 Sld., /: 
Om sider møtte Jens Madsen i Rønne her paa Sterfboet og beviste retmæssig her at have at fordre 
som vedgikes 10 Sld., :/: 
Anders Nielsen af Kiøbenhavn Juny bekom med hafver opdragen til 5 Sld. 2 mrk. 2 Sld., :/: 
Sidzele S: Landstings skrifver Mortten Joensens fordrer for hans Kongl: May: Allermaadigste 
Confirmation ofven en deel landsens Previlegiør udi landstings Protocollen ord for ord at med forne 
penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Andreas Larsen Vefver boende i Rønne fordred Vefverløn som rester  til dato 7 mrk. 3 skl., :/: 
Endnu videris anførris af de forhen indberigned renter somtil pandt hafver nu skal betallis til 1. May 
1704 saa som landgielden af Goedset til den tiid dette Sterfboe er til indtegt bereigned som er 
nemlig Kongl: May: Amptskrifveren Sr: Hans Henrik Skor af sit ihende hafvende pandte bref af S: 
Albret Hartwig udgifvende paa Willings gaard penge Capital 709 Sld. 2 mrk. fra dend 15 April 
1701. hvor af Hr: Amptskrifveren ved sin forhen indførte fordring hafver anført rentten til den 1. 
july 1703. og endnu videre tilreignis renten til 1. maj 1704. som er penge 29 Sld. 9 skl., Item Hr: 
Amptskrifveren tilkommer og rente af den anden Obligation paa dend 3 gaard i Persker sogn fra den 
13. Novenber 1702. til billag 1704. hvor af Hr: Amptskrifveren vel som anførte regning forhen 
hafver beriegned renten til den 2 July 1703, 13 Sld. 1 mrk. 9 skl., kommer saa dertil end videre 
rente til 1. may 1704 af Capital 425 Sld. 3 mrk. 8 skl., penge 16 Sld. 3 mrk. 7 skl., er saa endnu 
videre Hr: Amptskrifverens kraf for rente af bemelte 2de pandte brefve 46 Sld., :/: 
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Hans Svendsen Wæster i Rydskier sogn endnu vider beregnis rente af sin forhen indførte Capital 
200 Sld., fra den 27 April 1702 til aarsdagen 1704 er 2 aar a 5 procento 20 Sld., der af forhen 
berigned rente til den 27 july1703. 12 Sld. 2 mrk., kommer ham saa end videre til jorde af forde 
rente 7 Sld. 2 mrk., efter forretningen ofver dette Sterfboe tilhørrende jorde goeds datered den 28 
juny 1703 som forhen her udi findes indført befindes efterskrefne gebuhr at skal erlæggis, og 
betallis. Nemlige Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller for sin umage jorde goedsed at taxerer 
med videre efter berørte forretnings indhold 30 Sld., Herrits fougden Daniel Bark som ved 
forretning i Wester Herret med var 3 Sld., :/: 
Herrets fougden Andersen Pedersen Fyhn som ved samme forretning i Øster Herrits hos var 4 Sld. 
2 mrk., :/: 
Herrits Fougden Jacob Lorensen som ved samme forretning udi Sønder Herret hos var 6 Sld., :/: 
Langstings skrifveren Jens Pedersen Lestler for sin umage 9 Sld., er forhen ved hans fordring 
Observeret og der for ej nu sættis her. :/: 
Stempled og slet papir hafver Herman Hansen Soede forstragt penge tilsammen 2 Sld. 2 mrk., 
tienesteløn, en tieneste carl ved navn Jens Hansen tilkommer tienesteløn til nest afvigste Paaske 
fæst 1703 som er sammen regned, og opdrager til penge 28 Sld 1 mrk. 6 skl., :/: 
Jens Pedersen en half voksen carll fordred tienesteløn efter afregning med hammen som paa 
Sterfboet blef port til dato rester penge 12 Sld. 1 mrk., :/: 
Elsebeth Gammelsdaatter tilkommer af dette Sterfboe efter afregning med hende tienesteløn i alt til 
St: Mikelsdag nest kommende som opdrager 9 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Kirstine Madsdaatter tilkommer efter afregning med hende tienesteløn til nest kommende St: 
Mikelsdag i alt 17 Sld. 1 mrk., :/: 
Forskrefne saa at være tilganged, og i voris nerværelse Passeret som forskrefved staar des til 
vidnisbiurd under vore hænder, og zegneter skiftestæden efter S: Albret Hartwig 
 den 13 September 1703.  Cleegaard.   H: Brugman.  
paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede. EskieldHartwig.
 Jørgen Olsen Sonne. PovelRasmusen. Laurits Hansen. 
 
En  videre er den 17 September forberørte 1703. udi en deel de vedkommende, og 
underskrefvens nerværelse til Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner anført som her efter 
følger nemlig. 
Anders Olsen af Pedersker sogn, og mines Udde af Povelsker sogn, lod lefveren med deris 
skrifvelse datered Pedersker sogn den 12 September 1703. hvor udi meldis at de Prætenderede 
andgildens opbødsel som S: Albret Hartwig af demmen paa deris husbonders wegne efter sin til 
demmen givne qvitering hafver annammed at vil in natura igien har af boet maatte dem lefveris 
efter der om den skrifvelse saa lydende saa som vi underskrefne Anders Olsen af Pedersker sogn, og 
Niels Udde af Povelsker sogn et her imod er forhen af dette Sterfboe af Capitain Niels Mikelsen 
boende i Olsker sogn efter med gifven fuldmagt ag berørte 2de bønders braadende og instræssende 
fuldmegtig protienderede den depritat som aarligen for ermelte 2de bønder gaardis landegilde til 
hvis bonden bør efter den fuldmagt denne S: mand og til kommendes tallis som til Sterfboes Gield 
er bereigned 24 Sld.., hvilken Summa Herman Hansen Soede  sig nu antog og lofved til hus bonden 
for omrørte bønder at afclarer og  betalle imod hvis udlæg her af boet der til udlagt vorder, og der 
for dette –dis opbaarne landgielde de for 1702 at holde berørte 2de bønder krafvisløs i alle maader 
som her efter videre formeldis efter en af Kongl: May: Amptskrifver og Ridefougde Hr: Hans 
Henrik Skor til Høy edle og Welbaarne Hr: Obersten Obercommendant og Amptmand Waldemar 
Reedts indgifven Memonial dateret Rønne den 11 juny 1703 --- deris og tvende penge at nogle 
bønder gaarder som S Albret Hartwig sig har til handled her paa landed beliggende som hand skal 
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hafve kiøbt udi skaane efter samme memorial brefs lydelse med følgende indhold nemlig. Høy Edle 
og Welbaarne Hr: Obersten Obercommendant og Amptmand Hr: Waldemar Reedts saa som jeg 
fornemmer at S: Albert der boende paa Willingsgaard i Nyekier sogn skal hafve sig til for handled 
nogle bønder at under her paa landed som hand skal hafve kiøbt udi skaane, da som hans komp ( 
mag com pag714 den 76 artikel aller naadigste befaller at af sligt til for handlede gaard som betallis 
til hans Kongl: May: 6te, og tvende penge mens som jeg ike ved egentlig at  kand Specificens 
bemelte gaarder, alt saa vil jeg af welbaarne Hr: Oberster, og Amptman aller ydningeligst hafve 
ombedet at naar skifte, og deehling skal ske efter bemelte S: Albret Hartwig det skiøde og adkomst 
brefve maatte vorde efterseet paa her omrørte goeds hvad som af endnu regnis persohner er vorden 
Albert Hartwig soldt, jeg for blef  Høy edle og Welbaarne Hr: Obersten Obercommendant og 
Amptmand allernaadigste tiener Hans Henrik Skor i Rønne den 11 juny 1703:/: 
Saa tilsammen prætention at fydelst giør hos min arfvingerne, og indkommende efter S: Albret 
Hartwig der om med vel bemelte welbaarne HR: Obersten Obercommendant og Amptmand 
Waldemar Reedts af betalt, og fore bragt, saa leedes at som mit skiøde bref indgifved af Sigvart 
Koefoeds arfvinger i --- paa en deel bønder gaarder her paa --- datered Malmøe den 19 juny aar 
1697 og ---- den 19 juny 1997 ike saa egentlig mælder om  
Mangler nogle ord sidste linie side 405. 
Samme gaard til den har betalt, og kiøbt goedsed fore at de til os bevise atdet goeds af S: Albret 
Hartwig er kiøbt til sammen for 810 Sld., hvor af 6, og tiende penge til hans Kongl: May:burde 
efterlaft efter for ommelte Protension og lowens medhold saa er der for nødvendig eragted samme 
skiøde brefve til vedkommendis efter retning her udi denne skifteforretning at indføris som er 
saaleedis ord efter anded lydende nemlig. 
Jer Martin Hartman raadmand udi Malmøe kiendes og her med for alle giør witterligt at jeg med 
min fri willie, og welbemelte raad hug saa og med min kiere hustru Anna Hermansdaatter, hendis 
bewilling raad og samtyke hafver soldt skiødt, og afhendt saa som jeg og med dette mit fri udgifne 
skiøde brefs skraft fra mig, min hustru, og begge vore arfvinger føde, og ufødderselger skiøder og 
afhender til min høyst elskelig kiere svoger ehr bourmin høy akte boer, og welfornefne S: Albret 
Hartwig til Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm, hans kiere hustru erbaarne, dydsicade 
Matrona Kirstine Hansdaatter Koefoed og begge deris børn, og sande arfvinger ald den laad dehl 
rett eller bettiged som min hustunis fader S; Raadman Lars Koefoed tilfore var berettiged udi det fri 
bønders gods paa Borringholm beliggende nemlig Lars Pellesen, Jens Pellesen, og Lars Andersen i 
Povelskier sogn, Povel Hansen i Perskier sogn . Isper Puttersen paa Grøngaards hused i Aakier 
sogn, og Lars Hansen paa Heslegaarden i Olsker sogn, hvilken jordegoeds udi gl. tid har væred 
anslagen udi sødskende skifte for 1800 Sld., som deellis imellem 3 brødre Lars Koefoed, Giert 
Koefoed, og Hans Koefoed hvor af en hver tilkom 600 Sld., siden arfvede ermelte raadman af den 
ene broder laad efter S: Gerdt Koefoed som ved døden afgik 200 Sld., paa skifted efter Lars 
Pedersen Vejbel tillagt efter laad sedelens formelding dateret Ysta den 3 may Aa. 1681. for sin 
Prætension, og fordring sammesteds 525 Sld., giør in alles som S: Raadmand udi bemelte jordegods 
hafde eeller var berettiged 1325 Sld., hvilken fri jordegoedsis andeel mig af Mayestraten her udi 
staden imod dette jeg paa ermelte Lars Koefoeds wegne hafver betalt hvaf hand til kirken skolen og 
hospiteled skyldig var fuldkommenlig til betalning er tranportered og ofverdraged efter det best og 
sigels lydelse som magestrater mig der paa gifved hafver, som gietel velbemelte min Hr: Svoger er 
ofverdragen og lefvered tilligge med alle andre adkomstre skiøder, og documenter som paabeor fri 
bønders gaards hofver, for hvilken part udi ofte bemelte jordegoeds des huus og biugning, fri skyld 
og landgeilde aldeelis indted under tagen, eller fra skieldt i nogen maade, saa som de gl. skiøder udi 
sig self indeholder og udviiser, wel ermelte mine Hr.svoger hafver rigtig conterteret, og betalt mig 
efter mit møye, dem mindste skielling med neste saa jeg hammen for goed og reedelig afbetalning i 
alle maader, Hr. kiender jeg mig min hustru, og sande arfvinger ingen ydermeere deehl land rett 
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eller rettighed, at hafve til eller i førte fri bønder goeds med deris fri skyld og landgielde efter de 
brefve, som af nu melt er, mederis hermed vil være meere be: min Hr: Svoger hans og arfvingers fri 
himmel og tilstan for alle, og en hver mands paatalle som der paa noget enten ved lands low eller i 
andre maader tale kand til witterlighed hafver jeg dette mit welvidende og udgifne skiøde bref med 
min egen haand og zigneter bekræfted, og venligen ombedet min høyst orden Hr: Svoger Høy 
agtbare, og welfornefme Sr: Diderik Nehrmand, høy agtbare, og meged welfornefme SR: Søfren 
Koefoed at de dette med mig til witterlighed underskrifver willa datium Malmøe den 19 juny 1697. 
Martin Hartman. Efter Hr: Svogers gerning til witterlighed Atesterer Diderik Nehrmand, efter 
begiering til witterlighed Søfren Koefoed. Jeg underskrefne Lars Koefoed Borgermester udi Ysta, 
Item Iver Carsen. Borger og handelsmand sammesteds som med vores høyt æredes Svoger høy 
agtbare Hr: Martin Hartman udi Malmøe vore intreserede udi jorde goedsed paa Borringholm, 
nemlig Lars Koefoed berettiged 200 Sld., og Iver Lars 200 Sld., som er resten af de 1800 Sld., 
goedsed udi forige tider i sødskende skifte har været anslagen fore, naar de fem og half fiersinde 
tyve Sld., som vores Svoger Sr: Martin Tygersen borger og handelsmand her udi ysta der udi var 
berettighed apart regnis hvilke, deehl laad rett, eller rettiged vi med voris hustrunis raad willie og 
samtyk. /: lige paa samme maade saa som wel ermælte voris HR: Svoger Hartman sin pandt soldt 
skiødte, og afhendt hafver, saa hafver og vi til voris høy agtværde HR: Svoger Albret Hartwig hans 
hustru børn og sande arfvinger, soldt skiøde og afhendt ofven mælt voris parter, hvor hans os efter 
voris nøje, rigtig har Contenteret og betalt den minste skilling med den meste saa vi taker hanmen 
for goed og reedelig af betalning i alle maader, Thi be: pligter vi os for dette voris kiøb, at skal være 
meere bemelte voris Svoger Albert Hartwigs fri hiemmel og tilstand for otte, og fri hvers mands 
paatalle, og hafde hammen hans hustrus børn og arfvinger føde og uføde uden skadeløs skadisløs 
udi alle op   
side 405b. mangler nogle ord første linie 
til witterlighed hafver vi dette skiødebref og saa --- voris zigneter bekræfted Datum Ysta dend 19 
juny 1697 Lars Koefoed. Iver Larsen stoed der paa skrefven, observeret udiden forretning som er 
Hulded paa Willingsgaard i Nyekier sogn angaaende S: Albert Hartwig efterlatte Jordegoedsis 
taxering 28 juny 1703. Testerer Ancher Müller, Jens Lefvis. :/: 
underskrefven tilstaar og hermed fuld kommen egen  betyger, det jeg af fri willie, sampt min kiere 
hustrunis goede ja og samptyker hafver soldt og afhendt, som jeg og her med salg nu og afhender 
fra mig min kiere hustrus børn og arfvinger til den erbaaren høyagt bahre og ver formemme nim 
here, Hr: Albert Hartwig til Willingsgaard udi Nyekier sogn paa Borringholm, ald den laad rett, og 
rettighed som min kiere hustru paa skiftet efter des brødre S: Olluf Koefoeds udi det 
Borringholmske godset den 26 july 1681, tilfaldende er, og der sammesteds opført, og henne udlagt 
for penninger siuttyo 5 Sld., silfmynt, og som welbemelte Hr: Albret Hartwig mig for samme part 
boende goeds nu riktigt, og nøyaktelige contentteret hafver saa for capital som all forfallen rente, 
side, skifted holdet er in alles og tilsammens med syflige, og frm danske sølfvermynt, alt saa 
hiemler, og tilstaar jeg hammen hermed, samme min kiere hustrunis arfve laatt og deel, med al den 
ratt, og rattighed som der til nu ligger, den samme for sig hustru barn, og arfvinger at Possidera, 
nyttia og bestro i for mig min kiere hustru, barn, og arfvinger til ævindelig tiider, og efter Welb: Hr: 
Albert Hartwig til des støre forsikran, gifves hammen hermed ut har nogen videre kald, og advarsel 
frit tilstand dette mit opna skiødebref for wederbørligt ratt at lato Publicera, og der paa faste bref, og 
skiøde tager, efter landsens skil og mamneer, at dette kiøpebref saaleedis af mig, hustru barn, og 
arfvinger oryggeligen hollas, og efter lefves skall, worder under min haand og signeter bekraftet 
datum Ystads den 16 September A: 1697. Morten Tøgersen Morsing. 
Der paastoed skrefven, obseveret udi den forretning, som er holt paa Willings gaard udi Nyekier 
sogn angaaende Sal: Albert Hartwigs efterlatte jordegoedsis taxering den 28 juny A: 1703. Testerer 
Ancher Müller. Jens Leslersen. 
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Saa tilsamme Deputat af 6. og 10. penge til hans Kongl. May. At erleggis af for berørte jordegoeds 
hafver welermelte Hr: Obersten, og ambtmand Waldemar Reeds. For det første paa S: Albret 
Hartwigs samptlig arfvingers giorde tilsagen, af den forhen ind førte Summa 810 Sld., som dette 
goeds skal være af S: Albret Hartwig indkiøbt fore bereigned som opdrager til 202 Sld. 2 mrk., og 
for resten saafremt de bemelte arfvingerne efter S: Albret Hartwig ike kand bevise saaleedes som 
mældt er at være indkiøbt, hafver Herman Hansen Soede sig obliglret for videre Protension der paa 
kand hafves at giøre Satisfaction og der om forsekret udi hvis anpart hand i dette skifte tillagt 
vorder, efter der om hans udgifne obligation og revers indhold som formælder saaleedis som S: 
Albret Hartwig sig en deehl jordegoeds her paa Borringholm beliggende af S: Sigvart Koefoeds 
arfvingernes udi Skaane til forhandled hafver efter skiøde brefs udvisning af Morten Hartman og 
fleere til S: Albret Hartwig indgifved datered Malmøe, og Ystad i Skaane dend 19 juny 1697 af 
hvilked jordegoeds formeedelst den persohner som det soldt hafver er udenriges boende, af Kongl: 
May: Amptman, og amptskrifver her paa landed Prætenderis efter lowens anledning til hans Kongl: 
may: at erlæggis og tvende penge, da som udi omrørte skiødebrefven ike formældes hvor noged 
som er goeds er indkiøbt fore, og S: Albret Hartwig der for betalt hafver, saa hafver jeg 
underskrefne Herman Hansen Soede tillige med S: Albret Hartwigs andre arfvinger Eskild Hartwig 
og Jørgen Ollufsen angifven for høy edle og welbaarne Hr: Obersten ober Commendant Amptmand 
Waldemar Reeds. At S: Albret Hartwig indkiøbte og betalte for samme forde jordegoeds 810 Sld.,  
Hvor af hans welb: hafver udi skifte forretningen efter S: Albret Hartwig laded bygninger stex og 
tvende penge som andrager 202 Sld. 2 mrk.,  som er udlagt og indtil personerne beviis Schusteret, 
saa paa det bemeltehans Welbaarenhed her ved skal være dis forbeder forsikred som for be: 
angifvende, som af os skal bevislig givis, saa hafver jeg underskrefne Herman Hansen Soede mig 
obligeret saa som jeg og hermed mig til forpligter med tre maaneders for 68 fra dato at regne, at jeg 
vie forskaffe Welbaarne Obersten Reeds. Fornøjelig A resten og beviis, om at forfne Skaane 
jordegoeds fra S: Sigvart Koefoeds arfvinger af S: Albret Hartwig er Kiøbt og betalt for bemælte 
penge 810 Sld., og paa de mener bemelte Welb: Hr: Obersten der udi dem skal være forsikerlig, saa 
fremt ike af mig skulle kunde er komgis her om rigtig beviis, og der fore for aarsagendis endnu 
støre summa til 6 og tiende penge afbemelte jordegoeds at Prætenderis saa hafver jeg ved denne 
min ungfne skadesløse forskrifning til forsikring stilled saa som jeg og her med i forsikring solter, 
dend anpart, og jordegoeds mig udi samme skifteforretning efter S: Albert Hartwig tillagt, og saa 
leedis hans Welb: af mig og mine arfvinger aldelis skal være og blifve for eftermælte Prætension 
holden skadesløs udi alle optenkelige maader, og tilfælde til bekræftelse under min egen haand og 
signeter, og ombeded hos værnede med mig til Witterlighed vil underskrifve som skeeder paa 
Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm den 17 September 1703. 
Herman Hansen Soede til Witterlighed, efter begiæring Henrik Brugman. 
Povel Hartwig Jacobsen.  
End videre befindes efter it anded kiøb og skiødebref udgifvedtil S: Albret Hartwig 
Af Welb: Christian Bilde til dig Bek i Skaane datered Kiøbenhavn den 9de April 1701, af S: Albret 
Hartwig af Welbemælte hans Welb: har tilhandled sig en deel jordegoeds her paa Borringholm, 
nemlig af den 6 gaard Niels Pedersen udi Persker sogn beboer 6 tønder 4 skep: ½ fiering hartkorn 
ud af dend 3de Herlof Jensen ibiden 3 tønder 1. skeppe hartkorn nok som Welb: Christian Bille 
tilkom efter S: Welb frue Mætte Krabbe paa min S: Frue Karen Wind hendes wegne ud af dend 5 
gaard ibiden dend landgilde herlighed, og afgift to tønder 1. fiering hartkorn efter jordebogen, som 
samme skiødebref med via der om formælder, og udi forberørte jorde goedsed taxering er 
observeret, ind kiøbt for half anded hundrede Slette daller udi Danske croner efter der om samme 
skiødes udviisning, og lyder forberørte skiødebref ord efter anded som følger tienlig jeg Christian 
Bille til Dybek, og jord berge udi Skaane kiendes og hermed for alle witterligt giør, at jeg af min fri 
willie, og welbaarne hu: saa og med min kiere børns willie og samtyke hafver solt skiøt og afhendt 
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saa som jeg og med dette mit fri udgifne skiøde brefs kraft selger skiøder og afhender, fra mig mine 
børn og arfvinger føde og uføde, til edle agtbare SR: Albert Hartwig til Willingsgaard i Rydskier 
sogn paa Borringholm hans hustru børn, og arfvinger al den laad, deel rett eller rettighed, som mig 
tilligemed min kiere broder Weledle, og Welb: Jørgen Bilde til Dybrik arfveligen efter vores S: Fru 
Moder edle, og Welb: fru Pernelle Marsenius tilkommer udi 2de gaarders landgilde, herlighed og 
affifter paa Borringholm nemlig af den 6. Niels Pedersens udi Pedersker sogn, hvis afgift og 
landgilde er andslagen udi hartkorn 8 tønder 4 skep. 1 ½ otting deraf tilkommer mig paa min laad 6 
tønder 4 skep. 4 feiring ud af den 3 Herlof Jensen ibiden hvie afgift og landgilde andslagen udi 
hartkorn 10 tønder 4 skep. 2/3 fiering hvor af mig tilkommer 3 tønder 1. skep. Nok tilkommer mig 
efter S: Fru Mette Krabe paa min S: Four Welb: frue Karen Wind hendis wegne udg: den 5te gaard 
ibider dens landgilde herlighed og afgift 2 tønder 1 fiering hartkorn, efter jorde bøger som jeg S: 
Albert Hartwig under min haand og signeter fra Stokholm den 26 juny A. 1697 til skrefvet hafver, 
for hvilke gaardens land gielde, herlighed og afgifter savit mig den af tilkomme ved ermelte Albret 
Hartwig mig redelig efter mit møye udi en samlet Summa hafver betalt 150 Sld., Danske kroner saa 
jeg taker hammen for goed og redelig af betalning i alle maader, Thi, kiender jeg mig mine børn, og 
arfvinger ingen ydermeere deel laad rett eller rettighed, at hafve til de hidtil eller her efter ud af 
forde gaardens faldene landgielde, herlighed og afgifter mens det her efter at føl: Albret Hartwig 
mig og hans arfvinger med lige precioritet og herlighed, som jeg eller mine arfvinger det har været 
beretiget, til fuldkommen arf og eye for et fuldkommen kiøbt kiøb, og skiøt skiøde hvor til jeg 
bepligter mig for mig mine børn, og arfvinger føde og uføde, at være Albret Hartwig hans hustu 
børn og arfvinger, føde og uføde ret fri hiemmel og tilstand, for alle og en hver mands paatalle, som 
der paa er en ved lands low eller i andre maader talle kand, og skulde det med forhaabning hende 
sig at Albret Hartwig  eller hans arfvinger formedelst min wan hiemmels brast skulde mit noget ud 
af ofven mælte bynders afgifter som mælt er, hvor ved hand sig brøst holden kunde finde saa skal 
jeg eller mine børn og arfvinger uden lon maal, fore vending, eller behindring i aller ringeste 
maader, gifve Albert Hartwig, sam penge udi en samled summa, og lige mynt igien, saa Albert 
Hartwig, hans hustru børn og arfvinger skal ud af mig og mine arfvinger for alle og alle for en saa 
vit dette kiøb oh skiøde angaar holdis uden skade og skadesløs i alle opkynkelige maader til 
witterlighed hafver jeg dette mit angifne skiødebref med min haand og adelige signet bekrefted 
Kiøbenhavn den 9 April A: 1701 Christian Bille.  Observeret udi den forretning som er holdet paa 
Willingsgaard udi Nyekier sogn angaaende S: Albert Hartwigs efterlatte jordegoeds is taxering den 
28 juny A: 1703 Testerer Ancher Müller. Jens Lerler. Observeret og Procllert i det skifte forretning 
efter S: Albret Hartwig paa Willingsgaard i Nyekier sogn dend 17 september A: 1703 Testerer H: 
Brugman, hvor af 6. og 10. penge til hand Kongl: may. Bereignis som er penge 37 Sld.,  
Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten ober Commendant og amptmand Waldemar Reeds. Her i 
Sterfboet efter gifne fuldmagt af Welb: Jørgen Elle til Dybek i Skaane for hvilken S: Albert 
Hartwig udi nogle aar hafver ved fuldmægtig, ofver en deel landgieldis opbørsel af den 3. og 6. 
gaard i Persker sogn, hvis landgielde S: Albert Hartwig efter sine qviteringers indholden deel 
landgielde hafver annammed tillige med den anpart som S: Albert Hartwig self efter for berørte 
Christian Billes skiøde der udi tilkom, hvor udi begge forberørte deres ---heder vore forhen laad 
tagne efter hvilke S: Albert Hartwig udgifne qviteringer Welbe: Welbyrdige Hr: Obersten nu lod in 
lefverer en Extralt og Specialle regning med S: Albert Hartwigs Reversis copie som, saaleedis er 
lydende Memorial, paa huus som S: Albert Hartwig hafver oppebaaren af de tvende gaarder udi 
Pedersker sogn, menlig de 3. og 6. fra dato hans udgifvenne revers 1697, og til 1702. efter hans 
ufgifne qviteringer dend 3. gaard efter qvitering af 16 juny 1698, for gl. restands annammed penge 
33 Sld. 2 mrk., bondens landgielde for 1698: 6lpund 5 pund ½ r pund smøralt efter capitels taxt 4 
mrk er 4 Rd. 1 mrk. 5 skl., for 1 tønde 1 fiering car biug á tønden efter Capitels kiøb 1 Rd. 3 mrk., 
er 1 Rd. 3 mrk. 4 ½ skl., 1 tønde 4 skep.aure á 3 mrk. 5 skl., en tønde ¼ car biug efter capitels 
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taxten a tønden 1 Rd. 4 mrk. 8 skl., er 1 Rd 4 mrk. 13 1/5 skl., 1 tønde 4 skepper Haure á tønden 3 
mrk. 12 skl., efter Capitals tepmer 5 mrk. 10 skl., jordebogs penge 6 Rd. 12 skl., ekte penge 2 Rd., 
1700: smør 4 Rd. 1 mrk. 5 skl., en tønde ¼ car biug á tønden efter Capitels kiøb 11Sld er 1 Rd. 3 
skl., en tønde 4 skep Haure á tønder efter Capitals køb 2 mrk., er 3 mrk., jordebogs penge 6 Rd. 12 
½ skl., ekte penge 2 Rd:, 1701.smør 4 Rd. 1 mrk. 5 skl., 1. tønde ¼ car biug efter capitels kiøb 
tønden 4 mrk er 5 mrk. 12 ½ skl., en tønde 4 skep haure a tønden efter Capitels taxten 2 mrk., er 3 
mrk., jorddebogs penge 6 Rd. 12 ½ skl., ekte penge 2 Rd., 1702 smør 6 lispund 5 pund ½ fiering 
pund efter capitels taxten 4 mrk. 8 skl er 4 Rd. 4 mrk. 7 ½ skl., en tønde biug á tønden efter capitals 
kiøbet 5 mrk. er 5 mrk. 2 ½ skl., 1. tønde 4 skep. Haure a tønden efter capitels taxten 2 mrk. Er 3 
mrk., jordebogs penge 6 Rd. 12 ½  skl., ekte penge er 3 rixd. Summa 104 Rd. 5 mrk. 6 skl.,  
Den 6te gaard efter S: Albert Hartwigs qvitering for gl. restands 57 Rd. 3 mrk. 4 skl., 1698. bondens 
landgielde smør 5 pund 6 pund 2 fiering pund á lispund 4 mrk., efter capitels taxten er 3 Rd. 3 mrk. 
10 skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden efter capitels kiøb 9 mrk., er 1 Rd. 5 mrk. 4 skl., 2 tønder 4 
skep: haure á tønden efter Capitels taxt 3 mrk er 1 Rd. 1 mrk. 8 skl., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 
17 ¼ skl., ekte penge 3 Rd. 1 mrk., 1699. smør Rd. 3 mrk. 9 skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden 10 
mrk. 8 skl., efter capitels taxt er 2 Rd. 1 mrk. 2 skl., 2 tønder 4 skep haure á tønden efter capitels 
kiøb er 4 mrk 12 skl., er 1 Rd. 3 mrk. 6 skl., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 7 ½ skl., egte penge 3 
Rd. 2 mrk. 1700: Smør 3 Rd. 3 mrk. 10 skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden 1 Sld., efter capitels 
taxten 1 Rd. 1 mrk. 6 skl., 2 tønder 4 skep. Haure á tønden efter capitels taxt 2 mrk. er 5 mrk., 
jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 7 ¼ skl., egte penge 3 Rd. 2 mrk., 1701. smør 3 Rd. 3 mrk. 10 skl., en 
tønde 2 skep. Biug á tønden efter capitels kiøbet – mrk er 6 mrk. 4 skl., en tønde 4 skep. Haure á 
tønden efter capitels kiøbet 2 mrk. er 5 mrk., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 7 ¼ skl., egte penge 3 
Rd. 2 mrk. 1702. Smør 5 pund 6 pund á lis pundet eftertaxten som før ermelt 4 mrk. 8 skl., er 4 Rd. 
5 ½ skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden efter capitels kiøb 5 mrk er 1 Rd. 4 skl., 2 tønder 4 skep. 
Haure á tønden efter capitels kiøbet 2 mrk er 5 mrk., jordebogs penge 1. Rd. 5 mrk. 7 ½ skl., egte 
penge 3 Rd. 2 mrk., af den 3 gaard annammed 104 Rd. 5 mrk. 6 skl.,  Summarum 219 Rd. 4 mrk. 15 
¾ skl., af hvilke 219 Rd. 4 mrk. 15 ¾ skl., 
Jørgen Bille paa Dybek tilkommer efter S: Albret Hartwigs contract af dato 1697. som her hos 
føyed dend hafver deel som beløber et hundrede og ni rixdaler 5 mrk. 7 2/4 skl., hvor fore jeg vel 
formode at ingen af arfvingerne noget her imod kand at protendere. Saa som S: Albret Hartwig den 
første deel af samme fordring udi reede penge hafver oppebaared, og hvis som hvad udi vore hafver 
betegnet, er allemeste efter Capitels taxten anslagen, da det dog, samme aarringer meget dyrer paa 
landet blef saalt, hvilket jeg ej hafver villet under lade samptlige S: Albert Hartwig s arfvinger at 
comminicere, og hafver min fuldmegtig tillige med skifte skrifveren, denne Jørgen Bildis et 
messinge prætension, og Gieldens fordring udi skiftebrefvet at indføre, for og til des betalning for 
nøgelig udlæg at giøre Rønne den 26 Sep: Waldemar Reeds:/: 
Jeg Albert Hartwig til Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm kiendis og her med giør 
witterlighed, at efter som Welb: Jørgen Bille til Dybek i Skaane hafver befuld megtiget mig, at 
indkræfve, og oppeberge hans Welb: Herreds Pastion udi de 2de bonder paa Borringholm gaardens 
retten er af ordinarie som efter ordinarie renter, saa vilde hand med sin kiere broder Welb: Hr: 
Christian Bille efter deris S: sin Moder Welbaarne fru Pænelle Marsenius arfveligen kan være 
berettiget af hvilket saa wit de som med gode og land low kand bekommes, skal jeg efter ansøgning 
hos mig dend halfve deehl der af oprigtig verde erlagt, og betalt at saadant riktig af mig skal hafve 
efter lefvet, hafver jeg dette med min haand og signeter bekreftet datum Dybek d. 1 sep:A. 1697.  
Albert Hartwig lige lydendes efter Oræginallen Attesterer Jørgen Bille og af de udfaldende 109 Rd. 
5 mrk. 7 2/4skl., som er den halfvepart af de S: Albret Hartwig  af begge gaarder opbæred hafver 
welbemelte Welb: Hr: Obersten for Albert Hartwigs vang og bekostninger bereigned 20 Rd., blifver 
saa til rest som dette Sterfboe i saa maader betaller, og berignis penge 134 Sld. 3 mrk. 7 skl., nok 
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prætenderis for en reise her paa Borringholm til Skaane for at lade Welb: Jørgen Bille forstandige S: 
Albret Hartwigs dødsfald og vis efterretning der fra igien om forberørte opbørsel at erlange 6 Sld., 
skifteforwalteren for sin umage med dette skifte onlario 62 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning udi alle maader at skrifve som her for 
hvidtløftigheds skyld ike kand reputeris, og sine reiser saavidt nødvendig behøfvis ved Sterfboet at 
dependere der for i alt 100 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning formedelst forskrefne prætensioner med pandte brefve, og 
deslige af betalninger og her efter giørende indforseler som her efter widtløftigen formældis penge 
18 Sld., som efter paperis forordninger skal være Nr. nie/ slet eller stempled papier til aldt dette 
skiftes fornødenhed som der til i en og anden maade forbrugis berigned paa 17 bøger a 1 mrk er 4 
Sld. 1 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage, og ofver værelse paa adtskillige tider hver bevilged 2 Sld., 
er 4 Sld., :/: 
Eskild Hartwig fordred som vedgikis penge 6 Sld.,  
Summa Summarum andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 6378 Sld. 2 
mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver saa i forskrefne maader, Gielden h’yre end det anførte Sterfboes 
tilhørrende løsøre tilstaaende Gield, Ifareklæder, mundering og jordegoeds. 
 Efter forhen indførte taxering 78 Sld. 2 mrk., Hvilke efter som befindis at Herman Hansen Soede 
for sig self saa og for sin broder hafver beriegned rente af en deel rørende goeds som først er 
taxered og udlagt paa skifted efter deris S: Fader Landsprousten Hr: Hans Soede og demmen siden i 
arf tilfalden efter deris afdøde sødskende som forlendst siden efter saalang tiid forløber for anded og 
deraf ingen frugt Sterfboet til nytte kunde hafvis som efter skifte brefvenis indhold der om opretted 
udviser og af Herman Hansen Soedis indlefverede reigning før nefnis saa modereris omrørte 78 Sld. 
2 mrk., paa løsøre rente beriening Herman Hansen Soede og hans broder hver at Decortere 
halfparten kommer paa hver part 39 Sld. 1 mrk., paa ded dette Sterfboes Gield og Prætensioner 
kand blifve betalt og sotisfiaceret, hvor saa dette Sterfboes skifte der ved sluttes at her efter til en 
hver Creditor, og Prætension, vorder fornøyed af Sterfboets foran indførte registrering, og 
wurderede goeds saavel af løsøre, tilstaaende gield i Fareklæder, jordegoeds, og ald hvis som 
Sterfboeds middel bedrager til penge som forhen fendis indført, hvilked saa at være tilganged, og 
passeret, des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter,  
skiftestæden paa Willingsgaard i Nyekier sogn den 17 Septenber 1703. H: Brugman. 
paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede. EskieldHartwig.
 Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Saa er da til de forskrefne anførte Prætensioner giort udlæg og indførsel som her efter 
Følger først er af de forhen inførte Gields Extrasering inddragen, alle den som af denne S: Mand 
Albret Hartwig er forsikred med pandt for deris udlaandte capital, efter der om i hende hafvende 
pandte brefve som er her udi indførte dessen indhold sampt videre som er fordred; Kongl: May: 
Amptskrifver og ridefouged Sr: Hans Henrik Skaar fordred første efter S: Albret Hartwigs til ham 
udgifne Obligation med forsikring udi Willingsgaard i Nyekier sogn efter den om forhen indførte 
pandte brefvis lydelse datered den 15 April A: 1699. lydende paa capital 473 Rd., der af hafver Hr: 
Ambtskrifveren udi sin forberørte her til Sterfboet indlefver de reigning self laded bereigne rente fra 
min 15 April 1701. og til den 1. july 1703 med reignis som er 2 aar 11 ugger á 5 procento 52 Rd. 1 
mrk. 12 skl., videre er endnu dend 10 September 1703, af obenstaaende capital bereigned rente 
formedelst Sterfboets slette tilstand, og anden omstendighed til den 1. may 1704. som andrager 19 
Rd. 2 mrk. 9 skl., er saa capital og rente 544 Rd. 4 mrk. 5 skl., giør 817 Sld. 5 skl., hvor for 
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welbemelte Hr: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skaar her ved udi berørte sit pandte Willingsgaarden 
i Nykier sogn som efter forskrefne taxtis indhold med ald sin tilliggelse og eiendom som de udi 
mældis er taxered for penge 1000 Rd er 1500 Sld., hvor af Hr: Amptskrifveren for capital og rente 
nu her ved er indført udi Willingsgaard for penge 817 Sld. 5 skl., for ded anded fordrer Hr: 
Ambtskrifveren Hr: Hans Henrik Skaar efter anden obligation af S: Albret Hartwig til ham 
udgifven med  forsikring udi den 3 gaard Herlof Jensen paaboer i Pedersker sogn datered den 13 
November sidst afvigt, lydende paa capital 283 Rd. 8 skl., der af hafver Hr: Amptskrifveren self 
beriegned rente fra be: 13 November og til dend 2 july 1703 som er 33 ugger á 5 procento er 8 Rd. 
5 mrk. 9 skl., af dette pandtebref er lige maade den 10 september 1703. bereigned rente af capitallen 
til 1. may A: 1704. som andrager 11 Rd. 1 mrk. 7 skl., Saaleedis blifver Capital og rente tilsammen 
penge 304 Rd. 8 skl., giør penge 450 Sld. 8 skl., der for Hr: Amptskrifveren Hans Henrik Skaar er 
tillagt første pandte verdie af dend 3. gaard i Pedersker sogn, saavidt S: Albret Hartwig self der udi 
var berettiged efter der om forberørte taxtis indhold, som saaleedis formældis, af den 3 seld eier 
gaard som Herlof Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skeppe sand /: efter d. bunden self eier 
dend der tilligende grund og eiendom, sampt biugning med videre som anded saadan self eiergods 
ike høyere taxeris, hver tønde hartkorn efter anleedning af høyt bemelte Kongl: forordnings 8 
Articul en for 26 Rd. 4 mrk. giør 86 Rd. 2 mrk. 10 skl., er 129 Sld. 2 mrk. 10 skl., endnu videre 
tilliges bemelte Hr: Amptskrifveren paa denne nest forstaaende hans fordring den 5 wornede udi 
Povelsker sogn som Lars Pellesen beboer som efter forhen indførte taxt er udi hartkorn 7 tønder 2 
skepper, og findis saaleedis holden udi biugning at bonden til sig og sine sampt til deris ingang 
anflingber med kand behielpe, og behøfver ej eller nogen stor Reparation man den der tilliggende 
jord er indeelt for derfved af sand, og ike sønderlige herlighed i anmoedes, dag efter di den der paa 
boende bonde aarlig kand beløstighed er hver tønde hartkorn taxered for 40 Rd. Er 293 Rd. 2 mrk. 
giør 440 Sld., blifver af denne Summa ofver fra dette nest forbemelte pandte brefve stødning 113 
Sld. 2 mrk. 2 skl., hvorimod Hr: Amptskrifveren efter sin forhen indførte reigning, endnu fordred 
med indhold efter dend S: Mands Albert Hartwig sedel datered den 27 February indeværrende aar, 
hvor for ampt skrifveren skullde hafve haft 4 tønder smør, som ham ike er lefvered penge 95 Sld., 
nok fot ded Hr: Amptskrifveren efter sin forde regning for resterende smør til skatter, af 
Willingsgaard og gods sampt og for den 7 gaard i Nyekier sogn, saa og for resterende en, og sek 
som opdrager 18 Rd. 5 mrk. 10 skl., er 28 Sld. 1 mrk. 10 skl., nok efter forskrefne Specication for 
en deel omkostninger, og laant hafver fordred Hr: Amptskrifveren 38 Rd. 2 mrk. 6 skl., er 57 Sld. 2 
mrk. 6 skl., disse 3de nest forestaaende amptskrifverens fordringer opdrager 181 Sld., sidst udi efter 
bemælte Hr: Amptskrifverens regning Prætentlico Hr: Amptskrifveren 14 juhlbør, og 14 bolter, 
sampt 14 haker, og 14 jernspader som amptskrifveren S: Albert Hartwig hafver laant, og begiærer 
in natura hammen igien maatte tilstilles de af vedgaar arfvingerne ikun 12 juhlbør, og 12 bolte, og 
12 haker, sampt 12 jernspader, hvilke Matrieallier saa som de ike i Sterfboet befindes, igien at kand 
blifve Hr: Amptskrifveren til stilled, allermiste at skov Rideren Hans Eriksen vedgaar at hafve 
bekommed 2 juhl bører, og 2 bolter som hand der for til boet middel anført for den pris Hr: 
Amptskrifveren sin regning der paa afført hafver som andrager 10 mrk., og her til afkortning  
Amptskrifveren føris, og tillæggis hos Hans Eriksen at søge, saa er de øfrige Matrialier udi Gielden 
berigned som fordret i alt, og til  Amptskrifverens andre prætensioner nu føris som er efter berørte 
pris 28 Sld. 1 mrk., blifver saa  Amptskrifveren nest forestaaende 4er fordret igien til sammen 209 
Sld. 1 mrk., hvad angaar arfvingernis forhen indførte paastaaende disse Matrialiers betalning da 
kand der om indted her ved Observeres for meedelst at de matrialier som Prætenderis ike in natura 
kand vorde lefvered, saa er Amptskrifveren for den sidste Summa udlagt først den ofver blefven 
summa af ded 5te wornede i Povelsker sogn som før ermelt som er penge 113 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
videre her paa giøris her Amptskrifveren indførsel udi den 6 gaard i Pedersker sogn paa de taxerede 
6 tønder 4 skep: hartkorn S: Albert Hartwig der udi var berettiged, og sig til handled af Welb: 
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Christian Bille til Dybek i Skaane efter der om er ganger skiøde bref formælding, og forhen udi 
indførte taxtes indhold for penge 64 Sld. 2 mrk. 9 skl., udi hvilken andeel hartkorn Welb: Hr: 
Jørgen Bille er giøre indførsel her efter formældes, nok tillæggis amptskrifveren paa denne 
fordeelings fyldelst giørelse efter skrefne land gielden bestaaende, nemlig efter nu landskiøb den 3 
Herlof Jensen i Pedersker sogn for 1703 at skylde smør 6 lispund 5 ½ skaalpund lis 4 mrk er 6 Sld. 
1 mrk. 6 skl., it Faar for 3 mrk. 8 skl., en Gaas for 14 skl., 12 Høns á 4 skl er 3 mrk., en tønde biug 1 
Sld. 2 mrk., en tønde 2 skep: Haure for 3 mrk., Jordebogs penge 10 Sld. 1 mrk. 3 skl., :/: 
Dend 6. Niels Pedersen i Pedersker sogn. Smør 5 lispund 6 ½ skaalpund lispunded 4 mrk., er 5 Sld. 
1 mrk. 10 skl., it Lam, en Gaas 12 Høns 3 mrk. 6 skl., biug 1 ½ tønde 1 Sld. 3 mrk. 3 skl., haura 2 
2/4 tønde á 2 mrk tønde er 5 mrk., jordebogs penge 7 Sld. 2 mrk. 14 skl., Summa begge restandser 
37 Sld. 3 mrk., :/: 
Her af den halfve part af begge gaarder er Sterfboet beriegned /: saa som den halfvepart tilkommer 
Welb: Jørgen Bille paa Dybek i Skaane og er her til amptskrifveren udlagt som er 12 Sld. 13 skl., 
tillæggis amptskrifveren en malled sengested paa lofted ofver kielderen med hiemmel paa og bon 
udi af brædder af egetræ nest uden staaende er sat for 12 Sld., en liden gammel side stoel paa lofted 
med sæf bon udi for 13 skl., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydskier sogn som efter en af S: Albret Hartwig til hammen udgifne 
obligation og pandte bref datered den 27 april 1695, som for ham her udi findes indført fordrer 
capital 200 Sld., hvor af for her er beriegned rente til den 1. may Aa. 1704 fra 27 april 1702 da til 
den tid renten er betalt som andrager á 5 procento 20 Sld., er saa capital og rente 220 Sld., hver for 
Hans Svendsen er forsikrednis Willingsgaarde i Nyekier sogn med sin tilliggende eiendom efter der 
om pandte brefvis lydelse for hvilken Summa her ved for berørte Hans Svendsen er giort indførsel 
at for blifve ved forskrefne sit pandt Willingsgaarden i Nyekier sogn, som efter den forhen indførte 
taxtis lydelse med sin lilligende er taxred for 1000 Rd., er 1500 Sld., hvor udi Hans Svendsen her 
med giøris indførsel, for capital og rente som før er melt som er 220 Sld., :/: 
Hederlig og Wellærde Hr: Hans Olsen Sonne Sognepræst til Nexøe, og St: Boehls kirkens 
meenigheder, som fordrer efter den S: Mand Albret Hartwig til ham udgifne obligation, og pandte 
bref datered Willingsgaard den 29 december 1700 hvor udi formældis at S: Albret Hartwig af Hr: 
Hans Ollufsen Sonne hafver bekommed capital penge 400 Sld., der for befindes at S: Albret 
Hartwig hafver Hr: Hans Ollufsen Sonne, og hans arfvinger forsikred for capital, og rente udi 2de 
wornede som er ded 4. og 5. wornede udi Povelsker sogn. Som af Jens Pellesen og Lars Pellesen nu 
beboes af hvilken capital befindis it aars rente at være betalt efter der om Hr: Hans Ollufsen Sonnes 
egen skrifvelsis formældis til den 29 December 1701. hvor fra rente er bereigned til den 29 April 
1704. saa som bøndernis landgielde der imod efter nu land kiøb som før ermælt til sterfboeds 
middel er bereigned og andrager rente fra berørte 29 december 1701 til dend 29 april 1704 á 5 
procento penge 46 Sld. 2 mrk. 10 skl., er saa capital og rente penge 446 Sld. 2 mrk. 10 skl., og som 
af den forhen indførte taxt formældis sisen for berørte 2de Wornede angaaende nemlig. Den 4. og 5. 
Wornede udi Povelsker sogn, som Jens og Lars Pellesen beboer, er hver udi hartkorn 7 tønder 2 
skep: giør 14 tønder 4 skep: Hartkorn, og findes saaleedis holden udi Biudning at bønder til sig og 
sine, sampt til deris Qveg, og aufling, der med kand behielpe, og behøfver ej heller nogen stoer 
Reparation, men den der tilliggende jord, er en deehl for derfved af Sand, og ike sønderlig herlighed 
i andre maader dog efter di de der paaboende bonder aarlig kand betaller hvis de bør saa og fordi 
ved dette Sterfboe findes stoer gield, og widtløftighed, taxeris de, og hver tønde hartkorn for 40 Rd., 
er penge 586 Rd. 4 mrk., saa efter di en af disse worneder langt ofvergaar udi sin sætning, den 
capital Hr: Hans Olsen Sonne til S: Albert Hartwig hafver udlaant, nemlig 26 Rd. 4 mrk. alt Hr: 
Hans Sonne i saamaader kand være uden skade hvor for til forskrefne Hr: Hans Ollufsen Sonne 
hans til S: Albret Hartwig udlaante capital, først her vedgiøris indførsel til udi den 4 wornede som 
Jens Pellesen i Povelsker sogn beboer for 266 Rd. 4 mrk., son er 400 Sld., renten som er beriegned 
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før ermælt opdrager de 31 Rd. 10 skl., er 46 Sld. 2 mrk. 10 skl., Der paa til betalning Giøres Hr: 
Hans indførsel udi for berørte 4de wornede for 26 Rd. 4 mrk., Saa at Hr: Hans Sonne dette 4er 
wornede i Povelsker sogn her ved fuldkommen tillæggis for den pris som før ermelt er sat for er 293 
Rd. 2 mrk. for resten at renten som er 4 Rd. 2 mrk. 10 skl., udlægis forskrefne 4 wornede Jens 
Pellesen i Povelsker sogn, af sin skylden den landgielde bereigned nu efter land kiøb for A: 1703 
nemlig smør en half tønde som med lidet ar ansat for 7 Sld. 2 mrk., Jordebogs penge 5 Sld. 3 mrk. 6 
skl., Summa 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvor af Hr: Hans Sonne omrørte rente 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., nu 
her ved tillæggis at annamme, blifver saa ey jeg til ret af for bundens landgielde forberørte aar 
1703. 6 Sld. 2 mrk. 14 skl., som her efter findes udlagt med videre til Peder Koefoed i Nexøe /: 
Weledle og Welb: fru Anna Margreta Von Gutsøns afgangne Andraa Buggens Hagens fordum 
oberst Lientant og Commendant her paa Borringholm hans efterlatte kiereste boende i Nexøe, som 
fordrer efter S: Albret Hartwigs til hende udgifne obligation og pandtebref datered Nexøe den 22 
December 1700. og inden Borringholms landsting paaskrefven den 23 Feb: 1701. og Protocolleret, 
som forhen findes her udi indførte, med forsikring udi den 6 Wornede gaards i Ibsker sogn, 
Propritonie skyld, landgielde, egt, og arbeide ved hvad navn ded kand nefnis som bemælte bref 
udviser for capital 200 Sld., der af rester rente fra den 22 December 1702, som er bereignet til den 
1. may 1704. á 5 procento efter som bondens landgielde der imod til dette Sterfboets middel for 
1703, til 1. may 1704. er bereigned som andrager rente 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., er saa capital og rente 
213 Sld. 1 mrk. 5 skl., for hvilken Summa efter som bemælte 6. Wornede i Ibsker sogn, udi den her 
udi før indførte taxt findes indført med indhold nemlig ved 6 Wornede i Ibsker sogn er Hartkorn 8 
tønder 5 skep fra dend gaard befindes eiendomen sampt biugning herligheden, og anden tilliggelse 
at være bort soldt til den der paaboende bonde Jacob Mortensen, saa at ike meere er tilovers end 
den afgift bunden aarlig pleger at yde, hvor fore hver tønde hartkorn ike hørrer kand bereignis, eller 
nu her taxeris en for26 Rd. 4 mrk., tønden er 235 Rd. 3 mrk. 5 skl., giør 353 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Welb: bemelte fru Anna Margreta Von Gutsven herved giøris indførsel udi obenskrefne 6. Wornede 
Jacob Morttensen i Ibsker sogn, paaboer, for Capital, og rente som er 213 Sld. 1 mrk. 9 skl., blifver 
saa igien til ofvers af for 6 fri wornedes taxt, 140 Sld., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordrer som forhen her udi findis indført, først den 10 july 
1703 penge 143 Sld. 2 mrk., nok anført den 13 September nest forleeden den Solarium som Hr: 
Lands dommer self for sin umage bemelte jordegoeds at besee og taxere som er anført efter 
sætningen, og taxten her til boet fuld beriegned der for nu som tilfore igien til afkortning i boets 
middel anføris og Hr: Landsdommer bereignis 30 Sld., er Landsdommers fordring til sammen 
penge 173 Sld. 2 mrk., hvor paa først Hr: Landsdommer Ancher Müller her ved giøres indførsel udi 
ded 6 Wornede i Ibsker sogn som udi forberørte sættning, da tend den 28 juny 1703 findis anført 
nemlig den 6 Wornede i Ibsker sogn er Hartkorn 8 tønder 5 skepper fra denne gaard befindis 
eiendommen sampt biugningen herligheden, og anden tilliggelse, at være bort soldt til den den 
paaboende bunde Jacob Morttensen saa at ike meere er til ofvers end dend afgift bunden aarlig 
pleier at yde hvor fore hver tønde Hartkorn, ike høyer kand bereignis, eller nu her taxeris an for 26 
Rd. 4 mrk., tønden er 235 Rd. 3 mrk. 5 skl., giør 353 Sld. 1 mrk. 5 skl., hvilken Summa fru Anna 
Margreta Von Gutsner afgangen Hr:Oberst Lintnant Buggen Haggens efterlatte kiereste som dette 
6 Wornede af S: Albret Hartwig for Capital 200 Sld., og paadragende rente 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., er 
213 Sld. 1 mrk. 5 skl., efter pandtebrefvs udvisning dateret Nexøe den 22 December 1700. er til 
underpandt stilled, nu i dette skifte hafver bekommed indførsel fore, og rester af oben mælte 6 
Wornedes taxt som er 140 Sld., nu paa Hr: Landsdommer Ancher Müllers fordring er udlagt, og i 
dette 6 Wornede indført fore blifver saa igien af Hr: Landsdommers fordring penge 33 Sld. 2 mrk., 
udlagt den 6 Wornede Jacob Morttensen i Ibsker sogn, skyldende landgielde for A: 1703 beriegned 
efter nu land kiøb nemlig, smør en half tønde bereigned for 7 lispund smør á 4 mrk er 7 Sld., træit 2 
mrk., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., haure en tønde 2 mrk., jordebogs penge 4 Sld.,  
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Ded  5 Wornede Lars Pellesen i Povelsker sogns skyldende landgielde for A: 1703. beriegned smør 
til 1. may 1704, en half tønde med træted 7 Sld. 2 mrk., jordebogs penge 4 Sld., en hvis som S: 
Albret Hartwig paa de 8te mends vegne som taxerende S: Leintanant Jørgen Joensens jordegoeds, 
er berettiged og er giort indførsel som udi den 54 gaard nu efter Erik Skomager beboer i 
Cemmedsker sogn, efter der om opretted skiftebref ganged efter S: Jørgen Joensen des slutning den 
7 Marty 1702. formælding og S: Albret Hartwig hafver fornøyet saa som hand var enkens 
laugwærge, undtagen 2de mænd som deris andeel nu i dette Sterfboe hafver fordred som fører mælt 
penge 9 Sld. 1 mrk. 10 skl., til ofvers 1 mrk., :/: 
Herrits Fougden Daniel Bark i Wæster Herred som haver med væred forskrefne dette Sterfboe 
tilhørrende jordegoeds at taxere til Salarium 3 Sld., tillagt, en tee kedel af Kaabber fortienned inden 
udi for 6 mrk., en hvid galt for 4 mrk., en dreied mæssing lysestage den minste 2 mrk., :/: 
Herrits fougden i Øster Herred Anders Pedersen Fyhn som og med væred hafver at taxere for 
berørte Sterfboets jordegoeds Salarium 4 Sld. 2 mrk., udlagt paa lofted ofver kielderen 3 styker 
grønne ullen sparlagen med en kappe til, hvor af det bagerste styke er dobel bred er sat for penge 4 
Sld. 2 mrk., :/: 
Herrits Fougden Jacob Loransen som ved samme forretning om jordegoedseds taxering i Sønder 
Herred hos var Salario 6 Sld., udlagt 3 stoer Thinfade vog it lispund punded sat for 1 mrk. 8 skl er 6 
Sld., :/: 
Landstings skrifveren Jens Pedersen Lesler for sin Salario 9 Sld., hans anden fordring som vedgikes 
som er 10 Sld er 19 Sld., udlagt i stuen it klædeskab med 2 dørrer og en laas forre nyelig gul 
anstrøgen dor 12 Sld., en røe belted Koe for 6 Sld., en røe brun Tyrkalf for 4 mrk., :/: 
Afgangne Hr: Jørgen Jensen Soedis efterlefverske, hederlige Martroma Marne Hr: Jørgens som 
fordrer resten af den obligation til bemælte hendis S: Mand udgifven af denne S: Mand Albret 
Hartwig datered den 28 juny 1693. med videre opskriftens indhold som forhen her udi er indført 
som er capital 64 Sld. 12 skl., den af rente beriegned til dend 28 September 1703.  12 Sld. 2 mrk. 2 
skl., er saa capital og rente penge 76 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt 2 røe stierende Heste for 30 Sld., en 
røe halsed Koe for 6 Sld., it grøn aktig flamsk sengklæde for 5 Sld., paa lofted en nye wefved 
benkedynne med Allumit skin under 7 ½ alen lang for 8 Sld., en stoer aske ørk uden laas med foed 
under paa lofted for 5 Sld. 2 mrk., it flamsk hiønde med grønne ullen vipper i hiørnerne med 
alludred skin under for 3 Sld., it flamsk hiønde med røede og gulle vipper i hiørnerne, og Allumid 
skin under for 3 Sld., hos den 11wornede i Nyekier sogn Jens Hansen som hand her til boed er 
skyldig og self har ved gaarden at fordrer 14 Sld. 14 skl., 2 pude vaar med strik a 4 mrk er 2 Sld.,  
Jacob Kofoed i Svaniche som fordred efter afreigning som før ermælt penge 73 Sld. 1 mrk. 13 skl., 
udlagt og giort indførsel først udi 5 self eiergaard som efter forberørte taxtis indholdene beligende 
udi Pedersker sogn og med indhold formælder saaleedis nemlig udi den self eiergaard 2 tønder – 
finning car hartkorn denne gaard er saa got som udbiugning, og ellers af ligge beskaffenhed som 
anded self eiergoeds saa at hvis bunden ike eier meere der udi end den anlige afgift som denne 
gaards besidder formeldelst eiendommens ringheds skyld ike aarlig kand betalle hvor forre hver 
tønde Hartkorn ike kand høyere reignis med halfparten imod anded saadan gods er for en tønde 
Hartkorn 13 Rd. 2 mrk., giør 27 Rd. 1 mrk. 5 skl., er penge 40 Sld. 3 mrk. 5 skl., som Jacob 
Koefoed her ved nu paa forde sin fordring er udlagt, og udi forberørte 5 gaard i Pedersker sogn giort 
indførsel forre, videre han tillagt at fordre hos Henrik Jørgen Ollufsen paa Leensgaard i 
Østerlaursker sogn bunde som hand af en Koe her fordref klædis kioel under forred med bunrask 
betaler 12 Sld., en sort blommed silke vest med sort lærrets under foer, og med sorte knapper udi 
for 8 Sld., resten som er 12 Sld. 2 mrk. 8 skl., /: er udlagt at Jacob Koefoed affordre af hvis Mads 
Joensen Bek i Gudhiem er skyldig til S: Albret Hartwigs Sterfboe efter der om afreigning med 
Mads Bek Hustru, saa som Mads Bek da var siug som forhen her udi mældis som tilsammen er 15 
Sld. 3 mrk. 7 skl., der af at hafvis forskrefne rest som er penge 12 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
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Kiestene S: Albret Hejes i Listed ved sin søns Peder Mikelsen af Østermarie sogn fordred efter 
obligation som forhen her udi er melded capital penge 30 Sld., rente deraf beregned 1 Sld. 2 mrk er 
capital og rente 31 Sld. 2 mrk., udlagt, en brun blised ganger for 17 Sld., it mæssing fyr beken med 
jern skaft for 2 Sld., en wefved benkedynne paa lofted med røet wadmels under forred 5 allen lang 
for 6 Sld., en damaskis borddug 4 ½ alen lang for 6 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Jørgen Ollesen boenne paa Leensgaard i Østerlaursker sogn, fordrer som før ermælt, og er 
vedgaaed i alt penge 112 Sld. 1 mrk., udlagt udi ded 5 wornede i Aakier sogn som udi den forhen 
indførte taxt findes indført saaleedis, ded 5 wornede i Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep. Og 
befindis saavel holden udi biugningen at bunden for sig og sine sampt til sit Qveg, og aufling 
dermed kand være behiølpen, saa kand bunden og drifve gaarden self og svare til alle afgifter, hvor 
fore denne gaard taxeris efter i høyst bemælte Kongl: forordning af 31 January A: 1691. dens anden 
articul: hver tønde Hartkorn for 4 Rd. Er 293 Rd. 2 mrk., hvor udi bemælte Jørgen Olsen her ved 
giøris indførsel for penge 100 Sld., for resten som er 12 Sld. 1 mrk. er udlagt en røe braaged Calle 
mankis brøst dug for 3 Sld., en fel brered vest foruden foer og knapper 2 Sld., it par felbered 
bukskins bupser for 3 Sld., en kaafen farfved klæde kiol under forred med brun rask og brune 
knapper der udi er sat for 16 Sld., der af betaler til Jacob Koefoed i Svaniche 12 Sld., og her til er 
udlagt 4 Sld., af hvis Hans Koefoed Povelsen her til boet er skyldig og til Carl Olsen er udlagt, at 
havis 1 mrk., :/: 
Eskild Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn fordrer paa sin broder Mortten Hartwigs 
weigne capital og rente efter sin S: Moder som før ermælt penge 100 Sld. 2 mrk. 13 skl., udlagt og 
udi det 5 wornede i Aakier sogn giort indførsel saa som ded findis indført udi forhen her udi 
indførte taxt hvor saaleedis formældis ded 5 wornede i Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep: og 
befindes saavel holden udi Biugningen at bunden for sig og sine sampt til sit Qveg og Aufling der 
med kand være behiølpen, saa kand bunden og drefne gaard nu self, og svare til alle af gifne, hvor 
fore denne gaard taxteris efter høyst bemælte kongl: forordning af 31 january A: 1691. dends anden 
Articul hver tønde Hartkorn for 40 Rd., er 293 Rd. 2 mrk., hvor udi bemælte Eskild Hartwig er giort 
indførsel for 100 Sld., som ham paa sin broder Mortten Hartwigs weigne tilkommer som før ermælt 
og for resten 2 mrk. 13 skl., er udlagt at havis af hvis Hans Koefoed Povelsen i Svaniche her til 
Sterfboet er skyldig blefven som Careols er tillagt nok fordred Eskild Hartwig som er vedgaaed 6 
Sld., der for udlagt en mæssing kaarde med sølf handgref udi er sat for 6 Sld., :/: 
Carl Olsen i Rønne fordred og er vedgaaed af arfvingerne 8 Sld., udlagt hvis Hans Koefoed i 
Svaniche her til boet er skyldig som ermelt som til sammen 8 Sld. 3 mrk. 15 skl., der af betaler Carl 
Olsen til Eskild Hartwig 2 mrk. 13 skl., og til Jacob Ollufsen paa Leensgaard i Østerlaursker sogn 
som før ermælt er:/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter regnskab som vedgikes penge 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt 
paa lofted i en seng nest dørren 2. ullen puder med dun udi, og lin wor paa med strik foe 3 Sld. 2 
mrk., 2 ullen olmerdugs puder uden lin vor 2 Sld., en hiemme giort bolster blaae ranned under 
dynne med en hvid lærits klud paa for penge 4 Sld., en damaskis dug 4 ½ allen lang for 6 Sld. 3 
mrk., i lillestuen, it askebord med lugt foed og en skoffe under for 4 Sld., it sorthielmed Qvigenød 
for 3 Sld., leger fra sig 1 mrk. 5 skl., :/: 
Christian Rasmunsen i Wæstermarie sogn fordrer 9 Sld.,udlagt, it par 2 ½ breds brue garns lagen á 
8 mrk er 4 Sld., en hiemmegiort blaae ranned under dynne med en ranned lap paa lofted for 3 Sld. 2 
mrk., en smal bolster hofved dynne paa lofted for 7 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordrer som vedgikes 20 Sld., udlagt hvis Arist Hansen paa Hellegaarden 
som er den 6te udi Nykier sogn, her til boet efter afreigning er skyldig blefven som før ermælt er her 
til udlagt, at havis som er paa 7 Sld. 3 mrk. 10 skl., affordre hos Hans Madsen boende i Nyekier 
sogn af hvis hand her til boet er skyldig 10 Sld. 1 mrk. 2 skl., it stoke sauf for 7 mrk. 4 skl., 
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 Mads Høy i Rønne fordred for sig self efter som før ermælt 10 mrk., nok som ham er ofver draged 
fra Sognepræsten Hr: Svend Nielsen penge 10 Sld. Er tilsammen 12 Sld. 2 mrk., derfor tillagt, it 
brøger car paa 6 tønder for 4 Sld. 2 mrk., Drengehused i Synder seng en ullen og linned ofverdynne 
for 1 Sld., en linnen gl. hofved dynne 12 skl., en tveskefted ranned under dynne 2 Sld., en nye 
wefved benkedynne med røe braaged under foer 3 alen lang paa lofted for 3 Sld.,  
I stuen i senge cammered en gl. bolster underdynne 2 Sld., til ofvers 12 skl., :/: 
Efter forhen indførte meening udlæggis til hans Kongl: May: 6. og 10. penge S: Sigvart Koefoeds 
arfvinger af S: Albret Hartwig indkiøbte jorde goeds efter forde angifvelse for penge 810 Sld., hvor 
for beriegnis til 6. og tiende penge 202 Sld. 2 mrk., Item af det Jordegoeds S: Albret Hartwig sig til 
forhandled hafver af Welb: Christian Bilde paa Dybek i Skaane som og forhen findis indført for 150 
Sld., den af er 6. og tiende penge til Hans Kongl: May: beriegnet som er 37 Sld. 2 mrk., er 
tilsammen 240 Sld., udlagt det 11. wornede i Aakier sogn som findes indført udi forberørte 
jordegoedsis taxering med disse ord nemlig den 11 wornede i bemælte som er Hartkorn 5 tønder ½ 
skep: hvor paa iligemaade findes saadan biugning af bunden sig der der med kand behielpe, og udi 
andre maader af lige beskaffenhed som det 5. wornede i Aakier sogn, saa kand bunden og drifve 
self, og svarer til alle afgifter, hvor foer hver tønde Hartkorn af denne gaard, og taxeris for 40 Rd., 
er 203 Rd. 1 mrk., er 305 Sld., her udi er giort indførsel for obenskrefne 6 og 10 penge som er 240 
Sld., :/: 
Er saa igien af bemælte 11 wornede i Aakier sogn til ofvers penge 65 Sld., som her efter findis 
udlagt til Hans Hansen Soede /: Welb: Hr: Obersten Reedts af forde udlagte 6. og tiende penge lade 
Sepivestere de første bereignede 202 Sld. 2 mrk., her ved Sterfboet at forblifve, indtil endelig giøris 
bevislig den for hver her udi indførte af S: Albret Hartwigs arfvinger tillige med Enkens laugwærge 
Herman Hansen Soede angifvelse efter der om forskrefne Herman Hansen Soede udgifne Reversis 
indhold datered den 17 September 1703. og naar saa Herman Hansen Soede berørte angifvelse 
bevislig giør blifver der ved Herman Hansens udgifne Revers, død, og magtisløs og dette udlæg de 
202 Sld. 2 mrk., Hans Kongl: May: forskrefne maader eller mandigst berettiged til er indom? Høy 
Edle, og Welbaarne Hr: Obersten ober Commendant og amptman Waldemar Reedts lod fordre som 
forhen her udi findis indført paa Welb; Jørgen Bildis vegne i Skaane for opbaarne landgielde af den 
3 og 6 gaarder i Pesker sogn, naar der paa er kortted 20 Rixd., for Albret Hartwigs umage, og 
bekostning 134 Sld. 3 mrk. 7 skl., for en reisies bekaastning fra Borringholm til Skaane at lade 
Welb: Jørgen Bilde vide Albert Hartwigs dødsfald 6 Sld.,:/ 
Skifteforwalterens Salarium 62 Sld., er tilsammen penge 202 Sld. 3 mrk. 7 skl., er udlagt den anpart 
som S: Albert Hartwig sig hafver til forhandled udi den 6 gaard i Pedersker sogn, hvor om udi den 
førhen citerit jordegoedsis taxerings forretning med disse ord findis indført i Pedersker sogn, af 
dend self eiergaard Hartkorn 6 tønder 4 skep. Denne gaard er udi alle maader af lige beskaffenhed 
som dend 3 fornefne self eiergaard at bunden self ejer den der tilligende grund, og eiendom, sampt 
biugning med videre som andet saa da at selfeier gods, hvor fore hauver tønde Hartkorn sættis for 
26 Rd. 4 mrk., er 178 Rd. 2 mrk., giør 267 Sld. 2 mrk., hvor udi velbemelte HR: Obersten reedts, 
for be: Prætension for sig self saa og paa Welb: Jørgen Bildis vegne tilsammen 202 Sld. 3 mrk. 7 
skl., er giort indførsel fore usi forberørte 6 tønde 1 skeppe Hartkorn udi den 6 gaard i Pedersker 
sogn blifver saa der af igien tilofvers som forhen her udi Hr: Amptskrifver er giort indførsel fore udi 
bemelte Hartkorn i den 26 gaard i Pedersker sogn for 64 Sld. 2 mrk. 9 skl., /: 
Jens Madsen i Rønne fordred som er indført den 10 septenber nest for leyen penge 10 Sld., udlagt 
en hvid blaked Tyr for 9 Sld., ved Mads Pedersen Byeskrifvers udlæg 2 mrk. 12 skl., it bliset 
Tyrkalf fore 1 mrk., 4 skl.,:/:  
skrifveren i Rønne Mads Pedersen fordrer som før ermælt 6 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en hvid noged 
blaged stud for 7 Sld., till ofvers 2 mrk. 12 skl., :/: 
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Kongl: May: Byefouged Daniel Bark i Rønne fordrer som før hen indført indberiegned udi dend 
Summa for berørte dom fra wæster Herrits ting udsted ofver Claus Koefoed nu boende i Rønne 
datered den 10 November 1701 penge 8 Sld., udlagt af samme doms indholdende Summa som 
tilsammen 24 Sld. 1 mrk. 4 skl., der af er her til udlagt at hafvis disse 8 Sld., :/: 
Mads Koefoed Hansen paa Almegaard som fordrer 20 Sld., laante penge er udlagt, en røe hielmed 
hvid mankedstud for 7 Sld., en blaae dantsver tøy ofver dynne for 6 Sld., ensted ege half kiste med 
paa teigned A:H:W:R:H:D:  A: 1702, og jern hand grefver udi med laas fore for 5 Sld., it hvidt 
Qvigenød med 2 røede øren for 2 Sld., :/: 
Mads Kefoed Povelsen i Svaniche fordred som før ermælt 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., udlagt it par brufve 
garns lagen med 2 ½ bred udi hver lagen for 5 Sld., it mæssing dekefad for 1 Sld. 3 mrk. 1 skl., :/: 
Lars Nielsen Gummeløs i Hasle fordrer som før ermælt 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for udlagt, i den 
nordeste seng i krobhused en hvid ullen og linnen ofverdynne for 3 Sld., en olmerdugs hofved 
dynne for 3 mrk. 8 skl., endnu en olmerdugs hofved dynne for 3 mrk., 2 blaaegarns lagen for 5 
mrk., forskrefne sengested som er firkanted af fyrre træ for 2 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
Henning Bohne i Rønne fordred efter forhen indført regning, som af arfvingerne er vedgaaed 25 
Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt en brøgger kedel paa 1 ½ tønde stoer staaende i muur for 15 Sld., en hvid 
stud med 2 half røede øren for 5 Sld. 2 mrk., en graae bose Soe for 1 Sld. 2 mrk., en syed 
benkedynne paa lofted med barked skin under fire allen lang for 3 Sld., en denkge brokener 
mæssing bord krands for 3 mrk., en ung ask til firster træer for 1 mrk., til overs 6 skl., :/: 
Hans Jørgen Cantseler fordred efter som for og fandis indført penge 20 Sld. 2 mrk. 12 skl., Hvor 
for udlagt en sort belted og sort hielmed stud for 6 Sld., it waffel jern for penge 6 Sld., it stoer spiel 
it firkanted glas neden til og ofven til it lided røet glads udi med en sort ramme om 5 Sld.,  2 nye 
smaae blaaegarns lagen for 3 Sld., en hand puster for 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Jes Rask i Rønne fordrer efter som forhen er indført 17 Sld. Udlagt en brun Hest som kaldis 
skapesko boer for 17 Sld., /: 
Johan Basibius boende i Rønne fordrer efter som før ermælt penge 21 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en 
hvid røe halsed stud for 5 Sld. 2 mrk., i stoer forstue en gl. stoer laasfast ege ørk for 6 Sld., en 2 
spanne kaabber kedel vog 10 ½ skaalepund á 1 mrk. 12 skl., er 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., Christian Qvint, 
lønbog 4 Sld., i senge cammered stuen 2 smaa pudder á 3 mrk er 6 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Miralig Jacobsen i Rønne fordred som før ermælt 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en blak røgged Koe 
for 6 Sld., 2 smaa  thi salfeerken for 1 mrk. 9 skl., hos Johan Basibius udlæg 1 skl., :/: 
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordrer som vegikes 6 mrk., udlagt af en jern stang ved 
skifteskrifverens udlæg at hafve 2 mrk., hos Hr: Herman Jørgensen for en thiskaal 4 mrk., :/: 
Hans Hiort i Rønne fordrer 3 mrk. 10 skl., Margreta S: Lars Larsen i Rønne fordrer som vedgikes 2 
Sld. 1 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt it blak braaged studnød for 2 Sld., i senge 
cammered en bagstoel med ryslærer ofver træked for 5 mrk. 2 skl., :/: 
Mads Mikels Hartwig for S: Albret Hartwig er werge for tilkommer efter som foran findis indført til 
rest af sine arfvemidler efter sin fader moder, og sødskende med videre penge 87 Sld. 2 mrk. 14 
skl., udlagt en stoer røed Koe for 5 Sld., 3 stykker ullen blaar spar lagen med en kappe til en seng 
hvor af det eene støke med dobbel bred for 4 Sld. 2 mrk., it mæssing fyr fur for 2 Sld. 1 mrk., en 
jern gryde for 3 Sld., 2 smaa flade tin fade med it stempel vog 6 skaalepund á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 
3 mrk. 8 skl., it blaaet stuen bord med 2 skoffer og lugt foed i stuen for 10 Sld., en nye wefved 
benkedynne med nyewefved under foer, og en lap paa ded eene hiørne 4 ½ alen lang 3 Sld. 2 mrk., 
indført i en Wandmølle paa Willings gaard grunden bestaaende for 20 Sld., 4 grøne dreiels bord 
duge støked er sat for 7 mrk., er 7 Sld., it parhøegarns lagen med 2 ½ bred udi for 5 Sld., it dreils 
handklæde 7 allen lang 1 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 12 skl., 2 barkede hudder á 8 mrk er 4 Sld., it flaske 
foeder med 8 flasker udi laasfast sat for 3 Sld., it fyr madskab med en laasfast dør for 3 Sld., 
illestuen, it grønt sengested med en kanne ofver om og hammel til for 3 Sld., it klof sauf for 1 Sld. 2 
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mrk., en stoer dreied messing lysestage for 1 Sld. 2 mrk., i lille stuen, en kiste benk med to rum udi 
og it der af er laasfast 2 Sld. 2 mrk., en bred bladed hand øpse for 1 Sld., Herman Boss i Rønne er 
skyldig efter S: Albert Hartwigs regenskabs bog som her tillæggis 2 Sld., i Kielderen 4 herle 
øltønde á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk., en stoer melke stande 1 mrk. 10 skl., :/: 
Saa efter di berørte Mads Mikels Hartwig ike self svare her til sæde men er udi tieneste hos Hr: 
Seneral Audituren Hubech boende i Kiøbenhavnsen indskiked ved Mikel Hartwig anden Søn 
navnlig Hans Hartwig er skrifvelse og her i Sterfboet dend 20 September 1703 indlefvered med 
indhold nemlig wellærde skifte betienter paa Borringholm for min skriver Mads Mikelsen Hartwig 
fra Borringholm andrager at hans udleg Albert Hartwig paa Willingsgaard udi Nyekier sogn, ved 
døden skal være afgang og jeg samme min tiener ej nu kand Qvitere, saa begieris af skifte 
betientene at de vilde af ded beste goeds udi Sterfboet forud efter lofven giør til Mads Hartwig 
udlæg, baade capital og rentis rente, og der foruden at den myndige ey der sin S: Faders gaard tillige 
deehling med sine med sødskinde og arfvinger hvilkek for haabøs at de forordnede skifte betientene 
her udi giør og loder, som de i fernet den agte at tilsvare, gud befaled datum Kiøbenhavn den 4 july 
1703. Kongl: May: til Danmark, opringe Etats, og kniks raad, og genneral  Auditeur Ilubsech /: 
angaaende rente da er her udi der om til foran ført Mads Hartwigs en skrifvelse, og contract bref at 
resterende arfvepart for hand skal bestaae foruden reet, belangende hans S: fader gaard da som 
denne soldt og skiødt til Svend Mikelsen vil det igien indtallis ved lans løn, og rett, og som Mads 
Mikelsen Hartwig self myndig efter lowen ere saaleedid Albret her fra lande der for hammen 
anordned at værge Niels Hansen boende i Braegaaed i Olsker sogn, i det øfrige er Mads Hartwig. 
Her giørende prætensioner remiteret til low og rett. Povel Hartwig som S: Albert Hartwig før 
wærgede for, og nu er sin egen wærge tilkommer efter som forskrefved staar af capital, og rente 
som rester i alt penge 68 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en blak hielmed Koe for 6 Sld., en brun hielmed 
Koe for 6 Sld., en flintte bøsse for 4 Sld., en blaae klædis kiol under fored med graae rask, og en 
wendt med graae knapper udi for 6 Sld., en hiem wefved ullen og linnen reise kiol med sorte 
knapper udi, og med ulled foer under for 4 Sld., en sølf staab paa en pegel stoer vog 7 laad it 
Qvintin teigned med A:W: á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., en flad skafted sølf ske teigned med KÆ 
vog 3 ½ á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 flad skaftede sølf skee som er stuken paa skafterne teigned 
med A W  1682. hver 2 laad ½ qvintin er begge 3 Sld. 12 skl., at annammer hvis som Peder Olsen i 
Clemmedsker sogn her til boet af landgielde, af den 11 gaard i Clemmedsker sogn er skyldig 
blefven for Aa. 1702. 14 Sld. 2 mrk. 11 skl., annammer hvis Hans Madsen i Nyekier sogn her til 
boet er til boet er skyldig som før ermælt 16 Sld. 3 mrk., :/: 
Hans Anders Møller nu boende i Rønne fordred som vedgikes 20 Sld., udlagt og giort indførsel udi 
en wandmølle staaende paa Willingsgaards grunden i Nyekier sogn som med behør er taxered for 
70 Sld., der af disse 20 Sld., :/: 
Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer efter ofverdagelse af S: Albert Hartwig udi denne 
forhen om rørte wandmølle som før ermelte, som og der ved forblifver at Hans Madsen der udi 
wandmøllen hafveog nu skeer her ved indførsel 30 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensen i Rønne fordred som er udlagt til giels betalning i hendis mands skifte 2 Sld., 
udlagt en arbieds wogn foruden stier 4 Sld., der af de 2 Sld., :/: 
Lars Madsen paa Stangegaarden i Clemmedsker sogn, fordrer som rester paa 2 ginar Heste som 
Ved gikis 2 Sld., udlagt med Anna S: Hans Jensen i Rønne af en fredig arbieds wogn at hafve disse 
2 Sld., :/: 
Niels Eriksen i Grødbye i Aakier sogn som fordrer som før melt penge 17 Sld. 3 mrk. udlagt som 
Jørgen Hermansen boende paa Buggegaarden i Clemmedsker sogn her til boet er skyldig som før 
ermælt og handled tilsammen at skulle hafve hos Niels Eriksen paa sin hustruis wegne arfve part 16 
Sld. 2 mrk. 10 skl., en blik lykte for 5 mrk., til ofvers 10 skl., :/: 
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Jens Pedersen paa 7 gaard i Nyrkier sogn fordred som før ermælt 4 Sld. 3 mrk. 14 skl., udlagt en 
blaked belted en øyed Koe for 5 Sld., til ofvers 2 skl., :/: 
Anders Larsen Wefver i Rønne fordrer som forhen er indført 7 mrk. 3 skl., udlagt it Røe bleged 
Qvigenød fot 7 mrk. 1 skl., hos Jens Pedersen paa 7 gaard i Nyekier sogn 2 skl., :/: 
Sidzele S: Landstings skrifver Mortten Joensen fordred 6 Sld., tillagt en kitte baabber kedel vog 4 ½ 
skaalpund á 1 mrk. 12 skl er 7 mrk. 14 skl., til ofvers 1 mrk. 14 skl., :/: 
Mester Timen Holst fordrer som før ermelt penge 4 Sld., udlagt en hvid Qvige røegul paa halsen og 
en plet bag paa lenden for 3 Sld. 2 mrk., hos Sidzele S: Morten Joensen 1 mrk. 14 skl., hos Niels 
Eriksens udlæg af lykten 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe fordrer som forhen er indført 9 Sld., udlagt hos dend 4 wornede i Povelsker 
sogn Jens Pellesen beboer af 1703 aars landgielde beriegned for en half tønde smør med træet for 7 
Sld. 2 mrk., og jordebogs penge 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., som er 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., der af er Hr: Hans 
Olsen Sonne tillagt 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., resten her til er udlagt som er 6 Sld. 2 mrk. 14 skl., 2 stoer 
papirs ramme med Borringsholms afsikring i det eene, og noged af astiedir paa ded anded 1 Sld. 2 
mrk., it pande jern for 3 mrk. 2 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe som fordrer efter som før ermelt penge 22 Sld. 3 mrk., udlagt at 
mur wærk som er it slag werk som er ophengt i stuen er med behørig laad og hus for 15 Sld., :/: 
Herrits skrifveren Hans Povelsen Busk boende i Hasle bekommed med til nørre herrits tings retten 
Nye indretted efter lofven, og forordningen ting bag og der for til dette Sterfboe asseneret af sin 
tilkommende løn hos sig Assignerede burde Peder Kelsen paa 20 gaard i Nyelaursker sogn for Aa. 
1703. som her tillægis penge 7 Sld. 2 mrk., en rim Arist for 1 mrk., :/: 
Jens Pedersen en half vopsen carl fordred tienesteløn 12 Sld. 1 mrk., udlagt it blak braaged 
Qvigenød for 3 Sld., I Krobhused i en seng østen til en ullen, oglinnen ranned ofver dynne for 6 
mrk., en ullen under dynne som er gl. og lapped for 2 mrk., it lided gl. skrin med en laas foer med it 
drage rum udi er sat 1 Sld. 2 mrk., en flamsk age dynne med løet skin under paa lofted for 6 mrk., 
en mad karppe kurf for 2 mrk., en grøn dreils borddug som fanttis i ørken paa lofted for 10 mrk., :/: 
Herman Hansen Soede svarer, og betaller af en sort hielmed Koe findis udlagt til Kirstene 
Madsdaatter penge 1 Sld. 1 mrk., :/: 
Kirstene Madsdaatter tilkommer her af boet tienesteløn som før ermælt 17 Sld. 1 mrk., udlagt en 
sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., it blaked i krobhused i nordeste sengen bolster under dynne for 7 
mrk., it par brue garns lagen med 2 ½ bred i hver lagen for 5 Sld., for bord enden i stuen en nye 
wefved benkedynne med nye wefved under foer 4 ½ alen lang, og er paa røed ben for 4 Sld., til 
ofvers 6 mrk., :/: 
En tieneste carl ved navn Jens Hansen tilkommer tieneste løn tilnest afvigte pindtze fæst 1703 til 
sammen penge 28 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt en sort foele for 10 Sld., en ginne Hoppe i 4de aar gl. 
for 8 Sld., en ferdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., i lille stuen it hvidt sengested med 
skammel til, og en ramme ofven om for 4 Sld. 2 mrk., it win anker i cammered ved lillestuen for 1 
mrk., en jerned hammel med seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 4 skl., en dito for 1 mrk., en hammel 
uden seeler for 8 skl., en dito for 6 skl., nok en jerned hammel seler, og hammel reeb for 2 mrk., en 
hammel med træ brake for 4 skl., 4 jern nagle á 3 skl er 12 skl., ved Herman Hans udlæg 4 skl., :/: 
Elsebeth Gammeldaatter tilkommer tieneste løn til St: Mikelsdag nest kommende 9 Sld. 3 mrk. 6 
skl., udlagt en hvid Koe for 6 Sld., i lillestuen en kiste benk med 2 laasfaste rum udi for 3 Sld., it 
qvartere som er 30 st mark 1 Sld., til ofvers 6 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaards grunden i Nyekier sogn fordred paa sin broder Hans 
Rasmusens wegne som før ermelt 3 Sld. 2 mrk., udlagt, hvis som Peder Rasmusen er skyldig her til 
boet som før ermelt 3 mrk. 10 skl., it hvidt Qvigenød for 6 mrk., en gl. bolster hofved dynne i senge 
cammered i stuen for 4 mrk., hos Elsebeth Gammelsdaatters udleg som Herman svarer 6 Sld., :/: 
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Anders Andersen Kure boende i Skappeska i Clemmedsker sogn fordred 2 mrk. 15 skl., Lars 
Rasmusen i Nyekier sogn fordred 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., som til Anders Kurer ofver drager er 
tilsammen 4 Sld. 2 mrk. 11 Sld., udlagt i Sengen i Cammered i stien i firkantet senge med en 
ramme, og 4 dreiede stolper til, og bræde bon for 3 Sld. 2 mrk., en bagstoel med ryslæde ofver 
træked for 4 mrk., ved Niels Eriksens udlæg at hafve 8 skl., en gl. cartol opstil for 4 skl., til ofvers 1 
skl., :/: 
Poul Aristsen i Westermarie sogn fordred 3 Sld., udlagt i krobhused en jern beslagen egekiste sort 
anstrøgen for 4 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Diderik Funk i Nexøe fordred som før ermelt 1 Sld. 2 mrk. 11 sk udlagt hos bemelte Povel Aristsen 
4 mrk., en liden jern træfoed vog 11 pund for 3 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
Anders Nielsen i Kiøbenhavn fordred før er melt 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en span stoer kaabber 
kedel vog 6 skaalpund á 1 mrk. 12 skl er 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., en hakelse kiste med staalog knif for 6 
mrk., 2 nye fyrre deeler ofver stalden for 2 mrk., i lillestuen findis paasengen it pude waar med gl. 
knipling for 2 mrk. 8 skl., ved Diderik Funks udlæg de 4 skl., :/: 
Olluf Pedersen half bonde i Rønne fordred som før ermælt 5 mrk., udlagt 2 gl. pude wor med gl. 
strik fore som var i lillestuen hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., :/: 
S: Fordum Mons Pedersens efterlatte kiereste Anna Hansdaatter fordred som før ermelt 15 Sld., 
udlagt en blak braaged Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Qvige med 2 røede øren for 4 Sld. 2 mrk., 
en hielmed Qvige 5 Sld., en stoer jern stand for 1 Sld., :/: 
Niels Joensen Smed i Rønne fordred som forhen findis indført 11 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt it langt 
askebord paa lofted med lugt foed under, og2 skoffer for 5 Sld. 2 mrk., i lillestuen en olmerdugs 
ofver dynne for 3 Sld., en gl. bolster under dynne for 1 Sld. 2 mrk., paa lofted i en seng en 
hiemmegiort olmerdugs ofverdynne for 2 Sld.,leger fra sig 1 mrk. 2 skl., :/: 
Hans Andersen Smid i Rønne fordred, og tilkommer som før ermelt 2 mrk., udlagt en jern gryde 
kraag for 2 mrk., :/: 
Gerdt Jacobsen Farfver boende i Rønne lodfordrer ved Jørgen Olsen paa Leensgaard 6 mrk. 9 skl., 
udlagt en dreils borddug 4 allen dobel lang for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. brue lærret hand klæde for 9 skl., 
Niels Pedersen paa Willingsgaard grunden fordrer 4 Sld., udlagt en bred bolster hofved dynne paa 
lofted 2 Sld.2 mrk., it par nye cabel seeler med jern ringe i øren for 1 Sld. 1 mrk., it for reeb og it 
bag reeb, it tver reeb for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Povel Rasmusen i Nyekier sogn for sin fordring tilkommer 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., for sin umage at 
wurderer 8 mrk., er tilsammen 4 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en blegged Røe Koe med it horn og stop 
rumped for 5 Sld. 1 mrk., til ofvers 3 mrk. 3 skl., :/: 
Jens Ollufsen paa Willingsgaard grunden fordrer som før ermelt 4 mrk. 2 skl., til med Povel 
Rasmusen af forde Koe 3 mrk. 2 skl., hos Jens Truelsen i Rønne som hand er skyldig 1 mrk., at 
fordrer :/: 
Thor Thorsen Skrædder paa Willings gaards grunden fordrer som før ermælt 4 Sld. 6 skl., tillagt 
med Peder Hansen ved Aaebye fordred 4 mrk. 2 skl., er 5 Sld. 8 skl., tillagt en mørk brun gilling for 
6 Sld., til ofvers 3 mrk. 8 skl., :/: 
Niels Morttensen i Nyekier sogn for 4 mrk., tillagt af for berørte mørk brun Hest gilling med en 
hvid bag foed til haanden at hafve 3 mrk. 8 skl., en blik lampe for 8 skl., :/: 
Seigne Hans Andersens paa Willingsgaards grunden med hendis daatter Øder Nielsdaatter fordred 4 
mrk. 2 skl., tillagt en spinde stoel med lær ofver treked for 2 mrk. 8 skl., ved Niels Joens udlæg i 
Rønne 1 mrk. 2 skl., ved Niels Pedersen paa Willingsgaards grundens udlæg de 8 skl., :: 
Jørgen Gertsen i Nyekier sogn fordred 1 mrk. 8 skl., tillagt at affordre som Henrik Bødker boende i 
Svaniche her til boet er skyldig 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaard grunden fordred som før ermelt 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlagt en liden 
Røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
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Jørgen Andersen Deignen i Nyekier sogn fordred som før ermælt 1 Sld. 8 skl., udlagt at fordre hos 
Christen Henrik Skaaning paa Willingsgaards grunden jorde leie som hend er skyldig for 1703. som 
rester 3 mrk., en leer hake for 1 mrk. 4 skl., en liden melke span for 4 skl., :/: 
Lars Larsen paa Willingdgaards grunden fordrer som før ermelt 4 Sld. 2 mrk., en lysbrun gilled 
Hest for 6 Sld., til ofvers 6 mrk., :/: 
Hans Madsen boende i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn fordred som før ermelt 6 mrk., udlagt 
med bemelte Lars Larsen paa Willingsgaards grunden af en lysbrun gilled Hest at hafve disse 1 Sld. 
2 mrk., :/: 
Rasmus Hansen boende i Hasle fordrer 2 mrk., tillagt en skiære benk, og en bonne knif for 2 mrk., 
:/: Olluf Madsen i Clemmedsker sogn fordrer 3 mrk., tillagt at fordre hos Olluf Thorsen paa 
Willings gaards grunden som hand erskyldig husleie for Anno 1703, som rester 2 mrk. 10 skl., en 
stoer melkespand for 6 skl., :/: 
Christen Pedersen Svarfver i Rydskier sogn fordrer 2 mrk., tillagt it gl. flamsk hiønde med løet skin 
under for 1 mrk. 8 skl., en gl. kierne uden laag 8 skl., :/: 
Peder Andersen i Wang fordrer som rester 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., udlagt at fordrer hos Mikel Olsen i 
bemelte Wang boende som hand her til boet er skyldig disse 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., blifver til rest hos 
Mikel Ollufsen 2 skl., :/: 
Hans Hellisen i Westermarie sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en slagbenk i Krobhused for 1 mrk. 
8 skl., :/: 
Mortten Morttensen i Nyekier sogn fordred som før ermelt 6 mrk., udlagt it bretspill med brikker og 
tier ingefehr for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Johan Finken Hagen i Kiøbenhavn fordred som vedgikes 15 Sld. 3 mrk., Niels Iegen i Kiøbenhavn 
fordred som før ermelt penge 84 Sld. 1 mrk. 14 skl., er 100 Sld. 14 skl., udlagt item opbaarne 
Landgielde som S: Albret Hartwig hafver annammed for Aa. 1702. fra Arist Ollufsen i Pedersker 
sogn og Niels Pedersen Ude i Povelsker sogn, som Capital i Nørre Herrit Niels Nielsen boende i 
Olsker sogn hafver fordred somforan her udi findes indført, og er 24 Sld., er saa disse 3de nest 
forestaaende fordringer som Herman Hansen Soede lofver at wil afclerer til de vedkommende 124 
Sld. 14 skl., hvor forre er giort indførsel udi ded 11 Wornede i Pedersker sogn som udi forhen udi 
indførte taxt findes indført saa leedis ded 11 Wornede udi Perskier sogn Hartkorn 5 tønder ½ skep: 
er af lige beskaffenhed som den 5 og 11te gaarder er i Aakier sogn, hvor paa findis saadan biugning 
at bunden sig der med kand behielpe, saa kand bunden og drifve gaarden self, og svare til alle 
afgifter hvor fore hver tønde Hartkorn taxeris for 40 Rd. Er 203 Rd. 2 mrk., der af for berørte 
indførsel betallis, blifver saa igien af denne forskrefne 11 Wornede gaard i Perskier sogn  180 Sld.3 
mrk. 2 skl., som Herman Hansen Soede paa sin broder Hans Hansen Soede weigne er udlagt at 
havis 100 Sld. 14 skl., og skifteskrifveren paa sin salarium giort indførsel for half fiersen tyfve Sld., 
og paa ded stemplede papir betalning 11 Sld., hvor om her efter videre formeldis. 
Ingeborg Søhl Olluf Jensen i Rønne fordrer som før ermælt penge 3 Sld., Herman Hansen Soede 
forstragt til stempled og sletpapir til forhen indførte forretning ofver jorde gods taxering penge 2 
Sld. 2 mrk., giør 5 Sld. 2 mrk., udlagt en metal murter med stødere vog it lispund 5 skaalepund á 12 
skl., punded er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en lang jern brad pande for 1 Sld. 2 mrk., ved Lars Hans udlæg 
paa Willings gaards grunden 4 skl., :/: 
Dend anden wurderings mand Lars Hansen i Nyekier sogn for sin umage at wurderer 2 Sld. Udlagt 
it røe røgged studnød for 2 Sld., :/: 
Claus Horca i Gudhiem fordrer som før ermælt 2 Sld. 2 mrk., udlagt at affordre hos Mads Joensen 
bemælte i Gudhiem af hvis hand her til Sterfboet er skyldig som før ermælt disse 2 Sld. 2 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe for 7 mrk., tillagt 2 blaargarns lagen i Sønder seng i drengehused for 7 mrk., : 
Efter S: Albert Hartwigs regenskab bgl. Indhold hafver S: Jens Jørgensen i Rønne her i boet 
tilgoede som nu Herman Hansen Soede til kommer penge 15 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt it nyt sløf 
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begger paa en peggel stoer vog 7 laad en qvintis teigned A H W: K H S: K laaded sat for 3 mrk. 8 
skl., er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it sølf begger paa en peggel stoer vog 7 ½ laad med lige navn som er nyt 
laaded 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., nok it nyt sølf begger med lige navn paa vog 7 laad 1 ½ 
qvintis á laaded 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., til ofvers 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., :/: 
Hans Berrelsen paa 5 Wornede i Aakier sogn fordrer 14 Sld., udlagt en sort stierned Hoppe med it 
blarked Horsføll for 3 Sld., it blak røgged studnød for 2 Sld., en røe Tyrkalf for 5 mrk., paa lofted it 
flamsk hiønde med Allumit skin under for 3 mrk., en gl. bagstoel med gl. sort skin paa for 1 mrk. 8 
skl., en gl. hakelse knif for 12 skl., en gl. liden Hampe hegle for 10 skl., it en stoer forstue i it 
fyrebord med oben foed 1 Sld., en stoer malm gryde med 2 fødder og lapper paa vog it lis pund á 8 
skl er 2 Sld.8 skl., i steerhused, en stoer gl. træ foed for 3 mrk., it gl. madskab uden laas for 3 mrk., 
en sinnerps qvern for 2 mrk., 2 øll halftønder á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., en stand tønde for 1 
mrk. 8 skl., en stoel med 4 been udi for 10 skl., :/: 
Hans Mikelsen Hartwig som Peder Hansen paa Blykoppegaarden i Nyekier sogn, tilkommer 7 mrk. 
11 skl., udlagt i stuen en spegel med forgyldt ranne om for 6 mrk., en blikplade til at røste lax paa 
for 1 mrk. 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Hans Hansen i Nyekier sogn tilkommer paa sin myngling Annike Mikel Hartwigsdaatter foruden en 
moffe som hand self hos sig hafver 1 mrk. 13 skl., udlagt en mæssing kedel paa half anden pot stoer 
1 mrk. 8 skl., 2 gl. fougstoele for 5 skl., :/: 
Hans Jensen i Røe sogn, og Hans Svendsen i Dyngegaarden som hver fordrer for at taxerer S: 
Lientnant Jørgen Joensen 3de gaarder 1 Sld er 2 Sld., udlagt it hvidt Qvigenød for 6 mrk., it lided 
retter bord i køkened 1 mrk., i kielderen it win anker for 1 mrk., :/: 
Mogens Claus broder i Sandvig fordred 3 Sld. 3 mrk., udlagt en selflomis hufve med plødsis poll 
for 6 mrk., en gullands slibesteen med en jern axsel for 3 mrk., :/: 
Hr: Atskonius Lindeman i Lybech efter sin indseende skrifvelse som rester 47 Sld. 4 skl., udlagt 
efter en ganger dain med en væster Herreds ting datered den 10 November 1701. befindis Claus 
Koefoed i Rønne til S: Albert Hartwig skyldig at være paa fra Mette Elisabeth Maccabeus weigne 
for landgielde smør ekte penge, og omkostning som udi opdrager til 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., der af er 
her til udlagt at havis 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., Hvis Karen S: Lars Ibsen Smids i Rønne til dette 
Sterfboe er skyldig blefven adtskelige opbaarne vare som her til er udlagt som er penge 11 Sld., en 
jern gryde med høye fødder paa en half span stoer for 2 Sld., it lided brad sped for 1 mrk. 8 skl., 2 
blik lamper for 1 mrk. 8 skl., i Cammered ved kiøkened it lided bord af ask med 4er been udi for 1 
Sld. 3 mrk., 11 goede straae bonds tønder á 1 mrk. 2 skl er 3 Sld. 6 skl., en stoer stand tønde for 1 
mrk. 12 skl., 7salte tønder á 1 mrk, 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 6 salte half tønder á 1 mrk er 1 Sld. 
2 mrk., 22 melke sig bøtter á 6 skl er 2 Sld. 4 skl., en gl. 2 spanne kaabber kedel veier 9 skaalpund á 
1 mrk er 9 mrk., en hus, og reise bibel for 3 Sld., en træ bagstoel ved Qvirnen 1 mrk. 4 skl.,  
Jacob Johansen i Rønne fordrer 5 mrk. 8 skl., udlagt hos Olluf Pedersen i Rønne som hand her til 
boet er skyldig at affordre 2 mrk., hos Lars Rasmusen i Arnager 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Zandresen Dik i Svaniche fordrer 2 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  udlagt hos Hans Andersen paa 
Willingsgaards grunden er skyldig for hvis leie til Sct Mikelsdag 1703 som rester 5 mrk., 12 skl., 
hos den 11 wornede Jens Christensen i Aakier sogn som her til Sterfboet for resterende landgielde 
er skyldig for 1702 penge 3 mrk. 12 skl., hos Mads Bek i Gudhiem af hvis hand her til boet er 
skyldig 2 mrk., hos Lars Hans paa Willingsgaards grunden som Herman Hansen svarer til 4 skl., :/: 
I Lybek fordred 71 Sld. 1 mrk., udlagt 1500 Mursteen som er nye indkiøbt hvor ved det nu forblef 
for 1000 ti Rd., er 22 Sld. 2 mrk., Jørgen Larsen Murmester boende i Nyekier sogn som her til boet 
er skyldig, og er her til udlagt 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., Hos dend 6. Niels Pedersen i Pederskier sogn 
som hand for Aa. 1702 er skyldig for bog clarrings penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., hos Olluf Pedersen i 
Rønne af hvis er skyldig 8 skl., en malm gryde med 2 ben og lapped vog 8 ½ pund á 8 skl er 4 mrk. 
4 skl., i kielderen, it gl. win fad med en bon udi for 1 mrk. 4 skl., 2 salte begge fieringer for 1 mrk. 4 
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skl., 2 half tønder 1 mrk. 8 skl., it stoer deignetrug 1 mrk., it lided gl. deigne trug for 12 skl., it langt 
bord med 2 bræder med 4 been under for 3 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 melke 
stender á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., endnu en melke stende 12 skl., 2 bære kander á 12 skl er 1 mrk. 8 
skl., en bog stoehl med sort lær ofver for 2 mrk., i senge cammered i stuen en olmerdugs pude med 
lin vor og knipling, og røt tøy for enden 5 mrk., i krobhused i en seng østen til en gl. bolster hofved 
dynne for 5 mrk., en liden linnen hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen á 4 mrk er 2 
Sld., denne løse gl. sengested for 3 mrk., i kisten i krobhused it gl. olmerdugs hofved dynne waar 
for 8 skl., en blik lyse plade for 1 mrk., i lille forstuen, 3 straae bonds tønder 1 mrk. 14 skl., 
lillestuen i ded ude sengested en bolster pude uden lin waar for 3 mrk., samme sted en bagstoel med 
sort lær paa for 2 mrk., i cammered ved lillestuen 2 gl. træ bagstoele med røt lær paa á 6 skl er 12 
skl., en liden side stoel med spaane bon for 1 mrk., 3 straae bonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en 
kringle tønde for 1 mrk. 2 skl., 2 half tønder á 8 skl er 1 mrk., 5 nye ottinger á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., 
7 brende wins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., i nordre seng i drengehused, en turskefteds ofver 
dynne for 3 mrk., en gl. turskefteds under dynne for 2 mrk., 2 gl. blaaegarns lagen for 1 Sld., en gl. 
ørk i drengehused foruden bon, og laag for 1 mrk. 4 skl., en gl. sadel foruden sadel jord og stigbøyle 
for 3 mrk., paa lofted ofver stuelengen 3 straaebonds tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en goed 
straaebonds tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 lin brøder a 8 skl er 1 mrk., it deignetrug for 1 mrk., 2 win 
anker støked 1 mrk er 2 mrk., it sengklæde, som hør til drenge sengene, og fanttis paa lofted for 2 
mrk. 8 skl., en uferdig malled canne underskoed med jern for 2 Sld., 2 aar med bille paa a 1 mrk er 
2 mrk., en stok øpse for 3 mrk., en mindre stok øpse for 2 mrk., en krak øpse for 1 mrk. 8 skl., 
endnu en krak øpse 1 mrk., en stok øpse foruden skaft 2 mrk., 3 kalke tønder á 1 mrk. 4 skl er 3 
mrk. 12 skl., en tiere tønde stommer for 12 skl., udi kalke tønden fantis 2 smaa hudder á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., en ruhl med behør for 1 Sld., en skar øpse for 3 mrk., 2 gl.halseeler ringe for 1 mrk., it 
par gl. wogn stier i søndre lade 1 mrk., 2 kløed stie træ 4 skl., it dreiels hand klæde 5 alen langt for 
5 mrk., 10 dreiel velretter á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. damaskis salvetter á 1 mrk 8 skl.,  af 
adtskillige udlæger Hr: Lands dommer Müllers udlæg 1 mrk., Kirstene Albret Heirs 1 mrk., Peder 
Rosman udlæg 1 mrk. 5 skl., Christian Rasmusen 1 mrk., Mads Høys udlæg 12 skl., Carl Olsens 2 
skl., Lars Gummeløs udlæg 4 skl., Henning Bohnis udlæg 6 skl., Hans Jørgen Cansler 4 skl., Johan 
Basilius udlæg 1 skl.,  Lars Hansen paa Willingsgaards grund 3 skl., :/: 
Herman Hansen Soede for sin fæderne, og sødskendis arfve parter som til dato efter hans forhen 
indførte Specification at restere med capital og rente som opdrager til 771 Sld. 3 mrk. 7 skl., der fra 
afgaar efter forhen indførte skitteds gieldis liqvidation og slutning paa den part 39 Sld. 1 mrk., 
blifver saa igien penge 732 Sld. 2 mrk. 7 skl., udlagt det første Wornede i Aakier sogn som findis 
indført udi forhen indførte taxereing ofver Sterfboets jordegoeds med disse ord nemlig den 1. 
Wornede i Aakier sogn som er Hartkorn 8 tønder ½ skep: er ganske forholden udi Biugningen , og 
behøfver stoer reparation, saa findes der til ej heller nogen skouf eller sønderlig herlighed uden it 
udhus som staar paa samme gaards grund, og er den der tilliggende jord, og eiendomb heel slet, 
hvor fore dend ike kand taxres høyere, end 5 Rd., for hver tønde Hartkorn er 282 Rd. 5 mrk., er 424 
Sld. 1 mrk. 8 skl., udi hvilken gaard Herman Hansen Soede efter sin S: Fader for sin arfvepart var 
bemelte efter der om opretted og forhen citalt skiftebrefs formælding, og der for nu tillæggis til 
Eiendommen indført udi Willings gaarden efter forhen indførte taxering for 231 Sld. 1 mrk. 13 ½ 
skl., videre er udlagt en graae Hest gilling for 15 Sld., en røe blised gilled Hest for 15 Sld., en sort 
Hoppe med it brunt Hestføll for 12 Sld., en stoer graae belted galt for 9 mrk., endnu en graae belted 
galt for 7 mrk., it aspebord i stuen med lugt foed og 2 skuffer under for 3 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 
skl er 1 Sld. 8 skl., en Gaas for 1 mrk., it malled skibsbord med 4er been brune peller under for 1 
Sld. 2 mrk., 2 mæssing dreiede, og drefne blik lysestager a 6 mrk er 3 Sld., it vopstobek jern for 1 
mrk. 8 skl., it brøgger car paa 4 tønder stoer 2 Sld., it røste car paa 2 tønder stoer for 5 mrk., 2 lin 
hegler maadelig stoer á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en gl. ege ørk med it laag og laas for i loft forstuen 
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for 5 Sld., en haand qvern med hus seil 3 mrk., udi kalke tønderne needlagt en stude huud for 2 Sld. 
2 mrk., en qvige hud for 5 mrk., en graae bosked Soe for 1 mrk., en øl leiel for 10 skl., endnu en øl 
leiel for 8 skl., endnu tilkommer Hermans Soede for sin forstrekning efter forteignelse for udfarten 
eller S: Albret Hartwigs ligs begrafvelse som forhen er indført penge 124 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt 
25 støker unge, og gl. Faar som med sin afgrøde á 5 mrk er 31 Sld. 1 mrk., ved 1. Worned Lars 
Nielsen i Aakier sogns land gielden for Aa. 1703 som er smør 9 lispund á 4 mrk er 9 Sld. 1 mrk. 8 
skl., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., hauer 1 tønde 2 mrk., jordebogs penge 4 Sld er 14 Sld. 2 
mrk. 14 skl., udbyggerne paa berørte gaards grund handland skyld for Aa. 1703. Smør 2 lispund 11 
skaalpund lis á 4 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 12 skl., ved 5 Wornede i Aakier sogn Hans Berrelsen land 
gielde for Anno 1703 smør en half tønde med træet 7 Sld. 2 mrk., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 
skl., Haure en tønde 2 mrk., jorde bogs penge 4 Sld er 12 Sld. 3 mrk. 6 skl., Ved 11. Wornede Jens 
Christensen i Aakier sogn landgielde for 1703 smør 6 lispund 11 skaalpund 4 mrk er 6 Sld. 2 mrk. 
12 skl., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., haure en tønde 2 mrk., jorde bogs penge 4 Sld er 12 
Sld. 2 skl., /: ded 11. Wornede Peder Larsen i Pedersker sogn landgielde for 1703 6 lispund 11 
pund smør lispund 4 mrk er 6 Sld. 2 mrk 12 skl., it Lam 1. Gaas.2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haure 1. 
tønde 2 mrk., jorde bogs penge 4 Sld er 12 Sld. 2 skl., Gravers hus i Skilla for 5 Sld., en jern bismer 
paa 4er lispund 2 Sld. 2 mrk., en fiske øe til damme for 2 Sld. 2 mrk., en jern kakelofvn i lillestuen 
opsat med skruer for 8 Sld., en gl arbieds wogn uden stier for 2 Sld., endnu en gl. arbeids wogn 
uden stier 3 mrk., it par smaa wogn stier for 1 mrk. 8 skl., it par Høe stier med granne stier træ for 3 
mrk., it par dito Høe stier for 2 mrk., 2 skov sleeder med jern videre 2 Sld., en arbieds juhl bør af 
bræder for 1 mrk., en teke aas for 1 mrk. 4 skl., en hus stie for 3 mrk., en lasstang for 10 skl., en jern 
tin harre med sine fulde tiver for 6 mrk., 3 træ tinned harre á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en gl. ploug 
med behørig juhl bøsse løbere og ringe 2 mrk. 8 skl., endnu en ploug med juhl bøsse løbere, og 
ringe for 3 mrk. 8 skl., it got plouskier, og en ploug knif 2 og 10 pund for 1 Sld. 2 mrk., endnu en 
ploug knif og skier vog 1. lispund for 5 mrk., nok it ploug skier, og en knif for 1 Sld. 1 mrk., en 
drage lenke 11 en drage kraag 1 mrk. en aag kiste 6 skl., en ploug lenke 2 mrk., en bred tømmer 
Mons Slinge axsel for 2 Sld. 2 mrk., er dige tømmer 2 mrk. 8 skl., 2 millie 8 skl., 2 ½ gl. cabel Høe 
wefvede 2 mrk. 8 skl., it for reeb it tver reeb, og it bag reeb 1 mrk. 8 skl., it drag reeb for 1 mrk. 8 
skl., it par wefved cabel halseeler for 1 mrk. 4 skl, 2 almer á 4 skl er 8 skl., 2 opslingede stie træ 4 
skl., :/: 
Hans Hansen Soede efter sin broders Herman Hansens forhen giorde, og indførte Prætention 
tilkommer sin arfvepart efter sin S: Fader og Sødskende 998 Sld. 7 3/5 skl.,  der paa decorteris for 
opskrefne renten som før ermælt paa denne part 39 Sld. 1 mrk., blifver saa igien 958 Sld. 3 mrk. 7 
skl., hvor fore er udlagt, og giort indførsel udi Willingsgaard efter forhen indførte taxt for 231 Sld. 1 
mrk. 13 ½ skl., udi ded 11. Wornede i Persker sogn maader paa først aftagis som forhen og her efter 
formældis 99 Sld. 3 mrk. 2 skl., udi ded 5, worned i Aakier sogn der er taxered for 440 Sld., hvor af 
Eskild Hartwig for her er indført for 100 Sld., og Jørgen Ollufsen giort indførsel for 100 Sld., resten 
her tillagte og giort indførsel for penge 240 Sld., en god kierne for 1 mrk., i lille stuen en bolster 
ofver dynne for 3 Sld., en blaae ranned olmerdugs hofved dynne for 2 Sld., endnu en blaae ranned 
olmerdugs hof dynne for 2 Sld., en hvid linnen tveskefteds under dynne for 3 Sld. 2 mrk., 2 nye 
olmerdugs puder udi lin vor 2 Sld., endnu en liden blaae ranned gl. olmerdugs hof dynne for 2 mrk., 
ded søndre sengested for 3 mrk., ded nordreste drenge sengested for penge 5 mrk., en tveskefteds 
ullen hofved dynne i den norderste seng i drenge hused for 1 mrk. 4 skl., en dito 1 mrk. 8 skl., med 
Herman Hansen af it sølf begger som før ermelt at havis 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., ved 6. og tiende 
pengens udlæg af ded 11 Wornede i Aakier sogn til ofvers som her tillæggis penge 65 Sld., 
Strøkornet som her til bords middel er forhen anført som er 15 tønder biug á 5 mrk er 18 Sld. 3 mrk.  
20 tønder haure á – er 10 Sld., 6 tønder Rug á 2 Sld er 12 Sld., en skeppe viker for 1 mrk. 8 skl., en 
skeppe erter 2 mrk., engen beriegned for 30 læs engis á 2 mrk er 15 Sld., en sort engelspig kiol 
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under forded med rask for 6 Sld., it par røede ploubis bopser under forred med søms læder 7 Sld., 
en beslagen vinge wogn med behørrig hennir tøy er taxered for 55 Sld., en mørk brun stierned, og 
snopped Hest gilling 33 Sld., en lys brun snopped og stierned Hest gilling for 30 Sld., Thin. 4 
daglige smaa thin dade som er flade vog 8 ½ skaalepund á 1 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., 2 
smaa dybe thin fade hver vegtig til 3 ½ mrk er 7 mrk., it dybt thin fad med en stempel for 1 Sld., it 
half dybt thin fad med 2 stempel rtl 5 mrk., 12 smaa thin tallerken vog 12 pund med 2 stempel á 1 
mrk 6 skl., er 4 Sld. 8 skl., 7 smaa thin tallerken med 2 stempel vog 7 skep á 1 mrk. 6 skl., er 9 mrk 
10 skl., de første 4 sølf sker efter kisteringen med AIW sat for 12 Sld. 3 mrk. 10 skl., en sølf ske 
med KD vog 3 ½  er 3 mrk., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en sølf kede som henger i kloke stuengen vog 5 
laad 2 ½ qvintin á 3 mrk er 4 Sld. 14 skl., en brende wins pande i mur paa ½ stoer med hatt, og 
piber, er sat for 14 Sld., hvis Jens Hansen i Olsker sogn her til boet er skyldig 3 Sld., hvis Adolph 
Fup i Clemmedsker sogn skyldig 3 mrk., den 4-9 Hans Hansen i Clemmedsker sogn hvis hand er 
skyldig her til boet 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., hvis Niels Nielsen paa Møllegaard i Nyekier sogn her til 
boet er skyldig 4 Sld. 2 mrk. 5 skl., en flamsk benke dynne 4 alen lang med allumit skin under for 4 
Sld. , 4 nye datier rys læders stoele á 2 Sld er 8 Sld., en lys læders sadel med behør for 4 Sld. 2 
mrk., it paa bidsel stenger med mæssing pinkler paa, og sort læder udi for 1 Sld. 3 mrk., it grønt 
klædis skabe rok under forred med lærred for 2 Sld., 7 smaa galt grise á 1 mrk 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 
8 skl., to grøne boskede søer á 6 mrk er 3 Sld., 6 mæssing kraager i stuen for 6 mrk., 
Ryttermundering en fyhr carbinne end it messing deek ofver juhled for 3 Sld., 2 flinte pistoller med 
holster, og rimmer for 6 Sld., en messing lyse plader for 6 skl., 2 tørf jern á 1 mrk er 2 mrk., 2 jern 
killer á 1 mrk. 8 skl. Er 3 mrk., en stoer spade for 1 mrk. 12 skl., en mindre jern plade for 1 mrk. 4 
skl., 2 lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en lyngrifve for 10 skl., en seis med bom, og ringe for 1 
mrk 4 skl., 3 smaa graae beltede galt for 3 Sld., af hvis Hans Madsen i Nyekier sogn her til boet er 
skyldig er her til udlagt 12 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin Salarium 100 Sld., udlagt, en graae Hest for 15 Sld., 2 rys læders stoke for 4 
Sld., it forgyldt sølf begger paa en pegelstoer vog 6 lispund 2 ½ qvintin á 4 mrk laadder 6 Sld. 2 
mrk. 6 skl., en flad skafted sølf skee teigned med EHWMH vog 2 -. 2 ½ qvintis for 1 Sld. 3 mrk. 14 
skl., 2 graae beltede galte for 2 Sld. 2 mrk., udi ded 11 Wornede i Pedersker sogn, giort indførsel for 
70 Sld., til ofvers 6 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 18 Sld., udlagt af ded 11 Wornede i Pedersker sogn 11 Sld.,  
I senge cammered en olmerdugs ofver dynne for 5 Sld., en olmerdugs hofved dynne for 7 mrk., ved 
Kirstene Madsd. Udlæg af en Koe 1 mrk., :/: 
Ustempled papir til at skifted fornødenhed for 4 Sld. 1 mrk., udlagt 2 gl. canol juhl for 3 Sld., it 
opslinged ege træ i gaarden for 1 Sld., den mindste jern stang 3 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne udlagde Prætensioner og Gields fordring til 
 penge 6300 Sld. 6 skl.,  
Saa at indted til arf og deehling imellem S: Albert Hartwigs arfvinger er ofver blefven, anno 1703 
den 1. og 2 Oktober befatter igien møtt paa Willings gaard i Nyekier sogn for at tilstiller hver 
Creditor efter at goedsed var udlagt, hvis ham er tillagt, og der om var forhen giort advarsel med 
sedler til alle sogne stæfner som saaleedis Passeret Attesteris af hos værrende paa min 
moders wegne som laugwærge Herman Hansen Soede.   H: Brugman.  
Laurits Hansen.  Povel Rasmusen. Willings gaard i Nyekier sogn 
angaaende med dens adkomst Proprieket og eiendom da som den af begyndelse, og hafver væred 
denne S: Mand Albert Hartwigs efterlatte Kireste Kirstene Hans Koefoedsdaatter for 
fader med underliggende jorde goeds, og herlighed berettiged og samme gaards adgang, og 
Preovitetet denne S: Mand for berørte kiereste Kirstene Koefoedsdaatter tilkommer og efter lowen 
at følge men som ved dette skifteds ligvidation indted for hende i andre maader er holden, hvor med 
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hun kunde indløse berørte Willings gaard fra demmen som hendis S: Mand Albert Hartwig det udi 
hafver forsikred hvor om denne skifteforretning forhen mældis, hvor fore hendis en lefvende eene 
lifs arfving, og søn Herman Hansen Soede, som for Albert Hartwigs død var uden fælligt :/ var for 
aarsaged formedelst dette Sterfboets stoer Witløftigheder, og det Rørrende goedsis Conservation til 
Creditirernis bæste, og for egn, og sin moders retmæsige adgang at er holde til og udi omrørte 
Willings gaard, fra sin egne boepeel, og eiendom hand udi kiøbstæden Rønne er berettiged at 
opbryde, og til sin moder paa Willings gaard at indflytte, og der ved sig obligerer, de udi samme 
gaard indførte creditorer til deris capitaler med efter benefnte dato, for falden rente at contentere og 
besvare, skadisløs efter lowens indhold, og det øfrige belofver Herman Hansen sin benefnte moder 
med nødtørstig under holdning paa Willings gaard hos sig at beholde, og forsørge, saa lenge de med 
hver andre til sammen lefver, som Christelig, og forsvarli er aktis kand, til widnisbiurd under hans 
egen haand Willingsgaard dend 2 Oktober Aa. 1703.  Henrik Brugman.  
Herman Hansen Soede . 
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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., :/: 
Efter ded skiftebref opretted efter denne S: Qvindis fader Esper Hop datered den 12 Marty 1692 
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 

bornholmerting.dk 959



 3

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 denudførlig alders skyld 
blef slagted i fellig penge 10p., 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., :/: 
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.,  
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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 
halsen for 9 mrk., en sort qvigenød med hvide lysker for 9 mrk., it bleg grimmed qvigenød for 8 
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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., 
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. 
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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. 
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., 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., 
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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 
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.  
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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 
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., :/: 
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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., :/: 
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 
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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., :/: 
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 
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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 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 
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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 
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 
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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 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, 
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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. 
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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 
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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 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 
planke for 3 mrk., en jerned hammel med lær seeler for 3 mrk., en bruegarns dreiels bord dug for 4 
mrk., :/: 
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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 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., :/: 
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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.,  
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 udlæse, 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 
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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. 
 
 

bornholmerting.dk 977



 1

 
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 . 
 
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.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 27 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
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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., :/: 
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.,  
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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 Possesis 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 giest buds 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 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, 
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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.
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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 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 
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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 folkensaa 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 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 iver der 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 
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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 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 hostte 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 
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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 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., :/: 
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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 
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 
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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 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 
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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 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. 
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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 Contribuleon 
Landgielde bog clarrings penge sampt tiende, og alt af reedelser for 1703 og der for ej dette 
Sterfboe vedkommer, 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 :/: 
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., :/: 
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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 1704. Dend 6 Marty er holden Skifte og Ligvidation efter afgangne Niels Terkelsen 
daatter navnlig Dorethea Nielsdaatter som døde hos sin tilsiunswærge Jørneb 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 fremviist og Passered 
som her efter følger nemlig. 
 
Efter det skiftebref ganged efter S: Niels Terkelsen paa 26 Jordeiensdoms gaard i Nyekier sogn 
datered foran den 3 November Aar 1700. befindis dette S: 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 4 8 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 Henriksen nu i boer, der af en fierde 
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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 
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 
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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.,:/: 
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 
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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.  
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Anno 1704. Dend 7 Marty er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter Peder NielsenKommis 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 Kommer 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 Ermælte Nyelaursker sogn. Hvor da er foerfunden 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 
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 
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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., :/: 
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., :/: 
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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 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., :/: 
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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. 
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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 bellegaard udi Clemmedsker iggende 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. 
Dend 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 so gn. 
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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. 

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  Lars Hansen og 
Hans Morttensen begge boende ibiden. 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 

bornholmerting.dk 1002



 3

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 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 mrk., it gl. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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 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.,  
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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.,  
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 
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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.,  
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 
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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:  
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 
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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.,  
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.,  
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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 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 
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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 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., :/: 
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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 
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. 
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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. 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 
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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., :/: 
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 
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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 
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., :/: 
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 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 
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 
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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., :/: 

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 
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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 
ibiden, 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,  
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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. 
 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. 
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 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.  
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./:  
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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 
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 
for aldis velmagt en deel udflyed, og medgift da de feo for al dem blef udgifves til Eehteskab:  hvor 
om nu ingen Specifiertion under denne S: Mand Thor Hansen egen haand som burdis i Sterfboet 
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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.  
 
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 
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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 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 
 

bornholmerting.dk 1025



 1

 
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 Østermarie 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 
ibiden. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter følger. 
 
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. 
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. 
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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. 
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 
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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., :/: 
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., :/: 
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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 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.,  
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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 Deehling efter afgangne  Søfren Hansen Træben, 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 ibiden. Hvor da er foer 
funden og Passered som her efter følger. 
 
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., 
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.,  
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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 J:H:S: 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., :/: 
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.,  
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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 aflede 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 
ibiden. 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.,  
Summa Andrager forskrefne Boets løsøre middel til penge 53 Sld. 1 mrk.,  
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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., :/: 
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., :/: 
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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.,  
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 
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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 Steenisebye 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., :/: 
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., :/: 
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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 A:H:S: Hansen.  
 Jens J:J:S: Jensen. Jep Ollufsen.  Jens J:M:S: 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., :/: 
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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.  Peder I:P:S: Ibsen.    
 Jep 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., :/: 

bornholmerting.dk 1044



 2

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 N:L:S: Larsen.  Poul P:H:S: Hansen.  
 Jep Olsen.    Jens J:M:S: 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., :/: 
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Lars Jørgensen i Clemmedsker sogn fordred med 1 mrk., grafverløn under liged penge 3 mrk. 4 
skl.,  
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.,  
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., 

bornholmerting.dk 1048



 2

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 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.,  
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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 
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 
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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 ibiden. 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. 
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 
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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 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  
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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 
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 
sønEsper 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 
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 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 1703 Dend 4 Junuis, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, efter  Erlig og 
Welakte nu Salig Hans Ollufsen Skou. 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, 
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, 
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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 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 
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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 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 
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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. 
 
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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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.,  
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 wom 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 
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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.. 
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 udgigne 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 
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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 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 
rømmed 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 

bornholmerting.dk 1065



 11

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 log sedeler 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 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 fruRegitze 
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  
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 fremkommen, er skifted der efter hid indtil der forblifver 
opholden, og er samme skrifvelse, af følgende indhold nemlig, 
Først er her ved at opservere 2de skrifvelser som fra denne S: Mands sidste søn Jens Hansen Skov 
som her til landed fra hannem af Kiøbenhavn er datered, hvor udi formældis, om berørte Jens 
Pedersen at være paa hans egen, saa vel som og hans brøders weigne befuldmægtiged at være ofver 
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værende paa dette skifte at være ofverværende som er af følgende indhold, nemlig. Hafnil dend 22 
juny Anno 1703: Høytærede Mand Brugman som jeg af en skrifvelse fra min Svoger Esper Ander 
weigne maa vide min fader ved døden er afgangen, og samme giøris, ded jeg sampt minne tvende 
brødre, os til ermælte vor S: Faders Skifte vilde indstille hvor paa og ved denne leilighed er 
besvared, at ingen af mine brødre er tilstæde, mens dend eene Olluf Skov at være paa den Osindiske 
Reise, dend anden Hans Skov udi Holland, saa er ded ike heller mig muligt at kand ofver komme, 
som jeg ellers gierneønskede, af aarsage min obrister: hvis Compagnie jeg staar ved, er 
Commonderet til Italien og staar lenge forde Compagnie Comanderer og for alting maae Repondere 
og til svare, ej kand blifve Pemiteret at reise, alt saa hafver jeg befuldmægtiged paa egne og mine 
tvende brødris weigne Jens Pedersen, at hand der ved skifted paa voris weigne vel være ofver 
værendes at der med rigtig tilgaar for mine brødre ifald de ej er myndige, eller blifver tilladt, at Jens 
Pedersen ded imodtager, og giør i penge hvad som dem kand tilkomme blifver vel formynder eller 
wærge ordineret, deris arfvelaad at imodtage, hvad sig min portion angaar. Imodtager Jens 
Pedersen paa mine weigne, og der for Qviterer hafde gierne, og tilskrefvet skifteforwalteren, mens 
som hand mig erubekendt beder ubesvared at aflægge min helsen til hammen og hos eder begge vel 
skieftlig hafve bemælte Jens Pedersen paa beste maader Recommanderer hammen i alle muelige 
maader at Asktere og ofver alt ej paa tinfler. Mongl Brugman saa vel som skifteforwalteren jo der 
hensene at de fra værende skiærmelse, og forblifver Høyærrede Hr: Skifteforwalternes tienstvillige 
Jens Hansen Skov, den anden Jens Hansen Skov Skrifvelse indeholder nemlig Monsieve Brugman 
som jeg ej self kand ofverkomme at være ved min S: Faders skifte, altsaa hafver jeg gifvet fuldmagt 
til min Morbroder søn Jens Pedersen at hand paa mine weigne maae imodtage hvis udlæg mig paa 
min S: Faders skifte efter hammen saa vel som S: Moders kand tilkomme og det i penge at giøer, er 
der for min teinstlige begiæring til Monse: Brugman. Vilde giøre mig dend tieneste, og der tilstæde 
got udlæg saa at mand ej, for nogen skade der ofver skulde tage for hvilken hoflighed, jeg hafver 
befalled forde Jens Pedersen hand monk umage skal forskylde med en goed Disehrettion. Jeg lefver 
i det øfrige til Monse tieneste altid en tienstvillig tienner hafnie de 22 juny Aa. 1703  
Jens Hansen Schow. 
Dend første bemælte Jens Pedersen her til landed hidsendte skrifvelse formælder saaleedis nemlig, 
Høytærrede H.Skifteskrifver, at som jeg af tiendenant Jens Skov har bekommet fuldmagt, at være 
ved skifted efter hans salig Fader Hans Ollufsen Skouf overværrende nemlige paa ermælte Jens 
Skoufs og tiende hans brødres weigne som denne leilighed gaart til dantzig og ike kand vindis om 
hand af winden kand blifvet tilladt under Borringholm at opsætte Passinerer torde jeg mig dermed 
ej begifve Thi skulle nu inden sig ike søge, da maatte mand følge med, mens fordi Amptskrifverens 
kræivet i disse dage blefver segelferdig skal jeg nest Guds hielp ofver komme, imidlertid tienstlig 
bedres at skifted thi foertagis førend min ofverkomst. Slutter hammen med elskelige kieriste, og 
dydige børn udi guds trygge Rotection, med helsen fra hans søn Nicolai forbliver jeg hans 
beredvillig, og skyldige tienere Jens Pedersen Kiøbenhavn dend 8 july 1703.  
Dend anden Jens Pedersen skrifvelse ermældende nemlig. 
Høytærede Mons Brugman jeg vil her ved hafve hammen aller tienistligs betaked for hand hid indtil 
med skifted efter afgangne Hans Ollufsen Skov i Røe sogn. har efter min henkomst for helled efter 
som jeg paa samme skifte paa den S: Mands tiende sønners weigne skulle være ofverværende, og 
hafde jeg gierne serit med denne leilighed at kunde ofver kommet, mens kunde umuligt formeedelst 
sæe forhendring lade sig giøe skal der for med aller første gifven leilighed mig indfunde, Thi beders 
endnu hans vilde være af dend goed gud, og hafver taalmodighed med mig nogle faar dagestiid jeg 
findes igien til hans tieniste indlagte 2de brefve fra Lieuntnant Skouf ofver sendis saa som di ellers 
liger hos mig og blifver saa gamle, Sluttede hammen med al elskelig udi guds beskievelse jeg for 
blifver hans beredvillige og skyldig tiener Jens Pedersen Kiøbenhavn udi host den 16 Augusty 
1703  
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Dend  3. Jens Pedersen Hidsendte skrifvelse lyder nemlige Høytærede Hr: Skifteskrifver, det 
fortryder mig høyligen at jeg hammen tilfore har tilskrefved det jeg med fordeligste vilde til S: 
Hans Ollufsen Skovs skifte ofver komme formedelst det maatte gifve ham den tanke at jeg 
indted mente der med, da vel jeg først bede omforladelse, og dernest forsikrer hammen, at slig nu 
udeblefvelse er ike for min skyld, mens skeer for di jeg staar Prosses med en min Morbroder 
anlangende børne penge, og som Lieutnant Jens Skov i dette fald vel ved min undskyldning saa har 
hand da nok hasted paa mig at jeg skulle ofver reise, saa ved hand og at hans S: Faders Sterfboe, er 
under forseigling. Saa for haaber hand at Enken ike i nogen maade, lader forrykis, Thi er endnu min 
alertienesteligste beden til Monse Brugman at hand dog med samme skifte lader beror til gud vil at 
jeg kand ofver komme, mand kand vel vide jeg saa hest det skeede joe før, joe beder, Thi 
Kiøbenhavn er it kaastbar stæd at ligge paa naar mand ikun lided for tienner, saa skeer mig der med 
en stoer villighed. Hvilked jeg igien immerlige tysk der skal beslitte mig paa at af tienner, sluttis 
hammen med alt elskeligt under den høyestis beskiermelse, med flittig, helsen til hammen sampt 
kiereste, og børn fra søn der gudskeelof lider vel, forblifver hans bered willige og skyldige tienner 
Jens Pedersen. Kiøbenhavn dend 29 Augusty 1703. som samme forberørte brefve, og Misirer isig 
indeholder, og formelder og som tiden saaleedis henløb, saa er videre med dette skifte at bringe i 
rigtighed forretagen og nu befanttis som her efter følger nemlig No: 1: en pake som ved kommer 
denne S: Mand og S: Olluf Nielsens arfvinger i Rønne, i Wester herrets ting bog in qvinto for andet 
ord dend 21 juny 1672. en wæster herritsting bag for andet med dend 21 December 1676. endnu 
fandtis in wæster herrits ting bog foran datered den 16 November Aa. 1665. No: 2: it bundt med 
adtskeelige gamle forordninger og Copier af en dehl No: 3: adtskeelige domme og brefve som er 
sammen bunden med ullgarn No: 4 : nogle Mesiner fra S: Hans Ollufsen Skous sønner til hammen 
sammen bunden, en hvid foxliant bog teigned uden paa angaaende told registerer for ded aar 1686. 
No: 5: it bundt sammen rulled med adtskeelige til S: Hans Ollufsen Skov indlefvered Memovialler 
paa hvis wærgemaaler som har væred i Kiøbstæden Rønne. Dend 21 October i bemelte aar. 
Er atter udi underskrifvis nærværelse igemmen seeit efterskrefne Documenter: nemlig No: 6: nogle 
Documenter angaaende det nye vegt og maal, No: 7: it indbunden bangnet med Menarialler, 
imedens S: Hans Ollufsen beiente Rønne for byefouged, No: 6: Sahlig Hr: Mikel Tomadsen i 
Povelsker sogn S: Olluf Nielsen i Rønne og andre fleer indlægger til Rønnebyeting, og deslige 
brefve indbunden i it bundt bin, it gl. bin hvor udi er indlagt adtskeelig mesiver, og brefve som blef 
efterseeit, og er in Qvarto sammen bunden, denne S: Mands regenskabs bog og 2de Memorialler bye 
som fanttis blef indtil videre sammenkomst udi en laasfast kiste med lagt og forsigted hvor ved saa 
denne forretning indtil videre er slutted Skiftestæden 18 gaard i Røe sogn efter S: Hans 
Ollufsen Skov den 21 October aar 1703. Gregers Christensen. Henrik Brugman. 
Enkens weigne Jep Hansen.        Esper Andersen.       Hans Jensen. 
 
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 
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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: 
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 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  
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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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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., 
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 
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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 
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 
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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., :/: 
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.,  
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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.:/: 
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.  
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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 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 
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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 
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 
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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. :/: 
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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 frem 
kom en drane fordring god bevislighed, og der for anføris disse 3 Sld., og ved de her efter nefnte 
Processer rester 2 mrk.,  
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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 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., 
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, 
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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 laloug bevilse 
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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 hustruSidzele 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 
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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 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 
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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 
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 
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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. Ilofnie 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 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 
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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,  
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. 
 
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 
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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 
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., 
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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 
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 
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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 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 Wiluof 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 
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formældis opretted efter S: Anders Pedersen paa 18 gaard i Røe sogn dend 18 juny aar 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 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 
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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. 
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.,  
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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., 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 
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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 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 
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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 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 vings 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 
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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 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 
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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 
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.,  
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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.,  
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., :/: 

bornholmerting.dk 1104



 50

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., :/: 
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 
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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., :/: 
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., :/: 
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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 
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 Røe 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 
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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 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. 
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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.,  
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.  
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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.,  
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.,  

bornholmerting.dk 1110



 3

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. :/: 
Mons Joensen i Østerlaursker sogn lod fordre 1 Sld. 3 mrk., udlagt it sort belted studnød for 6 mrk., 
forde blefne 1 mrk., :/: 
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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.,  
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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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 lærreds 
forklæde med en bred udi og it lided sort bon udi for 1 mrk. 4 skl., it gl. blaargarns forklæde for 4 
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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 
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., :/: 
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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 skifte stæden 
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.   
Lars L:H:S: Hansen  
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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, 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.  
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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., :/: 
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 
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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 10 de 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 her brlands Previliger, og som altid hafver værred at 
husbonden som hafver eint 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 befalning, 
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 
indtiengen dette skifte at forwalte, efter som Jes Rask tvifler paa, at Gregers Christensen kand med 
end bekræfte, at det ham jo witterligt er at hvis 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 
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 
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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 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.,  
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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., :/: 
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., :/: 
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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 PoulsenHiort   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.,  
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. 
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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 
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., :/: 
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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., :/: 
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 S R M S.        Rasmus Madsens,                  Hans H:E: Espersen. 
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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 ded 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 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 
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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., :/: 
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.,  
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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.  
 
 

bornholmerting.dk 1130



 1

 
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. 
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. 
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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 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 
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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 
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 
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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 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 8 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 døttre 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.,  
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Boehawe i gaarden. 
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., :/: 
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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 J:P:S: Pedersen.Sadelmager. 
 og er 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.,  
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.,  
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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.,:/: 
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.,:/: 
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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. 
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., :/: 
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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, heldst 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. 

bornholmerting.dk 1141



 1

 
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 Rasmusen begge boende i bemælte Røe  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., 
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.,  
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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. Eged navn. 
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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.,  
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.,  
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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 sidde 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 2 April. er holden Registrering, og Wurdering efter  S: Erik Laursen som boede 
og døde i it Udhus beliggende paa Skovsholms grund i Ibsker sogn. Imellem  denne S: Mands 
efterlefvende hustru Karne Jensdaatter for hende paa tog sig efter hendis begiering til 
laugwærge  Anders Hansen boende i bemelte Ibsker sogn. paa eene side og paa anden sidde  berørte 
S: Mands med  sin efterlefvende  hustru auflede børn som er 2 søn og 1 daatter hvor af. 
 
Dend eldste søn er Jens Eriksen paa 5te aar gl.  
Dend anden søn er Lars Eriksen neste 2 aar gl.  
Daatteren Anna Eriksdaatter paa 10de aar gl.  
For dem findis her efter wærger ordineret. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afver værende, paa husbonden Welb: Hr: Lands dommer Ancher 
Müller og egne weigne efter ordre Skifteskriver Henrik Brugsman ved samme registering var 
udmælded Peder Jensen i Ibsker sogn, og Poul Aristsen i Aarsdale som efterskrefne boes middel 
wurderede. Hvor da er forefunfen og Passeret som følger nemlig.  
 
2½ skeppe eller ½ tønde land Biug jord beliggende nest in den for det Søndre Aarsdalle bye leed 
nest op til udbierded, og paa dend væster side ligger David Petters jord, hvert skeppe land er sat for 
8 Sld., er penge 20 Sld., it styke jord som kaldis Killen er 3½ skeppe lang Biug jord hver skeppe 
land sat for 6 Sld., er 21 Sld., it støke Biug jord beliggende søndre for flisbek er 1½ skeppe land 
stoert hver skeppe land sat for 7 Sld er 10 Sld. 2 mrk., It half tønde land havre jord, og liden engedal 
med noged elle udi som ligger sønden flisbek op til forde half anden skeppe land jord er sat for 10 
Sld., en brun gl. Hoppe 6 Sld., en sort brun Hoppe for 4 Sld., en sort Hors føllie var gl. for 4 Sld., en 
sort Qvie for ”2 Sld” 2 Sld. 3 mrk.,  
Svin. En hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., en gl. arbieds wogn uden stier 1 
Sld., en gl ploug med it skær uden vidier behør 1 mrk. 4 skl., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 2 gl. 
straae bonds tønder á 6 skl er 12 skl., en gl. røste ballig for 8 skl., it lider gl. deigne trug for 8 skl., it 
lidet gl. bord medaaben foed for 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes anførte middel till penge 81 Sld. 3 mrk. 4 
skl.,  
Saa blef Enken og de tilstæde værrende af skiftebetienterne tilspurdt, om de viste meere till dette 
boes middel at angifve. Hvor till de svarede nej, at de ej viste meere, att angifven end forskrefvet 
staar. 
Denne sahl. Mands Ifareklæder, beretted Enken saa som de varegandske ringe at Enken hafde 
anvendt dem till at paaklæde børnen med. 
Hvor ved denne registering er sluttet. Og som Enken ike endnu er videndes. Om hun er 
frugtsommelig, efter sin Salig Mand. Saa beroer med endelig skifte indtill der om erfaring i vished, 
witterligt vorder dette saa at vere tilganget og Passeret som forskrefvet staar. Attesteris af 
underskrefne Skiftestæden Ut Supra            Henning Brugman.  
Paa Enkens wegne Anders A:H: Hansen.      Poul Aristsen.           Per P:J: Jensen. 
Till Witterlighed efter brgiæring, Jens J:H;S; Hansen.         Hans H:N:S: Monsen. 
 
Anno 1704 Dend 29 May er efter lovlig giorde tillysning og foregaaende Registering  
Den 2 Aprill nest forleeden, holden skifte og Liqvidation efter Sl: Erik Laursen som boede og 
døde i it Udhuus, beliggende paa Skous Holms grund i Ibskier sogn, Imellem denne Sahl: Mands 
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Efterlefvende hustru Karne Jensdaatter, for hende laugwærger Anders Hansen boende i bemelte 
Ibskier sogn., og paa anden side denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 2 
sønner og en daatter. Hvor af  
Dend eldste søn er Jens Eriksen paa 5te aar gl. for ham er nu til wærge anordnet, Morbroderen 
Mads Jensen i Persker sogn. 
Dend anden søn er Lars Eriksen 20 aar gl. for ham er nu til wærge anordnet Moebroderen Hans 
Jensen i Aaker sogn. 
Daatteren Anna  Eriksdaatter paa 10de aar gl., for hende er till wærge anordnet Jens Henriksen 
boende i Aarsdalle, som er nermest i svogerskab med denne Sahl: Mand. 
 
Hvor paa rettens wegne vat ofver værrende, hos bonden Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller 
og skifteskrifveren Henrik Brugman mødte og forhen anordnede wurderings mændene, som 
forskrefne boets middell hafde wurderet Peder Jensen i Ibsker sogn, og Poul Aristsen i Aarsdalle. 
Hvor da er Passeret som følger, nemlig. 
Blef angifven efterskrefne Giels og Prætensioner, Og der til giort udleg som 
Følger af ded styke byg jord, beliggende sønden for flikbep, som er 1½ skeppe land stort, som i 
registeringen er fuld anført for penge 10 Sld. 2 mrk., der af tilkommer Jens Hansen i Ibsker sogn, en 
fiede part, efter ham med deelte skiødes indhold, af 11 juny 1685. som her till omdrag føres, og er 
10 Sld., Item og iligemaade tilkommer bemelte Jens Hansen, efter berørte skiødes indhold en fierde 
part, af it half tønde land Haufre land og en liden engedall med noget Elle udi, som ligger sønder 
Flisbek, op till fornefne half anden skeppe land jord, som og nu her till andrung føris, saa som 
samme jord i registeringen till boet middel fuld er anført og er 10 mrk., er til sammen penge 5 Sld. 8 
skl., som i forskrefne maader saaleedis afgaar disse 5 Sld. 8 Sld., og blef berørte skiødebref, nu læst 
og paaskrefne. Efter regenskab her paa Sterfboet, befindis af Jens Hansen i Ibsker sogn. till kommer 
her af boet, naar 2 skepper Biug som rester till kirketiende i neste afvigte 4 aar der udi er beregnet i 
alt med jordleye af berørte jorde penge 13 Sld. 2 mrk. 2 skl., tillagt ¾ part, af 3½ skeppe land Biug 
jord, kaldis Killen sat for 15 Sld. 3 mrk., til ofvers 2 Sld. 14 skl., :/: 
Efter afreigning, blifver dette Sterfboe skuldig, till Welb: Hr: lands dommer Ancher Muller penge 
15 Sld. 1 mrk. 2 skl., tillagt ½ tønde land Byg jord liggende indfor det søndre Aarsdale byleed, er 
sat for 20 Sld., till ofvers 4 Sld. 2 mrk. 14 skl., Jep Jacobsen af Pedersker sogn, mødte her paa 
Sterfboet, og angaf at vere til ordnet, at wærge for Giertrud Jensdaatter, og hafver Sahl: Erik 
Larsen, haft samme wærge til foer under hende og hendis tilfalden arf under bring til denne, og 
tilkommer Giertrud Jensdaatter it støke jord, som er 6 skepper land Biug jord, beliggende synden 
hen ved flisbek udi Aarsdalle wang, som Mads Jacobsen i Aarsdalle, nu hafver under dyrkning, 
myndlingen tillagt for 35 Sld., :/: 
Videre tilkommer samme myndling arf, efter Boel Salig Anders Terkelsens og hos Sahl Peder 
Gullender. Paa hendis Moders wegne, naar til dato rentte er beregnet og 4 Sld. 2 mrk., Som paa 
rentten til Jens Jacobsen er betalt, igien fradrager tilkommer Jep Jacobsen paa myndlingens wegne 
her af boet, foruden berørte 6 skepper land jord,hofvett Summa og rentten penge 15 Sld. 3 mrk. 4 
skl., Udlagt ¾ part af it støkr Biug jord, liggende sønden Flisbek er 1½ skeppe land for 1 Sld. 3 
mrk. 8 skl., ¾ pae´rt af it half tønde land Haufre jord, og en liden Engedal med noget elle udi ligger 
synden Flisbek for 7 Sld. 2 mrk., en røste ballig 8 skl., it lidet deigne trug for 8 skl., it lidet gl. bord i 
stuen 12 skl., nog af gaar som Jens Hansen i Ibsker sogn, tilkommer af forde støke jord kaldis 
Killen, som her nu til omdrag føris, en fridepart som er penge 5 Sld. 1 mrk., :/: 
Henrik Wolfsen i Svaniche lod fremlegge en Dom afsagt inden Øster herret ting den 3 Oktober1701 
som mælder, at denne S: Mand Erik Laursen skall betale først 10 Sld. 3 mrk. 13 skl., og omkostning 
1 Sld. 1 mrk. 4 skl., Der imod angaf Enken at hafve til gode hos bemelte Diderik Wolfsen moder, 
tieneste løn paa hendis S: Mands wegne penge 4 Sld., en hat saa god som 6 mrk., og en løded 
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forskiorte saa god som 6 mrk er 7 Sld., som Diderik Wolfsen som hofvet arfving efter sin S: Moder 
afkortes, blifver saa igien till rest 5 Sld. 1 mrk. 1 skl., Hvis Diderik Wolfsen ej forskrefne vill 
afkortte, er dend post henvist till low og rett. Nog berettet Enken at hafve til gode hos Diderik 
Wolfsen for en skobskous foeret hufve 6 mrk., samptlige maader afkorttis, blifver saa till rest penge 
3 Sld. 3 mrk. 1 skl., Nog fordred Diderik Wolfsen for en mæssing kedel 5 mrk. 12 skl., Enken 
foregaf at samme mæssing kedel blef strax tilbage lefveret, ved Margrette Hans Jensen i Aarsdalle, 
som wærgens her tilstede og samme vedstoed er der for denne Prætention henvist till loug og ret. 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordrer efter sin seddel penge 2 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt hos 
Jens Hansen af Killestøket 2 Sld. 14 skl., 2 gl. Gies 2 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
David Wolfsen i Svaniche fordrer efter sin seddel penge 1 Sld. 3 mrk., udlagt en hvid galt for 3 mrk. 
8 skl., en hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., plougen for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl.,  
Jacob Kofod i Svaniche fordrer efter efter sin seddel penge 2 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en sort Qvie 
for 2 Sld. 3 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
Mads Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en sort Horsføll 
for penge 4 Sld., til ofvers 10 mrk. 6 skl., :/: 
Mads Bonne Styermansen i Nexøe fordred efter sin seddel penge 3 mrk., udlagt ved Mads Kofod 
udlæg 2 mrk..,  
Olluf Nielsen Smed i Svaniche lod fordrer som vedgikes 2 mrk. 13 skl., udlagt ved Mads Kofod 
udlæg 2 mrk. 13 skl., :/: 
Anders Laursen i Nexøe lod fordre 1 Sld., udlagt ved Mads Kofods udlæg 4 mrk.,  
Peder Nielsen i Nezøe lod fordre 1 Sld., udlagt en wogen uden stier for 1 Sld.,  
Jokum Fik i Nexøe lod fordre penge 1 mrk. 8 skl., udlagt ved Mads Kofods udlæg 9 skl., 2 
straabonds tønder 12 skl., ved Dafvid Wolfsens udlæf3 skl.,  
Enken angaf at verre skyldig till Eskel Hartwig 1 mrk. 8 skl., udlagt af en brun Hoppe 1 mrk. 8 skl.,  
Gunder Pedersen i Aarsdalle fordrer som er betalt paa jord leye penge 3 mrk., tillagt af jorden hos 
HR: Lands dommers udlæg disse 3 mrk., og igien skal svare for 1704. till Hr: Lands dommer af 
fornefnte udlagte støke jord.  
Jens Henriksen i Aarsdalle fordred arbiedsløn for denne S: Mands liigkiste penge 4 mrk., udlagt af 
en brun Hoppe 4 mrk.,  
Lars Skomager i Aarsdalle fordred 2 mrk. 10 skl., udlagt af en brun Hoppe 2 mrk. 10 skl.,  
Jep Mikelsen Gram i Ibsker sogn fordret Koleye 3 mrk., udlagt af en brun Hoppe 3 mrk.,  
Jens Nielsen i Aarsdalle fordred penge 1 mrk. 10 skl., udlagt af en brun Hoppe 1 mrk. 10 skl.,  
Johan Dik i Svaniche fordrer 1 mrk., udlagt af en brun Hoppe 1 mrk.,  
Jacob Rytter i Ibsker sogn fordred 1 Sld., udlagt af en brun Hoppe 1 Sld.,  
Sogne Degnen Jørgen Danielsen fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt af en brun Hoppe 1 mrk. 8 skl.,  
Jep Hansen i Svaniche fordred for en Musqvete som hand hafver laandt S: Erik Laursen 5 mrk., og 
lofvet Enken at will forskaffe. Jep Hansen samme sin Musqoet.uskad tilbage igien. 
For skifted at forwalte 1 Sld. 2 mrk., skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 Sld. 2 mrk., indført 
i it half tønde land Biug jord, beliffende nest ind for det søndre Aarsdalle byled for 4 Sld., Stemplet 
papir til skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun Hoppe 3 mrk. 5 skl., ved Diderik Wolfsens 
udlæg 15 skl., af Giesene 4 skl.,  
Wurderings mændend for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., ved Jacob Kofods udlæg 11 skl., af en 
brun Mæhr 1 mrk. 5 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 82 Sld. 1 mrk.,  
Saa at indtet er ofverblefven, at deele arfvingerne imellem, og som de vedkommende efter 
anfordring af rettens betiendter, ike hafde meere till dette boes middel at angifve. Og ej fleere med 
nogen Prætensioner videre hafver angifves, end forskrefvet staar, Saa sluttes dette skifte der ved, 
hvilket at saa er tilganget og Passeret som foran findis indført. Attesterer Ancher Muller. 
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Henrik Brugman.        Mads M:J:S: Jensen.       Poul Aristsen.        Per P:J: Jensen. 
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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. 
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.,  
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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. 
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 kand under hænder 
hafve, formedelst sine egne børn, og meere besiden som her ved dette Sterfboet Dependerer saa er 
ham samme wærgemaall forløfvedm 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 
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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 hofvet 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 
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.,  
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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 
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 remer 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., :/: 
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 
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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., :/: 
 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., :/: 
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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.,  
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.,  
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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.                             Mikel 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.,  
Hermand Kofod i Svaniche fordrer 1 mrk. 8 skl., :/: 
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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.,  
I Krobhuuset. 
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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 Eglegilvid 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  
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.  
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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., :/: 
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., :/: 
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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.,  
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.,  
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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 J:L:S Larsen.      Jens J:I:S Ibsen.          Mads M:L:S: Larse,     Peder Hansem, 
Laurids Ibsen.udi Mosen       Jens J:J:S: Jensen,  J     ørgen J:J:S Jensen.eget skrefne 
navn. 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, nemlig 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 syster, 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 efter denne Salige pige at tilkomme arfvepart efter sin salige moder i løsøre 
gods, som wærgen Peder Mounsen til sig hafver annammeret, og for regget her nu Speceficeris 
fordi det ike kand bruges til veys, men wærgen Peder Mounsen till sammen 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 Sahl: fader af løsøre 9 Sld. 3 mrk. 4 skl., og blef berørtte 2de skiftebrefve nu observeret og 
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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 OllufsenKofod, 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 Jørgenden 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  Wæstermarie 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 sort grimmed studnød for 1 Sld. 2 mrk., it røe røget studnød for 1 Sld. 1 mrk., it sort herrit 
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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 Jfare 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.,  
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.,  
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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., 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.,  
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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 10 de 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.,  
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., :/ 
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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 Perte tiende 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. :/: 
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., :/: 
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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 
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 H:H:S: Hansen.                     
Niels N:I:S: Ibsen. 
 
For stiffaderen Mogens Koefoed for sin anpart som udi alt penge 64 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
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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 
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, 
 
S: 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 mrk., 
det sønnerste drengesengested for 3 mrk., det norderste drenge sengested for 1 Sld. 1 mrk., e tue 
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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 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. 
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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.  
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., 
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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.,  
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.,  
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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 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 
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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 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 
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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 
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., :/: 
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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  
 
 
 
 
 
 

bornholmerting.dk 1185



 
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 hvilked gaard 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 
huanden 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. 
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- 
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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. 
Peder P:AS: Andersen.   Jens Nielsen.  Hans Nielsen. 
 Mortten Olsen.  Mikel M:M:S: Madsen 
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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 
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med 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.             Laurits L:H:S: Hansen. 
Anders A:J:S: Joensen.       Anders A:J:S: Joensen. Bendt B:J:S: Joensen. 
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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 boede, 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 fororning 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 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 
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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 7 July. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Jens Thorsen, som boede og  Døede, paa dend 59 
gaard som  Hans Kongl: Mat:  for restands er hiemfalden, og nu er it fæsteboe beliggende paa 
Dønberg i Clemmedsker sogn. Imellem denne S: Mands efter lefvende hustru Karne 
Jensdaatter, for hende blef efter hendis begiæring til laug wærge anordnet hendis Fader Jens 
Pedersen boende i Nyekier sogn. De paa eene side, og paa anden side denne S: Mands med 
bemælte sin hustru auflede børn som er en søn og 2 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Jacob Jensen paa 5te aar gl. for hammen til wærge anordned, hans faders farbroder 
Lars Hansen boende i Rydskier sogn. 
Dend eldste daatter Anna Jensdaatter paa 8te aar gl. for hende er nu til wærge anordnet hendis 
faders sødskende barn Hans Hansen boende i Ryds kirke præstegaard. 
Dend yngste daatter er Karne Jensdaatter paa 2 aar gl. for hende er nu til wærge anordnet hendis 
Morbroder Peder Jensen i Nyekier sogn. 
 
 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 Morttensen  og Lars Hansen   boende i Clemmedskier sogn. Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En soed stierned Hoppe er sat for penge 8 Sld., en sort brun blised Hoppe er sat for 8 Sld., en ung 
røe blised Hoppe for 6 Sld., en ældre Røe blised Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En blak stierned Koe for 5 Sld., en bleg herred Koe for 5 Sld., en sort Qvige hvid under buggen for 
2 Sld. 3 mrk., en røe herred Qvige for 1 Sld. 3 mrk., en sort røgged Tyrkalf for 1 mrk. 8 skl., en bleg 
herred Qvigekalf for 1 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam.5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en fior gl. Wæhr for 3 mrk., 3 lam á 1 mrk. 8 skl.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld., en graae Soe 3 mrk. 8 skl., 4 grise á 6 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
En gl. mæssing kedel 8 skl., Andre boehawe. En gl. arbieds wogn med hammel, tøm og halseeler, 
og 2 smaa stier for 2 Sld., nok it gl. juhl 8 skl., 2 Høe stier af elletræer, og en elle lasstang for 12 
skl.,  en ploug med ploug jern juhl bøsse løbere, og ringe saa og it stude aag med tise 2 Sld., it aar 
med en jern bihl paa for 12 skl., 2 trætiende harrerá 4 skl er 8 skl., en gl. skouf sleede med en jern 
vidier for 4 skl., en haand qvern med jern siel og hus for 3 mrk., 2 jern tyfve á 6 skl er 12 skl., en 
liden krak øpse for 4 skl., en øl half tønde  for 8 skl., en ballig for 4 skl., en gl. fyrre kiste i 
Krobhused uden laas for 3 mrk., it sengested  i krobhused med en side, og en gaul 2 mrk., 2 gl. 
straae bonds tønder á 4 skl er 8 skl.,  
I stuen it gl. fyrre bord med oben foed for 1 mrk. 8 skl., nok fanttis en røe brun stud for 4 Sld., en 
nøde hud som nyelig er af slagen 2 mrk.,  
Sæden som er saaed i inde værrende aar, der af er strøe korned nu til dette Sterfboes middel anført 
som er nemlig. 2 tønder Rug a 2 Sld. Er 4 Sld., 3 tønder Biug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 5 tønder 
Haure á 2 mrk. 4 skl er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., Dette strøe korns afgrøde tillige med engens afgrøde 
antog Enken med sin laugwærge, og Fader Jens Pedersen i Nyekier sogn. og begge lofvede der for 
at svare alt hvis afgift som bør betallis for denne 59 gaard for 1704. saa at der for Sterfboeds middel 
ej noget videre skal afgaae, og de at holde de vedkommende foruden skade, efter denne S: Mands 
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Fader S: Thor Hansen i Wæstermarie sogn, hafver denne S: Mand Jens Thorsen efter nu af 
Enken giorde angifvelse til bæste ej meere end af Jorde pengene som rester paa hans arfvepart efter 
bemælte hans Fader af dend 23 Gaard i Wæstermarie sogn Penge 3 Sld., som Jørgen Thorsen af 
Nyelaursker sogn paa hans Moders weigne nu udstoed saa rett at være nok blef angifven at Anders 
Svendsen i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet for smør 1 mrk. 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes Middel penge 75 Sld. 10 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende saa foregaf Enken at som de vare af ringe værdt hafver hun 
andvendt dem til børnens nytte at paaklæde sig der med, Enken med sin laugwærge, og tilstæde 
værrende wærger saa og faderbroderen Jørgen Thorsen som og møtte blef af skifteforwalteren 
tilspurdt om de hafde meere til dette boes middel, at angifve hvor til de svarede, at de ej viste meere 
at angifve end forskrefved staar, der ved dette Sterfboes Registering er slutted.  
Hernest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Ved efter retning i Bog clarringen under øfrigehedens hender dateret dend 8 April 1704. befindis 
denne S: Mands til Amptstuen, at reste til 1. maj 1703. 1. Rixd. 4 mrk. 12 skl., og for aar 1703. 
rester 4 Sld. 1 mrk. 3 skl., er i alt penge som anføris, og er 9 Sld., udlagt en sort brun blised Hoppe 
8 Sld., en fior gl.wæhr for 3 mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Hr: Wiceprousten Hr: Olluf Jensen Aalborig Sognepræst i Clemmedskier sogn fordred for Aa. 
1703. tiende som rester 5 Sld. 3 mrk. 3 skl., udlagt en blak stierned Koe for 5 Sld., it Faar for 3 
mrk., ved ampt skrifverens udlæg de 3 skl., :/: 
Capitain Mortten Bohne i Hasle fordred efter afreigning med 3 tønder hafre som der udi med 
bereigned som tilsammen er penge 9 Sld. 5 skl., udlagt en røe brun stud for 4 Sld., it sort Qvigenød 
for 2 Sld. 3 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., hos amptstuen de 5 skl., :/: 
Sogne Deignen Peder Jacobsen Weier, for lig begiengelsen blef af Sterfboets arfvinger samtyked it 
Faar og it Lam efter taxtens som nu det er satt for penge 4 mrk. 8 skl., der for uden af Qvited de 
med deignen som hand er skyldig til boet 10 skl., udlagt it faar for 3 mrk., it lam for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Kirkewærgen Peder Hansen fordred paa Sct: Clemmeds kirkis weigne som rester for Aa. 1703. en 
tønde haure 2 mrk. 8 skl., og en skeppe Biug 1 mrk. 3 skl., Kloke ringens penge 1 mrk., er 4 mrk. 
11 skl., udlagt en haand qvern med hus og jern seiel for 3 mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl., en 
straaebonds tønde 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Peder Jensen af Nyekier sogn fordred for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse efter 
forteignelse opdrager til penge 10 Sld. 2 mrk., her for er udlagt en soed stierned Hoppe for 8 Sld., 
en tønde strøe Rug for 2 Sld., it sengested i Krobhused med en side, og en gaul 2 mrk., :/: 
Isser Ibsen i Rønne fordred for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse som efter opskrift 
opdrog til penge 7 Sld. 8 skl., Udlagt en ung røe blised Hoppe 6 Sld., 2 tønder strøe haure á 2 mrk. 
4 skl., er 1 Sld. 8 skl., :/: 
Hans Jørgen Cansler i Rønne lod fordre som vedgikes penge 3 Sld. 1 mrk 8 skl., udlagt 2 tønder 
strøe Biug á 6 skl er 3 Sld., en bleg herred Qvige kalf 1 mrk. 8 skl.,  
nok fordred Peder Jensen i Nyekier sogn for anden forstrekning penge 6 Sld. Udlagt en tønde  strøe 
Rug for 2 Sld., en røe herred Qvige for 1 Sld. 3 mrk., en tønde strøe Biug for 1 Sld. 2 mrk., en tønde 
strøe haure 2mrk. 4 skl., 2 jern tyfve for 12 skl., :/: 
Anders Eriksen i Clemmedskier sogn fordred paa sin moders Engelke S: Erik Andersens weigne 
som vedgikes penge 3 mrk., her er udlagt, en fyrre kiste i Krobhused uden laas for 3 mrk., :/: 
Til gilldis lauged er S: Jens Thorsen skyldig blefven som Enken vedgik penge 1 mrk. 2 skl., udlagt 
it fyre bord i stuen for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 6 skl., :/: 
Rasmus Eriksen i Clemmedsker sogn fordred for ligkisten arbiedsløn 4 mrk., udlagt, en graae Soe 
for 3 mrk. 8 skl., en mæssing kedel som er gl. 8 skl., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage 1 Sld. 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 3 Sld. 2 
mrk., for disse 5 Sld. 1 mrk., er udlagt en bleg herred Koe er sat for 5 Sld., af en hvid Soe 1 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., tillagt en hvid Soe for 1 Sld., til ofvers 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene  for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en sort røgged Tyr kalf 1 mrk. 
8 skl., en nøde hud foe 2 mrk., en øll half tønde 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelses bekaastning kand Enken bekomme som hende af 
vedkommende er samtyked af dette Sterfboes middel resten som er penge 12 Sld. 3 mrk. 13 skl., 
udlagt 2 tønder strøe Haure 4 mrk. 8 skl., Jordepenge af dend 23 gaard i Wæstermarie sogn 3 Sld., 
hos Anders Svendsen 1 mrk. 14 skl., en gl. røe blised Hoppe 3 Sld.,  4 grise for 1 mrk. 8 skl., 
wognen 2 Sld., it gl. høe stie 12 skl., plougen 2 Sld., it aar med bihl 12 skl., 2 harrer 8 skl.,  slede for 
4 skl., en krak øpse 4 skl., en ballig 4 skl., en straae bonds tønde 4 skl., at borred ved gildis pengene 
6 skl., hos kirkewærgen 4 skl., en krak øpse 4 skl.,  
Summa Andrager saaleedis dette Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner til 
penge 15 Sld. 10 skl.,  
Saa at inted er ofver blefven arfvingerne imellem at deehle thi goeds og Gield saaleedis løber lige 
op, og som Enken med sin Laugwærge, og de tilstæde værrende ved Skifteforwalterens anfordring 
som før ermælt, ike hafde meere til dette Sterfboes middel at angifve, og nu efter anfordring ej 
angaf sig fleere med videre Gieldis fordring eller Prætensioner end foran findis indført, hvor for saa 
denne forretning der ved er slutted. Hvilked at saa er tilganged, og Passeret som forskrefved staar, 
des til widnisbiurd under vore hender, og signeter Skiftestæden Ut Supra Gregers 
Christensen. Henrik Brugman. Jens Pedersen. Peder Jensen. 
Lars L:H:S: Hansen.   Jørgen Thorsen. 
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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 
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 
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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. 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.  

bornholmerting.dk 1197



 
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 hohlef, 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 for fnelste, 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.  
Landsting skrefvere Jens Pedersen har her i Boet at fordre som Laurs Gartners Hustru nu angaf 
baade lige pr. 3 Sdr. 
 Summa 7 Sdr. 
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 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 
begrafvelse Niels Carstensen som har wærged for denne S: Hans Larsen fremlagde en af denne S: 

bornholmerting.dk 1200



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., :/: 
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.,  
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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 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 
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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:  
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 
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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.,  
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., :/: 
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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 20 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.,  
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.,  
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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., :/: 
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.,  
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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. 
 
 
 
 

bornholmerting.dk 1209



 
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 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 
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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 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 
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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. 
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 
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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., 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. 
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 Hans H:I:S: Ibsen. 
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Anno 1704 Dend 28 July. Møtte paa Olluf Anders Boepæl udi en Wand Mølle Bonne 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 parore paa mynstring, 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 
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 
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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 o 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 carl 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.,  
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., :/: 
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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., :/: 
 
 

bornholmerting.dk 1218



 
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. Weledle og welb: Hr: Obersten, og Amptmand, Som hans Kongl: May: 
ved Allernaadigste til os ergangne skriftlig befalning af dend 18 huqus, hafver af Kongl: naade, og 
sær bevægende aarsager allernaadigste forgott befven den , at høyst bemælte Kongl: Udgangne 
forordning af dato 15 January Aa. 1701 inde holdende, om hvad af ebn bondis boe, naar hand ved 
døden afgaar eller gaarden i andre maader ledig vorder, skal udreedis førend noget af boet for Gield 
eller i andre maader maa udlæggis, ike skal Extenderis til Borringholms land, mens at dends 
indbygger fra det der saa kaldende Holds Goeds, maa aldeelis være fri, og forskaannede, og at 
samme aller høyst bemælte Kongl: May: Allernaadigste villie ofver alt, paa Borringholms land paa 
behørrige stæder, til alle, og en hvers efter retning vorder Publicered. Saa hafver vi nu efter mehr 
aller høyst bemælte Kongl: May: allernaadigste villie, og befalning høyærede Hr: Obersten og 
Ambtmand samme saaleedis her ved skullet Communicere med begiæring hand det ofver alt paa 
landet paa sine behørige stæder ville lade bekiendt giøre, og ellers saavit hammen self der af ved 
kommer holde sig aller underdanigst efter retlig i det øfrige nest Guds beskiærmelsis yngste 
forblifver høytærede Hr: Obersten oh Amptmands tieniste villigste. Alefelt: Endose Worn. Lett: 
Rente Cammeret D: 19 December 1703: Rigtig  efter originalen. Waldemar Reedts. Og bestaar dend 
anpart Holds Goeds efter samme skiftebrefs indhold udi efterskrefne som udi skifte betienternis 
nemlig:  
Paa Høyædle, og Welb: Hr: Obersten Waldemar Reedts weigne hans  fuldmegtig Capitain Gregers 
Christensen boende i Aakirke bye, og  Skifteskriver Henrik Brugsman der ofverværelse, og udi Jens 
Pedersen og Hans Andersen Smid begge af Rønne deris nerværelse paa arfvingernis weigne, af 
Niels Larsen, og Hans Jensen begge af Røe sogn er taxered og befunden saaleedis  
 
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.,  
Heraf fragaar efterskrefne Prætensioner nemlig. 
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.,  
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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. 
 
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.,  
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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.,  
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.,  
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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.,  
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.,  
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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.,  
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.,  
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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.,  
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.,  
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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.,  
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.,  
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. 
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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 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 
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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.  
 
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 
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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 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. 
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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 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 

bornholmerting.dk 1232



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 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 
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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 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 
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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 
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 
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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 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 
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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. 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 
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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 
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 
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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.  
 

bornholmerting.dk 1239



 
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.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre goeds og Ifare klæderne til  
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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., :/: 
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., 

bornholmerting.dk 1241



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 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.,  
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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 for 
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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 
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gaard i 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. 
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 . 
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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.,  
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 
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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. Hans H:H: 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., :/: 
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., :/: 
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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 
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 
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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, 
 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.,  
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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 Jyfversen 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., :/: 
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 
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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., :/: 
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., :/: 
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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 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 
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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 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 
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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.eged skrefne navn.      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 Baggehaards 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.,  
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.,  
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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.,  
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., :/: 
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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 
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 
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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.,  

bornholmerting.dk 1264



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 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 
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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., :/: 
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.,  
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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., :/: 
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., :/: 
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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 Udhus 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 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.,  
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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.,  
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 
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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.,  
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: 
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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. 
 
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., :/: 
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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., :/: 
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., :/: 
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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 
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. 
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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., :/: 
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 

bornholmerting.dk 1278



 4

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 18 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.,  
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 
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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 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.,  
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 
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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. :/: 
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. 
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 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 
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., :/: 

bornholmerting.dk 1282



 8

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. :/: 
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 Aa. 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 
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. 
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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 
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 
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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., :/: 
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., :/: 
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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, 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., :/: 
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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 Mottrttensen 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 
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 
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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., :/: 
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., :/: 

bornholmerting.dk 1292



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., :/: 
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., :/: 
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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 12 December. Møtte Skifte betienterne  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 Laurs Hansen af Clemmedskier sogn. Paa Simlegaard, hvor Major 
Casper Henrik Westerwalt boede, og døde, og dend forfattede for rettning, ofver Holds 
Goedsed for de ved kommende oplæst, og en hver sin sedel som begiærte dend beskrefne med 
deehlt, hvor saa fremkom Laurs Gummeløs af Haslef, og Prætenseret at maatte nyde dend tønde 
sæde korn som udi S: Major Wæsterwalt skiftebref er indført hos hammen at være laant til sæde 
korn og hammen Lars Gummeløs at bekomme samme tønde Biug af dend sæd som ded aar var lagt, 
af den som samme sæd hafver Høsted, Iligemaade Prætenderer Capitain Wæsterwalt at maatte nyde 
sit sæde korn igien in Natura saa som S: Major Wæsterwalts skiftebref om mælder og foregaf det 
self hos Amptskrifveren at hafve laant, lige saa og paastoed Anders Svendsen nu boende i Rønne at 
vil hafve sidst sæde korn in Natura igien som og i forberørte skifte bref m mældis iligemaade 
paastoed S: Major Wæster walts efterlatte Enke, som nu er i Ekteskab med Mikel Mogensen og boer 
paa Simlegaard at vil hafve sidt strøe korn igien som hendis S: Mands skiftebref om mælder. Skifte 
for walteren tilspurde bemælte Major Wæsterwalt efterlatte Enke Dorte Margeta Genddis nu 
hafvende ektemand Mikel Mogensen om det var med hans villie at for bemælte hans kiereste giorde 
denne forde paastand om strø korned, Mikel Monsen svarede saaleedis, at hand paa sin kiereste 
weigne ike hafde noged at Prætenderer: paa berørte strøe korn, efter som i samme skiftebref mældis 
at S: Major Wæster walt samptlig arfvinger har gaaed fra arf, og Gield.  
Anders Hansen som boer her i Clemmedskier sogn møtte, her i dag og angsf at hafve væred 
belofved for sidt waar arbiede som hand var leied til en tønde Haure sæd og en skeppe Biug sæd, 
som ike udi skiftebrefved efter S: Majoren blef indført fordi Anders Hansen skulle hafve det tol løn, 
og angaf Anders Hansen, at samme tønde hafre sæd, og en skeppe Biug sæd blef bort Høsted med 
hans villie tillige med dend anden sæd, og at Anders Hansen blef der for belofved betalning af om 
Biørn Jensen paa sin Principals weigne, en endnu ingen betalning bekommed, og var samme waar 
arbiedsløn fortiente af Anders Hansen ded aar 1702: denne forde Anders Hansen angifvende 
vedstoed S: Major Wæster Walt efterlatte kiereste saa velsom, og Capitain Wæster Walt saaleedis 
vandt at være, at Anders Hansen berørte løn de 3 Sld., her ved Simlegaard fortiente det aar 1702: 
efter Accordering som var en tønde hafre sæd, og en skeppe Biug sæd. 
Sahlig Erik Andersens Enke Engelke møtte her i dag, og angaf at S: Major Wæster Walt var hende, 
og hendis S: Mand skyldig tilsammen 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., og angaf at efter S: Majoren hafve hun 
ike fordred samme Gield eller laded indført, af aarsage, at fru Dorethea Geede sagde til hende at 
hun bekom ej noged for sit kraf, men fruen skulle hafve sagt til hende at ville betalle der med dag, 
og stunder, hvilked forskrefne Engelke S: Erik Andersens nu saaleedis foregaf fru Dorethea Gedde 
her til svarede at hun hafde sagt til berørte Enke at saa fremt hun bekom noged self, saa vilde fruen 
betalle forde kraf, og at det var unødvendig at hun lod indføre eller angifve forde Gield, saa som 
Creditorerne ej fik noged udlæg. Skifteforwalteren paa raabte om der var nogen som vilde hafve 
noged meere indført ved denne forrettning hvor saa  ingen er fremkommen Skifteforwalteren vil ej 
slutted denne forrettning, før end hand faar Resereret Welb: Hr: Obersten hvis Passeret er 
Simlegaard Ut Supra at saa er Passeret som forskrefved staar Testerer: 
 Gregers Christensen.  
H: Brugman.  Hans Morttensen.  Lars L:H:S: Hansen.  
End videre angsf Mikel Mogensen for end vi fra Skiftestæden af reise, at forskrefne 
rørrende Goeds befanttes her paa Simlegaard In Natura. Og vil Mikel Mogensen 
svare der til, efter den pris der paa er sadt, som nu wurderings mændene efter saa, og 
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befant det lige godt sam paa  den tid da det førhen blef taxered efter S: Major Wæster Walt 
medtagen it lided aske bord med foed 2 mrk., af en bolster ofver dynne 6 mrk., som Major Brynow 
har ladet afhendt, og der imod afkortis paa sit udlæg 2 Sld., item en hunne lenke som 
Holdsforsteren Hans Christensen har laant, og svarer til, saa som det den 17 july 1702. udlagt 
til det ved Simlegaarden udreedelse Holds Goeds saa er Passeret Testerer Gregers 
Christensen . Henrik Brugman.  Mikel Mogensen  Hans 
Morttensen.   Lars L:H:S: Hansen. 
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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., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hve 8 skl., er 1 mrk., en sies med bom og ringe 8 skl., forde 
lysestage 8 skl., :/: 
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. 
 
  Følger de schifter som ere holte Det aar  

Anno 1705. 
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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.,  
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 
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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 
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. 
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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, 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.,  
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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., :/: 
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 
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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 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 
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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 December. 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., 
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Faar og Lam.4 gl. Faar styked sat for 3 mrk er 3 Sld., it fior gl. Wæhr Lam 2 mrk.,  
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. 
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. 
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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., :/: 
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., :/: 
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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., :/: 
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. 
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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., :/: 
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., :/: 
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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. Eget navn.  
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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 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 
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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, ogskal 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 hørner 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 eiendomme 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 4de February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter afgangne  Anders Ibsens S: hustru som boede og nu ved 
døden afgik paa dend 49de Jord Eiendoms gaard beliggende udi Aakier sogn, Ved navn Dorethea 
Nielsdaatter, og det  Imellem denne S: Qvindis efterlefvende og med fornefnte sin S: Mand 
Anders Ibsen auflede børn som er nemlig en søn og 5 døttre hvor af  
 
Sønnen er Niels Andersen lided paa 15 tende aar gl. da hans fader døde. Og nu blifver hand 25 aar 
naar opnaais nest kommende S: Hansdag, og er for hammen paa skifted efter hans fader til wærge 
anordned den 6 july 1694. hans søstermand Olluf Laursen som endnu hans tilsiuns wærge 
forblifver, og forholdis der med efter lowen. 
 
Dend eldste daatter er Sidzele Andersdaatter i ekteskab med Samsing Buk boende i Aarkier 
sogn  
Dend anden daatter er  Maria Andersdaatter i ekteskab med bemælte Olluf Laursen boende i 
Wæstermarie sogn. 
Dend 3de daatter er Karne Andersdaatter som nu er i ekteskab med Jesper Pedersen Munk 
boende i Aarkier sogn. 
Dend 4 daatter er Birgitte Andersdaatter nu paa 23 aar gl. for hende er paa skifted efter hendis 
fader til wærge anordned hendis søstermand bemælte Samsing Buk som 20 aar gl. for hende er 
isteden for fader broderen Jens Ibsen som paa skifted faderen er for hende til wærge anordned 
hendis søstermand Jesper Ibsen Munk boende i Aarkier sogn, paa skifted efter bemælte Jens Ibsen 
dend 15 juny 1698. til ordned at wærge som tilsiuns wærge med Moderen.  
Og er denne daatter er Ellene Andersdaatters fæderne arf endnu her i boet hos hendis S: Moder 
til hendis død bestaaende men som Jesper Munk ike er føed wærge efter lowen, og nu ike vil 
godvillig imodtage samme wærgemaal, saa er for bemælte Ellene Andersdaatter nu til wærge 
anordned hendis fader broder Hans Ibsen boende paa Soldater gaarden i Aarkier sogn. 
 
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 Peder Hansen og Laurs Ibsen  begge boende udi i Aarkier sogn. Hvor da er forre funden  
og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Om sider efter aftalle blef Hans Ibsen med Jesper Pedersen Munk for Accorderet at Jesper Munk 
godvillig paatog sig at wærge for sin hustruis søster Ellene Andersdaatters fæderne arfvepart af 
løsøre, og den anpart jorde penge hende tilkommer udi dend 49 gaard i Aarkier sogn, og Hans Ibsen 
hendis farbroder at wærge for Ellene Andersdaatter for hvis hende tilkommer i dend 49 gaard i 
Aarkier sogn, og dend 6 gaard i Nyelaurskier sogn sampt hvis løsøre goeds hende tilkommer efter 
sin S: Moder som her efter mældis, Hvilked skifteforwalteren saaleedis samtyked. 
Heste og Hopper. 
En brun Hest gilling som er gl. og er med en hvid bag foed for 3 Sld., en brun gl. Hest gilling med  
En hvid for foed for 2 Sld., en brun stierned Hest gilling for 12 Sld., en ung brun snopped Hest 
gilling for 12 Sld., en gl. røe blised Hoppe 3 Sld., en ung brun snopped Hoppe for 2 Sld., en brun 
blised Hoppe 6 Sld., endnu en ung brun blised Hoppe med firre hvide fødder 6 Sld., en røe blised 
Hoppe 4 Sld., it røe braaged aars gl. Horsføll for 3 Sld.,  
Qveg. 
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En gl. røe hielmel Koe 3 Sld., en sort hielmel Koe 5 Sld., en slet sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en bleg 
hielmed hvid manked Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun braaged Koe for 4 Sld., it slet sort Qvigenød 2 
Sld., it sort hielmed studnød for 2 Sld. 2 mrk.,it røe hielmed studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røe 
skiolded studnød for 3 Sld. 2 mrk., it sort braaged studnød for 2 Sld. 2 mrk., it graae herred og 
braaged studnød 10 mrk., en røe braaged Qvige kalf for 6 mrk., en sort hielmed Qvigekalf for 5 
mrk.,  
Faar og Lam.  9 styker gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., en wæhr som er tillagt udi nest 
afvigt fisked for 2 mr. 8 skl.,  
Gies. 3 gl. og en Gaasse styked sat for 1 mrk., er 4 mrk.,  
Svin. En sort braaged galt for 1 mrk. 8 skl., en hvid galt med en sort plett ved lænden for 1 Sld. 8 
skl., en slet hvid galt for 1 Sld., en røe sanded galt for 3 mrk. 8 skl., endnu en røe sanded galt for 3 
mrk. 8 skl., en hvid galt 3 mrk., endnu en dito 3 mrk., en sort belted galt 3 mrk., hvid soe 1 Sld., en 
sort pletted soe 1 Sld., 2 sort hofved galt grise á 1 mrk er 2 mrk., en hvid galt gris 1 mrk.,  
Kornet i laden i straaet hafver wurderings mændene efter seet og befindis saaleedis Biuged i øster 
lade utersked er taxeret for 16 tønder á tønden 4 mrk., er 16 Sld.,  
Haufren i søndre lade utersked er sat for 22 tønder Haure hver tønde Haure sat for 2 mrk., 11 Sld., 
hvis halm fordre som nu findis og af det uterskede korn kand blifve for 20 Sld., me videre derom 
hafvende adkomst brefvis indhold, efter for bemælte S: Anders Ibsens Skiftebref befindis end videre 
at Olluf Nielsen i Grødbye i aarkier sogn, da til Sterfboet efter egen vedgaaelse er skyldig blifver 34 
Sld. 1 mrk., hvor for imod renten her til hafver væred en Eng i under pandt som denne S: Qvindis til 
sin nytte hafver høsted saa som hende bemælte 34 Sld. 1 mrk., hos forde Olluf Nielsen er paa sin 
laad tillagt at oppeberger, nu blef Olle Nielsen med denne S: Qvindis samptlige arfvinger 
Accorderet efter afreigning, at ald Summen skal forblifve der ved naar hvis Olluf Nielsen hafde her 
i boet at Prætendere blef afkortted, saa skal Olluf Nielsen svare, og betalle her til dette Sterfboe, 
efter hans nu giør de løsse, og egen indgaaelse penge 16 Sld., og blef nu her paa Sterfboet af Olluf 
Nielsen angifven at forskrefne gield skal reise sig af dend 10 gaard i Aarkier sogn, hvor af Olluf 
Nielsen skulle betalle til denne S: Qvindis sin søster36 Sld., som hafver væred denne S: Qvinde 
arfvelig berettiged efter sin S: Fader broder Jens Nielsen og skal her efter ej være nogen forsikring 
for oben skrefne 16 Sld., men Olluf Nielsen lofved samme 16 Sld., til nest kommende Mikkelsdag 
1705. at betale uden videre bekaastning der paa at skee i endnu fanttis her i Sterfboet, som 
arfvingerne nu frem lagde it tings vidne udstæd af Aarkirke byes byeting datered 1692 fredagen 
dend 20 may mælder om at Knud Christensen og Daniel Mikelsen hafver inden bemælte byeting 
solt, og afhendt fra dem, og deris hustruer børn og arfvingerne til S: Anders Ibsen hans hustru, og 
arfvinger, en hafver ager, bereigned for 5 tønder land liggende sønden, og neden for klinten, og 
østen for ald weien grenser en steen i ager norden til, og sønden til optil eng marken strekende sig i 
sønder, og var videre formælder samme tings vidne at Daniel Mikelsen hafver af Anders Ibsen i 
betalning med bekommed 4 skepper land biug jord liggende i øster gierded for aarkierkebye paa 
kaars aarsen i for hvilked jorde støke Anders Ibsen bekiende hafver at være Daniel Mikelsen fri 
hieenels Mand, og tilstand med meere samme tings vidne om formælder som nu blef læst, og 
paaskrefven, og skulle dette tings videre væred paa dette skifte som er holdt efter S: Anders Ibsen, 
men som det ike da var taged beskrefven men efter at bemælte skifte var holdt blef ferdig. Saa er 
der imod indført udi skiftebrefved, og tillagt til sønnen Niels Andersen hvis anpart Niels Pedersen 
paa dend 33 gaard i Aarkier sogn efter sin S: Faders Peder Ibsens skiftebref er arfveligen tilfalden 
den udi en deel Sædis jord, og eng under Aakirkebyes frihed for 24 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Nu blef samptlige arfvingerne saa foreened, og Accorderet at bemælte Niels Andersen skal beholde 
hvis jord, og eng som fra Niels Pedersen er ofverdraged saa og de jord bemælte tings vidne om 
formælder saavidt som hans S: Fader Anders Ibsen efter berørte tings vidne, og ved efter ham 
oprettede skiftebref indhold er berettiged som Sønnen Niels Andersen skal nyde, og beholde for 
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oben skrefne Summa 24 Sld. 3 mrk. 4 skl., og skal Niels Andersen ej videre der af betale til sinne 
med arfvinger efter deris nu giorde for eening, men Niels Andersen berørte Jord og Eng for sig og 
sine arfvinger fri beholde til eiendom, arfvingerne angaf at Jens Laursen Rørrum paa Wollens 
gaards grunden er skyldig her til boet for 2 skepper Biug meel á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., Peder 
Andersen paa 6 gaard i Nyelaursker sogn er efter arfvingernis angifvende skyldig her til boet for 
leie af samme gaard for 1704 penge 2 Sld. 2 mrk., Arfvingerne angaf at Anders Jensen bøsse mager 
boende i Nyeby udi for berørte dette Sterfboes tilhørrende huse og Eiendom, hafver betalt 3 aars 
husleie forberørte hus, og tilliggende som er forfalden til nest kommende Paaske 1705. saa at 
Anders Jensen ej noged leie der paa til bemælte tid rester, uden alleeinse for hver aar at lade teke it 
stolperum, staatag paa én side saa der rester 3 stolperum paa en side at teke til Paaske nest 
kommende hvilked Anders Jensen bøsse mager nu her self var gestendig, og lofved at vil lade 
bemælte tag for færdige, saafremt det ike skeer vil Anders Jensen der for betalle penge, efter rett og 
billighed eller efter giorde mænds sigelse i Arfvingerne angaf at da Anders Jensen Koe. Til at boe 
udi forberørte huse, staad der en røste østen til opdat i kaal hafver giærden som var saaleedis 
Funderet at der under kunde indskydis en wogn, hvilken røste nu er borte, men Anders Jensen 
lofved ved sin fra fløttelse fra berørte hus at giør vedelaug der for, og begiærte Anders Jensen 
fremdeehlis at vil for blifve boendis i bemælte hus til nest kommende 8te Mikelsdag og da uden 
videre opsigelse lofved Anders Jensen at vil udflytte til Sct: Mikelsdag 1705. her til svarede denne 
S: Qvindis arfvingerne, at hun hafver beretted for dem at hun skulle hafve laded Anders Jensen ved 
2de mænd ud sige at fra flytte bort leiet berørte hus, og tilliggende til Lars Pedersen Juhler i boende 
i Aarkierbye, og af ham oppebaared paa leien 1 Sld., forud hvor for her af boet i aarkier sogn, igien 
for den 1 Sld., her efter skal giøris udlæg som dend annemmer som her efter husene med tilliggende 
vorder tillagt.  
Arfvingerne angaf at Jørgen Jørgensen som boer udi it huus som ligger paa den 48de gaards grund i 
Aarkier sogn er skyldig husleie for samme hus for falden til nest kommende Paaske 1705. penge 4 
mrk.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre og eiendomme med tilstaaende Gield udi alt til 
penge 386 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Endnu videre angaf arfvingerne at Jesper Pedersen Munk hafver betalt hvis leie, hand efter 
Accordering er forelagt at skal betalleaf dend 48te gaard i Aarkier sogn, hand paaboer for de 8te aar 
hand samme gaard hafver beboet, og det til denne S: Qvinde Doretha S: Anders Ibsens saa vel 
hvis denne S: Qvinde tilkom self af samme gaards leie som og hvis dend yngste hendis daatter 
Ellene Andersdaatter tilkom som denne S: Qvinde under sit wærgemaal hafde til sin død allerniste 
undtagen som rester paa ded sidste aar til midfaste 1705. at Jesper Munk er skyldig at betalle til 
bemælte yngste daatter Ellene opbaared leien at Jesper Munk dend leie som hendis anden daatter 
Birgitte Andersdaatter af dend 48 gaard kunde tilkomme, og da andre arfvinger vestoed hver si 
part leie af Jesper Munk hver for sig af hafve bekommed, saa at ermælte Jesper Munk ike paa de 8te 
aars æeje er meere skyldig end forskrefne 3 mrk., allerniste at Jesper Munk der foruden er paa alle 
arfvingerne skyldig, at skal lede teke paa samme gaard 5 stolperum straatag paa en siden som 
Jesper Munk lofvede at forferdige til nest kommende foraar 1705. og er forde 5 stolperun straatag 
saaleedis restende at som der er til fore Accorderet imellem Jesper Munk og denne S: Qvinde med 
samptlige arfvingerne at Jesper Munk foruden den aarlige som hand skulle betalle af gaarden. Skal 
Jesper Munk lade teke hver aar 4 stolperum paa en side, hvilked alt sammen Jesper Munk hafver 
laded teke hver aar. Men der staar til rest at lade it stolperum paa en side for 1703. og 4 stolperum at 
teke paa en side for 1704. saa 5 stolperum nu at teke som rester paa en side at bereigne.  
Blifver saaleedis udi forskrefne dette Sterfboes løsøre eiendomme, og tilstaaende 
Gield udi alt penge 387 Sld. 7 skl.,  
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Denne S: Qvindis daatter Birgitta Andersdaatter er af sin S: Moder før sin død som hiem hafver 
hende foræred og bevilged at skal nyde foruden skifte som nu samptlige denne S: Qvindis arfvinger 
hende samtyked self at nyde nemlig: en sort braaged ung Koe som er taxered for 4 Sld., en sort stud 
kalf 6 mrk.,a 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., en Soegris 1 mrk., Item at 
beholde dend nørre sengs klæder som er udi wæster hus hvor udi er efter skrefne. En bolster blaae 
ranned ofver dynne for 5 Sld., 2 brue garns lagen á 6 mrk er 3 Sld., en Olmerdugs hofved dynne 1 
Sld., en linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en linnen under dynne 2 Sld., en pude med lin waar og 
strik for 1 Sld. 1 mrk., helften af en brun sliolded stud 2 Sld. 2 mrk., som skal kiøbis it snørlif fore 
med beiredning. 24 juhl phiel paa wæster hus tilled 3 mrk., en lin brøde saa goed som 12 skl., en 
Sølf skee med it half fladt skaft paa teigned D:N:D: 1652. werdie 6 mrk., 2 thin tallerken á 1 mrk er 
2 mrk., Summa 27 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Ilige maader er datteren Ellene Andersdaatter af sin S: Moder med Samptlig med arfvingernis 
vilge og samptyke bevilged efter skrefne en røe hielmed ung Koe nu taxered for 3 Sld. 2 mrk., en 
blaked Qvigekalf 1 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl er 5 
mrk., en gl. Gaasse for 1 mrk., en Soe gris saa god som 1 mrk., I Sønder seng i wæster hus hvor udi 
er efter skrefne en blaae ranned linnen hiem wefved ofver dynne 5 Sld., 2 brue garns lagen á 6 mrk 
er 3 Sld., en olmerduga hofved dynne 1 Sld., en linnen hofved for 2 mrk., en linnen under dynne 1 
Sld., en pude med lin wor og strik 5 mrk., en brun skiolded stud som er sadt for 5 Sld., der af er 
denne daatter Ellene bevilged at skal hafve helften til it snørlif som er 10 mrk., 24 juhl som ligger 
paa wæster hus tilled for 3 mrk., en lin brøde for 12 skl., en flad skafted Sølf skee paa bladet teigned 
en krands med 1667. werdie 6 mrk., 2 thin tallerken á 1 mrk er 2 mrk., Summa 25 Sld. 2 mrk. 12 
skl.,  
Imod forskrefne 2de døttris bevilgning og samptyke foræring hafver  
Sønnen Niels Andersen bekommed lige vederlaug saavel som og sengeklæder til en seng som 
laae udi hiemmelsengesteden udi wæster hused, og der foruden hafver med arfvingerne bevilged 
sønnen Niels Andersen at skal nyde forskrefne hiemmelsengested som hans senge klæder i ligger, 
og hand saa skal nyde, og beholde, og  self iagttage. Er og bevilged 24 juhl phiel paa wæster hus 
tilled som hand og self nu imodtager, og til sin nytte beholder. Imod forskrefne 2de sølf skeer 
hafver Sønnen Niels Andersen self bekommed 2 Sølfskeer som hand nu self annammer til lige 
vedelaug, og bekom 2 tihn tallerken imod de som sine søstre bekommed hafver som før er mælt, og 
fanttis 3 gl. Thin fade, og en gl. Thin kande sampt 2 gl. Thin tallerken som sønnen Niels Andersen 
nu imodtager, og der af lofved Niels Andersen at gifve en hver af forde sine søstre Birgitte og 
Ellene hver sit fad ny omgiort, som hand lofved forderligt naar begiæis at forskrefne efter som hand 
nu self hafver bekommed for sin egen part til bevilgning it ferdig Thinfad.  
Jorde Goedset som denne S: Qvinde med for hende afdøde hendis S: Mand Anders Ibsen efter der 
paa lowlig for hver firde adkomst brefve er berettiged er efter skrefne Jord Eiendoms gaarder hvor 
om denne S: Qvindis arfvinger nu er blefven Accorderet. Og foreened udi følgende maader som saa 
leedis udi alle ved kommendis nerværelse passeret som følger nemlig. 
Dend 49de gaard i Aarkier sogn angaaende saa firer lagge disse denne S: Qvindis samptlige 
arfvinger derom it kiøb og skiødebref paa sæde og adkomst udi obelmælte 49 gaard udgifved af 
Albert Hey i Listed datered dend 6 Marty aar 1677 med Borgmesteren Povel Koefoed, Mogens 
Christensen, og Mads Andersens hender under skrefved Citeret fra Svaniche og lest inden Søndre 
herrits ting dagen den 6 Marty Aar 1677 med videre desen indhold nu læst og paaskrefven nok blef 
Produteret en laug bydelser udsted af Søndre herrits ting tirsdagen dend 6 Marty aar 1677. 
angaaende ommælte 49de gaard i Aarkier sogn med videre des indhold som og nu blef læst og 
paaskrefven hvis videre foreened nu arfvingerne sig der om her paa skifted at halm fordered skal 
forblifve til fælleds Qvegeds frem føede indtil valborgdag dog nest kommende med mindre de 
vedkommende sit til lagde Qveg vil her fra boet afhendt da skal det staa dem frit for sit tillagte 
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Qveg for den tiid at boet tage, og der som de ike vil deris tillagte Qveg bæster bort hendte fra 
Sterfboet, da skal det føris med halm fordered saa lenge det kand tilstræke, hvis ringe høe som nu 
findis her i Sterfboet, der om foreened samptlig arfvingerne sig at skal forblifve ved denne 
forskrefne 49 gaard til waar foeder for dem som den tilkommende aars af reedsel bør yde efter jorde 
bogen med tiende, og ald anden af reedelst som bør ydes for aar 1705 Paa hus tilled eller lofted 4 
tønder Rug hver tønde 6 mrk., er 6 Sld., 3 straa bonds tønder med Rug meehl udi hver tønde meehl 
for 9 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., 3 tønder Biug hver tønde sat for 4 mrk er 3 Sld., 2 tønder Rug som er 
saaed her ved gaarden udi afvigt efter høst der af sættis strøe kornet hver tønde Rug for 6 mrk er 3 
Sld., I Drenge sengen er i hused, en ullen ofver dynne med graae aktig waar for 3 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., en ullen hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., en linnen senge dynne 1 mrk. 8 skl., 
I holsengen i stuen en linnen ofver dynne 3 Sld., en linnen hofved dynne med dun udi 2 mrk., en 
linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it brue garns lagen 3 mrk., it dito 5 mrk., en ullen hvid under 
dynne for 3 Sld., nyt brue læred skaared til it lagen 6 mrk., 2 blaargarns lagen á 3 mrk er 6 mrk., en 
gl. blaargarns bord dug for 2 mrk., i pigens seng i Krobhused en ullen ofver dynne 6 mrk., en ullen 
hofved dynne 1 mrk. 4 skl., it nytt blaargarns lagen for 3 mrk., it hampe brue garns lagen 1 mrk. 8 
skl., en gl. linnen under dynne 2 mrk., Bencheklæder i stuen, en gl. nye wefved benkedynne 4 allen 
lang er nu liggende paa nørre benk i stuen som er flamsk wefning som er med skin waar under, og 
er 8te allen lang sat for 2 Sld., en spoelskaded gl. benkedynne nu ligger paa wester benk i stuen og 
er 3 allen lang sat for 2 mrk., it flamsk hiønde med skind waar under for 4 mrk., it nye wefved 
hiønde med rødt wadmels under vor for 1 mrk. 12 skl., en nye age dynne med gul ranned wadmel 
under foered 1 Sld. 2 mrk., it nye wefved hiønde med gul wadmel under foered for 3 mrk. 8 skl., it 
syed hiønde med skin vor under for 2 mrk., it gl. flamsk hiønde med gul wadmel under vor for 3 
mrk. 8 skl., en flamsk benke dynne enkel vor som er 2 allen lang 6 mrk., it nye wefved daabel 
benke dynne vor foruden for 3 allen kang for 2 mrk. 8 skl., Kaabber ware. En gl. brøger kedel paa 
en tønde, og en fiering vog 100 Sld., en brende wins pande med hatt, og pibber, og tønde med piber 
udi er tilsamme sat for 5 Sld., en gl. kaabber kedel paa en fiering stoer vog til 2 Sld. 2 mrk., en 
kaabber kedel paa 2 spanne stoer er vog til 4 Sld., en liden kaabber kedel med jern grefve udi er 
vigtig til 2 Sld., en gl. metal gryde paa en span stoer vog til 1 Sld. 1 mrk., en jern gryde kraag 3 
mrk., endnu en dito 8 skl., en jern haand stang for 3 mrk. 8 skl., en stok øpse for 3 mrk., it tørf jern 
for 12 skl., nok it dito 12 skl., en pæl jern tyfve som er gl. 6 skl., en jern kill 1 mrk., endnu en jern 
tyfve med ring 6 skl., en lyng rifve med ring og skaft 8 skl., it lided sauf 2 mrk., en ploug knif og it 
skiær for 4 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 skl., endnu en liden seis med bom og ringe er sat 
for 1 mrk. 4 skl., paa wøster hus tilled it nye juhl og 2 wogn ree med dræt som er adtskildt og er 
jerned for 6 Sld., 6 smaa aske wogn stie træ som er ophuggen er sadt forstyked 4 skl er 1 mrk. 8 
skl., en ophuggen wogn lou er sat 6 skl., en ophuggen wogn axsel for 4 skl., en wogn vær 2 skl., it 
gl. stude aag med ringe 12 skl., en straae bonds tønde 4 skl., 2 store fyrre lætter á 8 skl er 1 mrk.,  
I hugge hused, 4 aske kløf til wogn axsel á 4 skl er 1 mrk., en gl. hugge benk 8 skl., en nye aske 
wogn kepstok 2 skl., I gaarden, en arbieds wogn nu staaende i sønder port foruden stie og hammel 
for 5 Sld., en arbieds wogn i gaarden foruden hammel og med smaa stier er sadt for 3 Sld. 2 mrk., 3 
gl. karm juhl og 2 gl. wogn ree for 2 mrk., en kirke sleede med slæ car hammel tøm og halseeler 
med jern vidier for 2 Sld. 2 mrk., en arbieds sleede med en jern vidie og en træ vidie for 3 mrk., i 
Wand Møllen her ved gaarden er efter skrefne, en ploug jern bøsse løbere ringe juhl og dret 3 Sld.,  
En ploug foruden skiær og knif og der til er juhl bøsse løber, og ringe sold for 1 Sld. 2 mrk., en 
harre med6 bølger, og træ tinner 1 mrk., endnu en træ tinned dito for 12 skl., 3 ege sauf skaarne 
stolper hver sat for 12 skl., er 2 mrk. 4 skl., 3 ege planker hver tre ½ allen lang á 12 skl er 2 mrk. 4 
skl., ofven søndre port, en ege sauf skaaren stolpe 12 skl., I øster lade paa stenged, 2 høe stier og en 
læsstang 1 mrk. 4 skl., it aar med jern paa for 12 skl., it gl. aar med en jern bihl paa for 6 skl., i 
drenge hused, en haand qvern med jern seil og hus 1 Sld., en tønde med nogen tiere udi og fattis 
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noged udi at den ike er half fuld 2 Sld. 2 mrk., I stufve lengen paa wæster hus tilled en gl. fyrre kiste 
foruden laas 8 skl., en saae med 2 ørren 4 skl., imellem hused under bemælte tilled, it gl. ølcar som 
nu ungefehr 3 tønder stoer 1 mrk., 2 straae bonds tønder á 4 skl er 8 skl., en straae bonds tønde med 
Biug gryn udi som er fuld for 9 mrk., en tinfierings tønde med ungefehr 2 skepper Biugmeel udi for 
2 mrk. 4 skl., it gl. øll car paa en tønde 1 mrk., nok it dito lige saa stoer som er tæt 1 mrk. 8 skl., it 
deigne trug med stohl 2 mrk. 8 skl., endnu it dito som er mindre med stohl 2 mrk., en straae bonds 
tønde 4 skl., it stort drøfte trug for 8 skl., en bøge half tønde 3 skl., en brøgge fiering for 3 skl., 
endnu i bemælte meehlhus er en øl half tønde 1 mrk., en straae bonds tønde 4 skl., I ofven hused. It 
gl. røste kar paa en tønde stoer 12 skl., en ballig for 4 skl., en stand tønde for 12 skl., en tom tiære 
tønde for 12 skl., en karre benk 4 skl., en stohl med 4 been udi 2 skl., en gl. kalke tønde 4 skl., en 
liden saae med 2 træ ørren 8 skl., I it cammer norden til Krobhused er en saltere tønde 1 mrk., en 
saltere half tønde 8 skl., 2 nye øl fieringer á 1 mrk er 2 mrk., endnu en half gammel øl fiering 8 skl., 
en saltere fp: 8 skl., en øl tønde 1 mrk. 8 skl., it madskab med 2 dørre, og den ofverste er laasfast 
sadt for 2 Sld., I Krobhused it madskab af fyrre træ med en dør foruden laas for 4 mrk., it det lille 
cammer østen for en øl half tønde 1 mrk., en gl. saltere tønde 8 skl., nok i Krobhused, en brøgge 
straae bonds half tønde for 3 skl., paa Krobhus tilled, en straae bonds tønde med fire item, en half 
tønde med nogle fier udi tønden er fuld af fier, og half tønden med nogen fier udi tilsammen for 
3Sld., 2 tomme straae bonds tønder hver 4 fier 8 skl., 2 tønder stomme á 2 skl er 4 skl., it fyrre skin 
som er it løst laag paa, og en gl. laas for uden hengsler 1 mrk., it lided skab 2 rum udi for uden laag 
8 skl., 2 gl. spin roke á 1 mrk er 2 mrk., endnu en spin rok med en røed skur 1 mrk 4 skl., 3 halfve 
mæntede huder á 2 mrk er 6 mrk., it styke af en barked hud for 3 mrk., Mæssing. 2 dreiede gl. 
mæssing støpte lyse stager med brøst feldige pibber á 1 mrk er 2 mrk., en fredig dreied mæssing 
lyse stage 2 mrk., en liden metal morter med stæder 3 mrk., ofver skal stenged en ege planke som 
naar ofver 2 stolperum Item ege planker som naar ofver it stolperum nok 6 andre smaa bræder af 
adtskelig slags træ som naar ofver it stolperum, forskrefne bræder er tilsammen sat for 6 mrk., it 
langt gl. bord blad 8 skl., 2 Elle staked wogn bræder 8 skl., I Cammere Krobhused. 2 ege planker 
hver med 4er been udi á 8 skl er 1 mrk., nok i stuen. It steen bord i studven med lugt foed og 2 
skoffer under for 7 Sld., it lided bord med lugt foed af aske træ med 2 skoffer under for 3 Sld., Hvis 
Proviant som nu i Sterfboet fore findis, der om blef nu her paa Sterfboet. Imellem samptlig 
arfvingerne aftalt, og foreened saaleedis nemlig. At sønnen Niels Andersen skal det som ike er 
wurdered til sammen beholde. Hvorimod Niels Andersen tillige med hans tilsiuns wærge nu lofvede 
at beholde sine forde søster Birgita, og Ellene Anders daatter hos sig her paa denne 49de 
gaard, og demmen at under holde med fornøden foede til nest kommende S: Mikelsdag 1705: nok 
er wurdered som fantis her i Sterfboet 6 trave lang halm á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., Skifteforwalteren 
til spurdte samptlig arfvingerne, og vedkommende om de hafde noged meere boeskabs ware eller 
rørende goeds som nu kunde angifvis, og findis her i Sterfboet, som kunde komme dette Sterfboe til 
beste hvor til de svarede. Ney at de ike viste meere boe hafve at angifve af boens rørrende goeds 
som kunde nu wurderis videre end forskrefved staar hvor saa dette Sterfboes løsøre er sammen 
reigned som efter taxten opdrager til penge 288 Sld. 1 mrk. 7 skl., Hvor saa blef angifven efter 
skrefne Sterfboet tilhørrende Eiendommer, og tilstaaende Gield og er som her efter følger nemlig. 
Efter det skiftebref opretted efter denne S: Qvindis for hende afdøde S: Mand Anders Ibsen datered 
dend 6 July Aa. 1694. befindis denne S: Qvindis at være berettiged efter pandtebref, og giorde 
regning udi Hans Jensens Hare da boede i Nyebye under Aakirke byes frihed hans tilhørrende huus, 
og waaening med tilliggende lyke husplads og tilliggende gaards rum 28 Sld., Hvor om der efter 
paa skifted efter bemælte Hans Jensen Hare, da hand ved døden var afgangen Passeret dend 18 
April Aa. 1696. berørte 28 Sld., er for blefven for 23 Sld. 3 mrk., som denne S: Qvinde ved sin laug 
wærge paa samme skifte hafver væred fornøyet med for dig at det huus. Tilliggende Hans Jensen 
hand i boede, og fra døde, og til S: Anders Ibsen hafde ipandt sadt paa dend fra udi ej høyer  udi pris 
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og taxt kunde opnaae som denne S: Qvinde der for blef tillagt, der foruden til hørrer, og dette 
Sterfboe efter forde skifte brefs formælding 2de nest ved berørte hus beliggende lyker sædis jord 
som berørte Hans Jensen Hare under leie hafver haftt at bruge udi verdi udi samme skiftebref efter 
S: Anders Ibsen anført for begge 24 Sld., Saa efter di dette Sterfboe i forskrefne maader paa skifted 
efter S: Hans Jensen Hare er tillagt og berettiged omrørte huus plads og lyke efter det efter han 
oprettede skifte bref og ved deehlen laad sedels udvisning for 23 Sld. 3 mrk., Saa er forde eiendom 
nu til dette Sterfboes middel at anføre, og berettiged for penge 47 Sld. 3 mrk., efter for berørte 
Skiftebref oprettede efter S: Anders Ibsen er denne S: Qvinde berettiged, og tillagt en ager kalded 
tillie agerne med udi forskrefne skiftebref Citerede adkomst kommen fra Jens Pedersen i 
Aakierkebye som er 2½ tønde land for penge 10 Sld., en ager som kaldis tillie ageren som begge er 
beliggende under aarkiekebyes Frihed som er for hen taxered brefve saa som pandtebrefve som ere 
indfriede eller andre brefve som denne 49de gaard kand ved kommer blefven til denne S: Qvindis 
søn Niels Andersen i haand lefvered. Saa at rettelig befindis denne 49de gaard er dette Sterfboe, og 
denne S: Qvindis med for hende afdøde S: Mand Anders Ibsen børn, og arfvinger til Eiendom 
berettiged efter hvilken beskaffenhed disse denne S.Qvindis arfvinger med fornefnte begge 
wurderings mændenis anslagelse eller ofver slag, og taxt med samptlig arfvinger wærger og tilstæde 
værrende Samfrenders samtyke, denne 49de gaard blef anslagen med tilliggende Wand Mølle og 
indhus, ager eng skov mark med ald gaardens tilliggende leilighed og herlighed indted under 
tagendis eller fra skildt i nogen maader aftalt det som nu og arilds tiid til denne 49 gaard hafver 
væred til liggendis Qveg og Kløf gang i med bereignet til sammen er sat for 260 Sld., hvilken 
summa nu deehlis imellem disse denne S: Qvindis med S: Anders Ibsen aufled og nu igien lefvende 
en søn og 5 døttre, hvor af sønnen tilkommer dor sin egen laad penge 74 Sld. 1 mrk. 2 2/7 Skl., og 
hver daatter laad er penge 37 Sld. 9 1/7 skl., belangende sæded eller adgangen i denne 49 gaard med 
dessen indløsning, da blef nu imellem samptlig arfvingerne, og vedkommende med tilstæde 
værrende som Frenders samptyke raad og willie foreened samtyked og Accorderet at stæder, og 
adgangen i fornefnte 49de daard skal denne S: Qvindis søn Niels Andersen self for sig og sinne egne 
arfvinger nyde beholde, og være berettiged og bemælte Niels Andersen sine nu hafvende 
medarfvinger af denne 49 gaard deris anparter at udløse og betale der paa ingen af hans med 
arfvinger skal hafve eller ville og kunde noged at anke men at forholdis saaleedis som forskrefved 
staar, hvorimod Niels Andersen ike vilkiende sig at hafve nogen adgang til sædis rettighed udi disse 
efter skrefne 2de gaarder nemlig Dend 48 gaard i Aarkier sogn og dend 6 gaard i Nyelaurskier sogn, 
allerniste hans andeehl der af at arfve og bekomme efter gaardens verdie taxt, og sætning, dend 48 
gaard i Aarkier sogn befindis, og dette Sterfboe at være berettiged efter der paa adkomst brefvis 
udvisning som nu af arfvingerne er fremlagt først efter it kiøbe bref udgifved af Peder Jensen før 
boende paa bemælte 48 gaard i Aarkier sogn datered Aarkier sogn dend 4 April Aar 1666 og lest 
inden sønder herrits ting dend 10 july berørte Aar 1666: med forskrefne des videre indhold, og for 
mælding nu læst, og paaskrefven der nest frenlagtis af disse denne S: Qvindis arfvinger en laug 
bydelst udstæd af sønder herrits ting paa for berørte 48 gaard i Aarkier sogn angaaende datered 
dend 10 july Aar 1666: som med sin indhold her om videre formælder nu læst, og paaskrefven med 
des opskittis udvisning, sidst fremlagt, it paa forskrefne 48 Jord Eiendoms gaard er hver fierde kiøb 
og skiøde bref, og udgifved af Peder Jensen som forde kiøbe bref udgifved hofver som og mælder 
om bemælte 48 Jord eiendoms gaard at S: Anders Ibsen udi alle maader hafver kiøbt, og efter 
skiøde, og disse adkomst brefve hafver fornøyelig betalt saaleedis at denne ommælte 48 gaard S: 
Anders Ibsen, og hans arfvinger er fuldkommen berettiged efter der om dette kiøb og skiøde brefs 
laugbydelse og forde kiøbe brefs indhold med sin opskrift til, og formælding, som og nu blef læst, 
og paaskrefven som er datered dend 3 September Aar. 1666. efter hvilken beskaffenhed denne 
omrørte 48 jord eiendoms gaard dette Sterfboet fuldkommen er berettiged til Eiendom og blefven 
imellem disse denne S: Qvindis samptlig arfvinger med wurderings mændenis ofver slag og taxt 
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med meste hos værende Samfrenders raad og samtyke denne 48 jord eiendoms gaard med 
tilliggende udhuus og al tilliggende skov mark kløf, og fæ gang indted under tagerdis eller fra 
skildt, nogen maade af alt hvis til samme gaard er berettiged anslagen, og taxered for penge 250 
Sld., denne Summa deehlis imellem denne S: Qvindis med bemælte sin S: Mand Anders Ibsen 
auflede børn som er 1. søn og 5 døttre. Er der af Sønnens laad 71 Sld. 1 mrk. 11 3/7 skl., og hver 
daatter tilkommer udi forde 48 gaard jord eiendoms gaard penge 35 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl.,  
Sæded eller adgangen udi denne forbe 48 jord eiendoms gaard i Aarkier sogn angaaende, da blef 
derom nu imellem samptlig denne S: Qvindis arfvinger foreened og samtyked, at dend Eldste 
daatter Sidzele Andersdaatter som nu er i ekteskab med Samsing Buk boende i Aarkier sogn 
skal fri nyde og arfve sæded, og adgangen udi omrørte 48 gaard, hvor paa ingen af disse denne S: 
Qvindis børn vil noged hafve at anke eller kiere tid ringeste maader efter som de nu saaleedis  der 
om her paa Sterfboet er fuldkommen blefven foreened, og Accorderet. Hvilket saaleedis Passerede 
med tilstæde værende samfrenders samtyke og som dette saaleedis var forretted at Samsing Buk paa 
sin bemælte hustruis weigne sæded udi forde 48 gaard blef berettiged. Saa blef Samsing Buk med 
sin histruis søster mand nemlig. Jesper Pedersen Munk som hafver denne S: Qvindis daatter 
Karne Andersdaatter til ekteskab udi. Samptlige  de vedkommende arfvingers wærger, og 
Samfrenders paahør med deris raad voææie samtyke foreened, og Accorderet saaleedis, at Samsing 
Buk paa egen sin hustru og arfvingerne ofverlod afstod. Og imod 100 Sld., penge klæde eller penge 
for 16 Sld., til bemælte Samsing Buks hustru at nyde sampt en nest den beste ask som findis paa 
forde 48 gaards grund i Aarkier sogn som Samsing Buk, og hans hustru skal nyde og af Jesper 
Munk til ham skal betallis Imod at Jesper Munk for sig, og sinne arfvinger skal nyde, og til eiendom 
bekomme sæded elleradgang udi for omrørte 48 gaard i Aarkier sogn og blef Samsing Buk endnu 
videre foreened med sin hustru søster mand Jesper Pedersen Munk at Samsing Buk vil bedage, og 
gifve Jesper Munk Delation betale omrørte 116 Sld., sampt bemælte ask til Samsing Buk til nest 
kommende St: Hansdag og naar denne handling ved ofver dragelsen fra Samsing Buk til Jesper 
Munk efter som forskrefved staar: Saaleedis blifver af Jesper Munk efter kommed og betalt. Saa 
skal Jesper Munk der efter end og videre svare og betalle til alle disse forskrefne denne Sahlig 
Qvindis arfvinger, en hver sin for berørte udreignede arfvepart af forde 48 gaard i Aarkier sogn, og 
saa skal Samsing Buk naar hand bekommer betalning, gifve Jesper Munk afkald og qvitering for 
aldt hvis Samsing Buk paa sin hustruis weigne tilkommer baade for sæde rettigheden sampt og for 
sin hustruis arfve part af forde 48 gaard saa vel som og for hvis denne S: Qvindis daatter Birgita 
Andersdaatter udi for berørte 48de gaard som mælt er tilkommer og blifver forskrefne 3de anførte 
adkomst blefve denne omrørte 48 gaard i Aarkier sogn angaaende til Samsing Buk i hende lefvered 
som hand tog under sin forwaring at holde med til hand før bemælte afkald, og Qvitering udgifver. 
Hvor da berørte adkomst brefve tillige med afkald. Og Qvitering til Jesper Munk af Samsing Buk 
skal vorde lefvered:/: 
Efter af Borringsholms lands ting udstæde dom afsagt, af welb: HR: Lands Dommer Mathias Rask 
foran datered dend 16 Marty Aar 1681. befindis dette Sterfboe at til eiendom være berettiged dend 6 
jord eiendoms gaard beliggende udi Nyelaurskier sogn med videre udi lands tings retten Produceret, 
og udi for berørte landstings dom indførte brefve, og Documenten videre indhold, og formælding 
hvis slutning nu blef læst, og paaskrefven hvilken denne 6te gaard udi Nyelaurskier sogn efter den 
leilighed som den nu fore findis imellem disse denne S: Qvindis børn og arfvinger med samptlig 
arfvingerne Samfrenders som tilstæde var deris foreening villie raad, og samtyke, saa vel som, og 
med wurderings mændenis ofverslag, og taxt nu blef anført, og taxered til Sterfboets middel for 
penge 120 Sld., Hvilken Summa ilige maade nu deehlis imellem denne S: Qvindis børn som før 
ermælt som er en søn og 5 døttre, er der af sønnens laad penge 34 Sld. 1 mrk. 2½ skl., og hver 
søsters laad penge 17 Sld. 7½ skl., Saa blef samptlig disse denne S: Qvindis børn og arfvinger med 
tilstæde værrende Samfrenders Raad villie, og Samtyke foreened, og Accorderet Saaleedis at denne 
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S: Qvindis daatter Marica Andersdaatter med hendis nu hafvende Mand Olluf Larsen i 
Wæstermarie sogn, skal nyde og beholde  sæded og adgangen udi forskrefne 6te gaard i 
Nyelaurskier sogn. til eiendom for sig og deris arfvinger hvor paa ingen af disse nu værende med 
arfvinger hvor paa ingen af disse nu værende med srfvinger hafve noged at anke eller Kiære i nogen 
maader, og efter at nu saa Olluf Larsen paa sin hustruis weigne blef sæded udi omrørte 6te gaard 
berettiged saa indgik bemælte Olluf Larsen den nu Accort for at hielpe sin hustru søster Birgita 
Andersdaatter at hun saa fremt hun blifver udi Ekteskab for siufned, og stenger til at boe paa 
omrørte 6te Eiendoms gaard i Nyelaursker sogn. Saa vil Olluf Larsen holde sin hustru søster Birgita 
Andersdaatter sæded udi benefnte 6te gaard til goed udi 6 aar efter dette skifte bref dato at reigne. 
Imod at hun betaler for sæded 50 Sld., foruden den taxt som berørte gaard er sat for, og at betalle til 
hver af sine med arfvinger efter forskrefne udreigning, og der som bemælte Birgita Andersdaatter 
ike trenger til at bon paa forde 6 gaard i Nyelaursker sogn for inden de 6 aar før ermælt er forløben. 
Saa skal Olluf Larsen naar de 6 aar her efter er forløben være fri for dette nu forhen indført sidt 
giorde løsse, og saa self for sig, og sin hustru børn, og arfvinger nyde beholde. Og til én dom, 
beholde omrørte 6 gaards sæde adgang rettighed og tilliggende gaardens eiendom fri, og ubehindred 
for alle hans hustruis med arfvinger i alle maader, og saa self at betalle en hver af sin hustruis med 
arfvinger den anpart som til dem udi forskrefne maader er indreigned. Imod disse forskrefne ind 
gaaende  løfter og Contrater, saa som ingen Condition er med gaarde sæder her i boet videre er for 
haanden at hielpe dend yngste denne Sahlig Qvindis daatter Ellene Andersdaatter med Saa er 
beslutted imellem samptlige disse denne S: Qvindis arfvinger efter Sam frendernis raad, og 
samtyke, og efter denne S: Qvindis S: Mands Anders Ibsens broderLars Ibsen begiæring bevilled og 
Accorderet saaleedis at dend yngste daatter Ellene  Andersdaatter her efter paa sin fæderne 
arfvelaad skal tillæggis det haves og waaning med liggligende sædis jord dette Sterfboe er 
berettiged beliggende under Aarkierbyes Frihed efter som før er mælt paa det hun af sin fæderne 
løsøre arf kand bekomme samling paa it stæd saavidt det kand tilstræke udi samled goeds under 
AarkiekebyesFrihed efter dem Summa som før er mælt:/ 
Summa opdrager forskrefne 3de gaarder efter den taxt som der paa udi forde maader 
nu er sadt til penge 630 Sld.,  
Summa Summarum andrager dette Sterfboes løsøre tilstaaende Gield, og 
eiendommer med forde 3de gaarder til penge 1017 Sld. 7 skl.,  
Fader broderen Laurs Ibsen tillig med skifteforwalteren til spurdte samptlige denne S: Qvindis 
arfvinger, og ved kommende om de endnu viste noged meere at angifve som dette Sterfboe kunde 
komme til bæste. Hvor til samptlige arfvingerne og vedkommende svarede nej at de ike viste meere 
til dette boes middel at angifve. End forhen her udi findis indført og saa blef til Olluf Larsen 
lefvered omrørte lands tings dom med til svarende brefve og dokumenter. Saavidt fore fanttis 
angaaende dend omrørte 6 gaard i Nyelaursker sogn. og som nu dagen er forløben saa sluttis denne 
forretning der ved at dend i morgen endnu videre kand foretagis og tilende bringis. Dette forskrefne 
saaleedis at være tilganged og Passeret. Og som her udi forhen findis indført, fast, og ubrødeligen 
holdis, og efter kommis skal des til widnis biurd under samptlige vore hender, og signeter skifte 
steden paa dend 49 Jord Eiendoms gaard i Aarkier sogn dend 6 February 1705. 
Gregers Christensen.  H: Brugman.  Niels Andersen.  Samsing Buk. 
Olle Laursen.  Jesper Persen Munk  Hans Ibsen.    Laurs Ibsen udi Wassen. 
Peder Hansen.  Olluf Hansen. Til witterlighed efter begiæring af de 
ved kommende Anders Jensen Bøssemager. 
 
Saa blefven angifven efterskrefne om dette Sterfboes bort Skyldige Gield og  
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Prætensioner  og er vedgaaed, og der til giort udlæg son her efter følger nemlig. 
Til Amptstuen rester efter nu arfvingernis angifvende for Aa, 1704. Bog clarrings, og ekte penge, 
hvor for sønnen Niels Andersen imodtager udlæg, og saa der for i amptstuen svarer penge 12 Sld. 1 
mrk. 9 skl., udlagt 13 tønder Biug a 4 mrk er 13 Sld., til ofvers 2 mrk. 7 skl., :/: 
Kirkewærgen Ewardt Ollufsen lod fordre paa Aarkirkis weigne for denne S: Qvindis ligs leiersted i 
kirken hvor hun er needlagt, og der for skal betallis 6 Sld., udlagt 12 tønder Haure ä 2 mrk er 6 Sld., 
:/: 
Til Sogne Præsten Hr: Thue Larsen angaf arfvingene at være skyldig for resten af hvis han til kom 
for denne S: Qvindis liig begengelse penge 2 Sld., udlagt it graae herret og braaged studnød for 2 
Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk.,  
Sogne Deignen Hr: Johan Thernow er af arfvingerne belofved for denne S: Qvindis liig begiengelse 
som de vedstoed penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt at hafve hos Peder Andersen som boer paa 6. gaard udi 
Nyelaursker sogn som hand her til boet er skyldig for leie af samme gaard for 1704. penge 2 Sld. 2 
mrk., :/: 
Peder Rosman i Rønne lod fordre forforstrekning til denne S: Qvindis liigs begrafvelse som rester 7 
Sld., udlagt paa hustilled 4 tønder Rug ä 6 mrk er 6 Sld., en tønde Biug 1 Sld., :/: 
Giert Farfver boende i Rønne lod fordre som og til denne S: Qvindis ligs begrafvelse er forstragt 3 
Sld., udlagt af ded uterskede Biug er her til udlagt, 3 tønder Biug á 4 mrk er 3 Sld., :/: 
Haaggen Olsen Smid boende i Rønne lod fordre for lig beslaged til denne S: Qvindis lig kiste penge 
7 Sld. 2 mrk., udlagt 10 tønder Haure i straaet á 2 mrk er 5 Sld., en ploug knif og it skiær 1 Sld., en 
ploug foruden skiær og knif men med bøsse løbere ringe og dret for liggende i Møllen for 6 mrk., :/: 
Per Persen Smid boende udi aarkirke bye til kommer efter arfvingernis berettning for at grafve til 
denne S: Qvindis lig i Aarkirke bye penge 1 Sld., udlagt 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 4 mrk., 
:/: 
Jep Jensen boende udi Aarkirke bye hafver her i Sterfboet til rest for arbiedsløn paa denne S: 
Qvindis lig kiste penge 1 mrk., udlagt at hafve ved Hr: Thue Laursens udlæg denne 1 mrk., :/: 
Niels Andersen denne S: Qvindis søn hafver forstragt til sin Salig Moder som for hende udi 
amptstuen er betalt penge 16 Sld., og til denne S: Qvindis begrafvelse forstragt 4 Sld.  Er til 
sammen penge 20 Sld., udlagt en brun stierned ung gilling for 12 Sld., 4 juhl og 2 wogn ree som er 
jerned liggende paa wæster hus tilled er sat for 6 Sld., en Kaabber Kedel paa 2 spanne stoer er  
vegtig til 4 Sld., til ofvers 2 Sld., :/: 
Nok anføris som en opbærstel efter forskrefne meening som Lars Pedersen Juhl til denne S: Qvindi 
paa huusleie af forberørte huus og eiendom beliggende udi Nye bye har annammed penge 4 mrk., 
som den skal imodtege som bemælte hus her efter vorder tillagt, hvor for er udlagt en tønde Biug 
paa wæster hus tilled for 4 mrk., :/: 
Wærgen for denne S: Qvindis søn Niels Andersen som endnu er hans søstermand Olluf Larsen 
boende udi wæstermarie sogn, fordrede paa bemælte sin myndling er tillagt paa skifted efter hans S: 
Fader Anders Ibsen udi dend 43 gaard i Aakier sogn 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., og hans S: Moders 
hafver opbaared rente der af udi 8te aar siden denne S: Qvinde Dorethea S: Anders Ibsens omrørte 
jorde penge opbar som er 4 Sld. 2 mrk., Item rester af dt løsøre goeds som bemælte Sønnen Niels 
Andersen er tillagt efter sin S: Fader og Moderen hafver hos sig beholdt af løsøre goedsed 10 Sld. 7 
skl., og rente der af udi 10½ aar er 5 Sld. 1 mrk. 3 skl., Summa som Olluf Laursen paa sin 
myndlings weigne til kommer udi forskrefne maader andrager penge 31 Sld. 12 skl., udlagt ved 
forde Niels Andersen udlæg som er til ofvers, og her til udlagt 12 Sld., en brun blised Hoppe 6 Sld., 
en gl. røe hielmed Koe for 3 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en gl. brun Hest med en hvid bag foed 
for 3 Sld., it steen bord i stuen med lugt foed og 2 skuffer under 7 Sld., Cammered i Krobhused, it 
madskab med 2 dørre og den øferste er laasfast for 2 Sld., en tønde med nogen tiære udi, og er ike 
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half fuld for 2 Sld. 2 mrk., Ved skattens udlæg 2 mrk. 7 skl., en stohl med 4 been udi af hused 2 
skl., en kalke tønde 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Samsing Buk boede i Aarkier sogn som er wærge for denne S: Qvindis daatter Birgitte Anders 
daatter fordred som rester paa bemælte sin myndlings weigne, af løsøre goedsed som hende er 
tillagt efter hendis S: Fader Anders Ibsen, og moderen hafver hos sig beholdt at svare til som 
opdrager til penge 9 Sld, 1 mrk. 2 skl., rente  af denne Summa siden skifte brefveds dato udi 10½ 
aar er 4 Sld. 1 mrk. 14 skl., Leien af dend 48 Jorde eiendoms gaard i Aarkier sogn som denne S: 
Qvinde self hafver opbaared fordred bemælte Samsing Buk paa berørte sin myndlings weigne for 10 
aar. Aarlig 3 mrk. 7 skl., er 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., nok fordred Samsing Buk paa sin myndlings weigne 
leie af dend 6 gaard udi Nyelaurskier sogn af hans myndlings anpart udi 5 aar aarlig 2 mrk. 12 skl., 
er 3 Sld. 2 mrk. 6½ skl., er til sammen Samsings Buk. Tilkommer paa berørte sin myndlings weigne 
i alt penge 25 Sld. 3 mrk. 12½ skl., udlagt en ung brun snopped Hest gilling for 12 Sld., en røe 
blised gl. Hoppe for 3 Sld., it sort hielmed studnød for 3 Sld. 2 mrk., en sort bressed galt for 1 Sld. 8 
skl., i holsengen i stuen. En linnen ofver dynne for 3 Sld., en linnen hofved dynne 1 mrk, 8 skl., it 
brue garns lagen 3 mrk., en benkedynne paa nørre benk i stuen som er flamsk wefning som er med 
skin waar under og er 8 allen lang 2 Sld., it gl. stude aag med ringe for 12 skl., efter for berørte 
skiftebref opretted efter S: Anders Ibsen datered dend 6 july aar 1694. befindis den S:: Mands 
daatter Ellene Andersdaatter af løsøre goedsed arfvelig at tilkomme som denne S: Qvinde hendis 
Moder her til hos sig saa som hun til sin død for blef udi sit Enkesæde, hafvende haft under sit 
wærgemaal, og hendis anden daatter mand Jesper Pedersen Munk efter som før ermælt er til ordned 
at wære tilsiuns wærge med bemælte Moderen fore, og der for nu her af boet til bemælte Jesper 
Munk at tage sit wærgemaal skal udlæggis for hofved Summen penge 67 Sld. 10 skl., Her af reignis 
rente ud af berørte Capital udi 10½ aar, aarlig 3 Sld 1 mrk 6½ skl., er 35 Sld.11 skl., nok tilkommer 
leie af dend 48 gaard i Aarkier sogn udi 10 aar, aarlig 3 mrk. 7 skl er 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., Item 
tilkommer denne myndling leie af dend 6 gaard i Nyelaurskier sogn, efter Accordering udi 5 aar, 
aarlig 2 mrk. 14 skl., er 3 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
Summa Andrager forskrefne som wærgen Jesper Munk nu paa bemælte sin myndlings 
weigne her af boet skeer udleg for penge 114 Sld. 2 mrk. 1½ skl., :/: 
Udlagt forskrefne huus, og waarning med hos liggende sædis jord og lyker beliggende udi Nyebye, 
og er under Aarkierbyes Frihed for 47 Sld. 3 mrk.., at affordre hos Olluf Nielsen i Grødbye boende i 
Aarkier sogn som hand her til boet efter som før ermælt er skyldig blefven som er 16 Sld., en ung 
brun blised Hoppe ved sine hvide føder for 6 Sld., en slet sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., it røe hielmed 
studnød 3 Sld. 2 mrk., Holsengen i stuen it brue garns lagen 5 mrk., en ullen hvid under dynne for 5 
Sld., 2 blaargarns lagen 6 mrk., en blaargarns bord dug 2 mrk., en arbieds wogn uden stier, og 
hammel staaende i søndre port 5 Sld., en sleede med slee car hammel tøm og halsseeler med jern 
nagle for 10 mrk., 9 styker Faar á 3 mrk. 8 skl. Er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., en wæhr for 2 mrk. 8 skl., en 
hvid Soe for 1 Sld., en røe sandet galt 3 mrk. 8 skl., en tønde Rug meehl 9 mrk., en nye wefved 
benkedynne paa nørre benk 4½ allen lang i stuen 6 mrk., en røe blised Hoppe 4 Sld., en brun 
braaged Koe 4 Sld., en jern haand stang for 3 mrk. 8 skl., hos wærgen Olluf Larsen 1 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, og sin tienere i alt 14 Sld., udlagt it sort braaged studnød 10 mrk., 
en brøgger kedel paa en tønde, og en fiering stoer 10 Sld., en hvid galt med en sort plet paa lenden 1 
Sld. 8 skl., en slet hvid galt for 1 Sld., til ofvers 2 mrk. 8 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 15 Sld., udlagt en brendevins pande med hatt og piber, og 
tønde med pibber udi for 5 Sld., en ung brun snopped Hoppe for 7 Sld., nytt brue læred til it lagen 6 
mrk., en tønde biug paa hus tilled for 4 mrk., en linnen hofved dynne i Holsengen med dun udi for 2 
mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 Sld., udlagt 2 tønder rug som er saaed her ved gaarden for 
3 Sld.,:/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver samtyked af arfvingerne at nyde udleg for 2 Sld., er 4 
Sld., Lars Ibsen tillagt en liden kaabber kedel med jern grefve udi 2 Sld., Peder Hansen tillagt it slet 
sort Qvigenød for 2 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner til 
 penge 270 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
Lignet blifver udi behold og til deehling penge 116 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
som deehlis imellem forskrefne denne S: Qvindis efter lefvende børn som er en søn og 5 døttre, er 
der af en broder laad penge 33 Sld. 1 mrk. 6 skl., og hver daatters laad er 16 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Dorthea Jesper Pettersens boende udi Wæstermarie sogn paa bemælte sin mands weigne møtte 
her i dag paa Sterfboet, og angaf at hendes mand skal hafve her til boet i pandtsadt en Sølfske hvor 
paa skal staae Jesper Pettersens navn, paa dend tiid denne S: Qvindis mand lefvede imod 9 mrk., 
verdie opbørstel, her imod svarede denne S: Qvindis samptlige arfvingerne, at som denne ommælte 
Sølfskee hafver væred her til bort i pandtsatt noged før Ander Ibsen døde, og paa skifted efter ham 
ej noged der om er opmælded. Saa formente disse arfvinger, at ommælte sølfskee joe maa være  
dette Sterfboe til eiendom berettiged og kiøbt dag var arfvingerne  saaleedis der med tilfreds. At 
naar Jesper Petersen eller hans forde hustru vil betalle Capital og rente som er paaløben imedens 
samme sølfskee her i boet hafver i pandt, saa skal samme sølf være der imod følgagtig :/: 
For sønnen Niels Andersens laad som er 33 Sld. 1 mrk. 6 skl., er udlagt, it røe braaged aars gl. 
Horsføll 3 Sld., en sort pletted soe 1 Sld., 2 sort hofved galt grise for 2 mrk., en hvid galt gris for 1 
mrk., I drenge hused eller sengen en ullen ofver dynne med graae agtig waar for 3 mrk., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en ullenhofved dynne for 3 mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk. 
4 skl., en linnen senge dynne 1 mrk. 8 skl., en metal gryde er vegtig til 5 mrk., en jern gryde kraag 3 
mrk., af de 2de forskrefne til lie ager under Aarkirkebyes Fihed beliggende er her udi andført for en 
10 Sld.,  og en anden 20 Sld., der af er her tillagt at hafvis penge 5 Sld., en arbieds wogn i gaarden 
med stier paa foruden hammel 3 Sld. 2 mrk., it lided bord af aske træ med lugt foed, og skoffe under 
3 Sld. En ploug med behørig jern juhl bøsse, og ringe med dret for 3 Sld., en jern gryde kraag 8 skl., 
en stok øpse for 3 mrk., it tørf jern 12 skl., endnu it dito 12 skl., en phael jern tyfve gor 6 skl., en 
jern kihl 1 mrk., en lyng rifve med ring, og skaft 8 skl., en korn seis med bom, og ringe for 12 skl., 
endnu en seis med bom og ringe for 1 mrk., en arbieds sleede med en jern vidier, og en træ vidier 
for 3 mrk., rn træ tinned hare 12 skl., ofver søndre port, en ege sauf skraaren stolpe for 12 skl., i 
øster lade paa stenged 2 Høe stier, og en last stang for 1 mrk. 4 skl., it aar med jern bihl paa 12 skl., 
endnu it dito 6 skl., I Drenge Hused en haand qvern med hus og seiel for 4 mrk., I Meel hused it gl. 
øl car som er paa 3 tønder 1 mrk., 2 straae bonds tønder á 4 skl er 8 skl., en straae bonds tønde med 
gryn udi af Biug og en fuld 9 mrk., it øl car paa en tønde stoer 1 mrk., nok it dito paa en tønde stoer 
som er tæt 1 mrk. 8 skl., it deigne trug med stoel 2 mrk. 8 skl., it stoer drøfte trug 8 skl., en bøgge 
half tønde for 3 skl., en bøgge fiering for 3 skl., en øl half tønde i meelhused 1 mrk., :/: 
Dend eldste daatter Sidzele Andersdaatter i ekteskab med Samsing Buk i Aarkier sogn 
tilkommer 16 Sld.2 mrk. 11 skl., af løsøre arfve efter efter sin S: Moder og er der for udlagt, it røe 
skiolded stud for 3 Sld. 2 mrk., it lided stoke sauf 2 mrk., en straae bonds tønde i meehl hused 4 
skl., af begge tillie ager efter som før er mældt 5 Sld., en jern tyfve med ring 6 skl., 6 smaa aske 
wogn stie træ som er ophuggen á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en ophuggen wogn klou 6 skl., en ophuggen 
wogn axel 4 skl., en wogn wæhr 2 skl., en straae bonds tønde 4 skl., 2 stoer fyrre lætter á 8 skl er 1 
mrk., 3 gl. karm juhl og to gl. wogn ree for 2 mrk., 3 ege sauf skaarn stolper i wand Møllen á 12 er 
2 mrk. 4 skl., I Stue lengden paa wæster hus tilled en gl. fyrre kiste foruden laas 8 skl., en saae med 
2 ørren 4 skl., en straae bonds tønde, og en half tønde med fier udi for 3 Sld., en liden metal morter 
med stød er 3 mrk., en gl. spin rok 1 mrk., it fyrre skin som er it løst laag paa, og en gl. laas, foruden 
hengsler for 1 mrk., it støke af en barked hud for 3 mrk., en øl tønde med to bonne for 1 mrk. 8 skl.,  
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Dend anden daatter Maria Anders Daatter som er i ekteskab med Olluf Larsen i Wæstermarie 
sogn til kommer i løsøre arf efter bemælte sin S: Moder penge 16 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en brun 
gl. Hest med en hvid bag foed 2 Sld., en brun hielmed hvid manked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid 
galt for 3 mrk., en spoel skoeded gl. benke dynne paa wæster benk i stuen 3 allen lang for 2 mrk., it 
flamsk hiønde med skin waar 1 Sld., en 3 fierings tønde med ungefæhr 2 skeppe Biug meehl udi for 
2 mrk. 4 skl., en gl. kaabber kedel paa en fiering stoer 10 mrk., af forde tillie ageren 5 Sld., til 
ofvers 9 skl., :/: 
Dend tredje daatter Karne Andersdaatter som er i ekteskab med Jesper Munk tilkommer i arf 
efter sin S: Moder 16 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt 6 strave lang halm 6 mrk., en røe braage Qvige kalf 
6 mrk., en sort belted galt 3 mrk., it nye wefved hiønde med røt wadmels under foer for 1 mrk. 12 
skl., it flamsk enkel benkedynne waar 2 allen lang 6 mrk., I Hug hused er 4 aske kløf til wogn azel 
for 1 mrk., en gl. hugge benk 8 skl., en nye aske kiep stok 2 skl., i Møllen 3 ege planker hver 3½ 
allen lang á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., det mindste deigne trug med stoehl 2 mrk., en straae bonds tønde 
4 skl., i ofn hused it gl. røste cat 12 skl., en ballig 4 skl., i Steerhused en stand tønde for 12 skl., en 
tom tier tønde for 12 skl., en karre benk for 4 skl., en liden saae med 2 træ ørren 8 skl., udi 2de tillie 
og erre som før ermældt at hafve 5 Sld., dend rente eller leie som Jesper Munk i forskrefne maader 
er skyldig her til boet af dend 48 gaard hand paaboer i Aarkier sogn som er 3 mrk., hos Jørgen 
Jørgensen udbøgger paa forde gaards hus leie som her udi før ermældt 1 Sld., hos Jens Laursen 
Roerum at fordre som hand er skyldig 3 mrk., 2 dreiede gl. støbte mæssing lyse stager med brøst 
feldige pibber for 2 mrk., en gl. spin rok 1 mrk., i det lille cammer i Krobhused, en øl half tønde 1 
mrk., en saltere tønde i krobhused 8 skl., :/: 
Dend 4de daatter Birgitte Andersdaatter som hindis søstermand Samsing Buk er wærge for 
tilkommer af løsøre arf efter Moderen 16 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt af forde begge tillie agere paa 
denne laad at betalle 5 Sld., en røe sanded galt 3 mrk. 8 skl., en tønde med Rug meehl udi for 9 
mrk., I pigens seng i Krobhused, en ullen dynne for 6 mrk., en ullen hofdynne 1 mrk. 4 skl., it gl. 
hampe brue garns lagen 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen under dynne 2 mrk., en nye wefved age dynne 
med gul ranned under foer 6 mrk., it syed hiønde med skin waar under 2 mrk., it nye wefved dobbel 
benke dynne waar foruden fier som er 3 alen lang for 2 mrk. 8 skl., I Krobhus Cammered en saltere 
tønde 1 mrk., en nye øll fiering for 1 mrk., en gl. øl fiering for 8 skl., en saltere fiering for 8 skl., i 
Krobhused it fyrre madskab uden laas for 1 Sld., 3 halfve mented huder for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Dend yngste daatter Ellene Andersdaatter som hendis Fader broder Hans Ibsen udi Aarkier sogn 
er wærge for tilkommer udi løsøre arf efter sin S: Moder 16 Sld. 2 mrk. 11 skl., og der for udlagt af 
forde begge tillie agerne paa denne laad at betallis 5 Sld., en sort hielmed Qvige kalf for 5 mrk., en 
hvid galt for 3 mrk., en tønde med Rug meehl udi for 9 mrk., en spoehl skaded benke dynne 3½ 
Allen lang paa nørre benk 2 mrk., it nye wefved hiønde med gul wadmel under foered 3 mrk. 8 skl., 
it gl. flamsk hiønde med gyll wadmels under vor 3 mrk. 8 skl., en saltere half tønde 8 skl., en nye 
øll fiering 1 mrk., en bøgge straae bonds half tønde for 3 skl., 2 tomme tønder i krobhused 8 skl., 2 
tønder som er 4 skl., en ferdig deied mæssing lyse stage for 2 mrk., en den beste spin rok 1 mrk. 4 
skl.,  ofver stal stenged, en ege planke som naar over 2 stolperum item 2 ege planker som naar ofver 
it stolperum endnu 6 andre smaa bræder af adtskeelig slags træ som naar ofver it stolperum sat 
tilsammen 6 mrk., it gl. langt bord blad 8 skl., 2 stokede elle wogn bræder 8 skl., i Cammered i 
Krobhused 2 ege planker hver med 4 been udi á 8 skl er 1 mrk., it lided skab med 2 rum udi foruden 
laag for 8 skl., af it graae herred studnød hos Birgitas udlæg 1 mrk., ved skifteforwalterens udlæg 2 
mrk. 8 skl., it nytt brue garns lagen i krobhused i pigens seng 3 mrk., :/: 
Denne S: Qvindis i Fareklæder hafver hendis døttre sig imellem deehlt til daglig fornødenhed at 
bruge og forslide, som samptlig arfvingerne saaleedis var tilfreds og hafver sønnen Niels Andersen 
forhen bekommed sin S: Faders klæder saa at her paa ike er noged at anke eller kiære udi nogen 
maader hvor ved saa dette skiftes slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved 
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staar des til vidnisbiurd under samptlige vore hender og hos trygte signeter Skiftestæden paa 
dend 49 gaard i Aarkier sogn dend 7 February Aar. 1705. Gregers Christensen. 
 H: Brygman. Niels Andersen.  Samsing Buk. Olluf Laursen. 
Jesper Pedersen Munk.  Peder Hansen.  Laurits Ibsen.udi Wøsen 
Olluf Nielsen egen haand. Hans Ibsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bornholmerting.dk 1327



 
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. videre, 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 al denne 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 derfor uden skal Enken holde 
denne 58 gaard ved goed hæld, og magt hvilken wurderings mændenis saadan giorde anslagelse 
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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 
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 
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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 C:W:S: Willlast  Hans H:P:S: Pedersen.   Hans H:J:S: Jensen. 
Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen.  
Foruden mældte denne S: Mands søn Peder Andersen tilfalden arfvepart af løsøre, og dend 58 
gaards jorde penge som forhen her udi mældis, lofved stiffaderen som nu hafver denne forde Enke 
til ekte navnlig Bendt Simonsen at vil paatage sig at svare berørte sin Stifsøn til og holde wærgen 
Hans Jensen fri og skadisløs i alle maader Rønne den 15 juny Aa. 1705 til vidnisbiurd med min 
haand samtyked af Henrik Brugman.   Bendt B:S;S; Simonsen.  
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Anno 1705 Dend 12 February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter Jep Lassen Salig Hustru Karne Ollufsdaatter som med 
bemælte sin mand  boede og hun  døde paa ded 4er Kngl: May: berettiged Wornede kalded 
Frigaarden  beliggende udi Østermarie sogn. og det imellem denne S: Qvindis efter lefvende Mand 
bemælte Jep Lassen paa eene side og paa dend anden side denne S: Qvindis søster som først er at 
reigne  En fuld søster, og en afdød half søster hvor  
 
Af fuld søsteren er Margreta Ollufsdaatter som var i Ekteskab med afgangne Niels Ibsen  
Som Qvindis half søster var afgangne Kirstine Hansdaatter som var i ekteskab med Deignen udi 
Østermarie sogn afgangne Gerdt Philip Simmonsen efter hende igien lefver 2 sønner og en 
daatter som berettis at begge sønnerne skal være udi Fyhn, hvor af 

Dend eldste søn er Simon Gierdtsen for ham er paa skifted hans fader til wærge 
anordned Mogens Hansen boede i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn er Nol Gierdtsen for ham berettis at Sogne Præsten i Østermarie 
sogn Hr: Søfren Laursen paa skifted efter faderen er til wærge anordnet. 
Daatteren er Karne Hans Laursdaatter som nu berettis at skal være paa skifted 
efter faderen til wærge for hende anordned Thomas Briere boende i Svaniche. 

 
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 udi bemælte Østermarie sogn. Nyelaurskier sogn 
boende. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gl. brun ugilled Hest for 10 Sld., en brun skimled gilled Hest for 8 Sld., en gl. sort Hoppe 6 Sld., 
en ung blised Hoppe 8 Sld., en gul brun Hoppe 8 Sld., en sort brun ung Hoppe 8 Sld., it brunt Hors 
føll fior gl. for 2 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En gl. røe belted og hielmed Koe for 4 Sld., en gl. røed braaged Koe for 4 Sld. 1 mrk., en sort 
røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe braaged og hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en ung belted Koe 4 
Sld., en sort hielmed stud 6 Sld. 2 mrk., en røe hielmed stud 6 Sld., disse forde 2de stude er Jacob 
Koefoed af Jep Lassen forsikred, og der for hans Qveg brende paasat som her efter formældis ved 
hans fordring. En røe belted Qvige for 2 Sld. 2 mrk., it røe grimmed Qvigenød for 2 Sld., en sort 
røgged Qvige for 3 Sld., en brun hielmed Qvige 3 Sld.,  
Faar og Lam.8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 2 fior gl. gimmer lam og en wæhr á 2 mrk er 6 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 5 mrk.,  
Svin. 2 hvide smaa galt svin á 3 mrk er 6 mrk., en graae Soe 3 mrk., en hvid soe for 3 mrk., 2 hvide 
galt grise á 2 mrk er 4 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En gl. lapped fiering stoer kaabber kedel er vog til 6 mrk., en liden kaabber kedel vog til 1 mrk. 8 
skl., en gl. mæssing kedel paa en span stoer som er lapped i bonden 1 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder i Wæster hus. 
 i søndre seng, en blaae ranned hiemme giort olmerdugs ofver dynne for 6 mrk., en linnen hampr 
garns under dynne for 3 mrk., en hvid olmerdugs hofved for 2 mrk., en gl. ullen pude foruden lin 
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waar for 1 mrk., it bruegarns lagen med en bred søm og strik hull med 2 breder udi 4 allen lang for 
5 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Nørre seng ibiden, en hvid wadmels ofver dynne for 2 mrk., en gl. ullen lapped under dynne for 1 
mrk., en hvid ullen hofved dynne for 1 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaa stier med hammel tøm. Og halseeler og jern nagle for 2 Sld., en gl. 
skov wogn foruden stier 3 mrk., en rul med jern tappe og skiolle, og en jern ring for 1 Sld., en ploug 
med ploug jern juhl bøsse løbere og ringe for 7 mrk., it aar med jern bihl paa for 12 skl., en gl. skov 
sleede med 2 jern vidier og dret for 10 skl., en træ tinned harre 8 skl., endnu en gl. træ tinned hare 
for 4 skl., en jern tyfve 6 skl., it tørf jern med skaft 8 skl., en gl. spade phoel 4 skl., en krak øpse 6 
skl., endnu en dito 4 skl.,  
I Krobhused. 
It deigne trug 2 mrk., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en saltere half tønde 8 skl.,  
I Øl Cammered. 
En 3 fiering gl. øl tønde for 1 mrk., en øl half tønde 8 skl., 2 straae bonds tønde á 5 skl er 10 skl., en 
kierne med stauf og laag for 12 skl., en fyrre half tønde for 4 skl., 5 sy bøtter á 2 skl er 10 skl., en 
punne bøtte for 3 skl.,  
I Steerhused. 
En haand qvern med gl. hus og seil for 1 mrk. 8 skl., it gl. øl car paa 1½ tønde 1 mrk., it røste car 
paa 3 fieringer stoer 12 skl., en gl. stand tønde for 6 skl., en gl. half tønde for 2 skl.,  
Paa tilled ofver stuen. 
En seis med bom og ringe for 2 mrk., 2 straae bonds tønder á 4 skl er 8 skl.,  
I Laden findis nemlig udi søndre findis udi 3 stolperum til midt lætterne, med gres, agtig Biug, og er 
genge paa begge sider, hvor udi er agtis af wurderings mændene at skal være som de det tappere for 
paa 12 tønder Biug, og hver tønde Biug sat for 4 mrk er 12 Sld., nok fanttis i samme lade wæsten 
for udi. 3 stolperum noged løs Biug malm høyt hvilked Biug af wurderings mændene er sat for 3 
tønder Biug at være i straaet, tønden 4 mrk.,  er 3 Sld., hvis Høe som fanttis her i gaarden er sat for 
it læs, og er taxered for 6 mrk., Hafren findis ike noged en utersked eller utersked, er saaed her ved 
gaarden udi afvigte efter høst. 1½ tønde Rug, hvor af  strøe Rugen til dette boes middel anføris, 
hver tønde Rug sat for 6 mrk., er 9 mrk.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde sig kand hafve efterladt, berettedis at være heng fuen en deel 
til  tieneste folken, og en deehl bekom denne S: Qvindis søster Margreta Olsdaatter for sin 
faste opwartning, og umage her i boet saa at der af ej er noged til dette boes middel at andsvare. 
 I  stuen. 
Er it aske bord med oben dreied foed for 2 Sld. 2 mrk., en syed age dynne med skin waar under 3 
mrk., en flamsk age dynne med gul wadmels under 2 mrk., endnu en dito for 4 mrk.,  
Dend seng som Jep Lasse hafde at ligge udi her udi stuen staaende befanttis som af wurderings 
mændene blef efterseet, og taxered som følger nemlig en hiemme giort wadmels ofver dynne for 2 
Sld., en hvid wadmels under dynne for 1 Sld., it bruegarns lagen 1 Sld., en wadmels hofved dynne 2 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 gl. puder med lin waar uden strik á 2 mrk er 4 mrk.,  
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes middel til penge 155 Sld. 11 skl.,  
Skifteforwalteren til spurdte forskrefne tilstæde værende vedkommende, om de hafde meere til 
dette Sterfboes middel, at angifve hvor til de svarede ej videre at være end angifved er, og 
forskrefved staar. Hvor ved saa dette skiftes registering er slutted, 
 Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og af Jep Lassen vedgaaed 
med videre Prætensioner, og der til giort udlæg som her efter følger nemlig,  
ved efter rettning i bog clarringen under øfrighedens hender den 25 April 1704. befindis Jep Lassen 
at være skyldig for Aa. 1703 med 1. mrk., omkostning penge 5 Sld.9 skl., for Aa. 1704 rester at skal 
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betalis i bog clarringen penge 3 Sld. 1 mrk. 6 skl., som er ekte og knektepenge qvartal skatt for 
January February og Marty aar. 1705 2 Sld. 11 skl.,  Summa 10 Sld. 2 mrk. 10 skl., her for udlagt 
11 tønder Biug i laden i straaet er taxen for tønden 4 mrk er 11 Sld., tilofvers 1 mrk. 6 skl., :/: 
angifvis at skal betallis til Sogne Præsten Hr: Søfren Larsen i Østermarie sogn tiende for 1704. 1/5  
tønde Biug ansadt efter forde taxt for penge 1 Sld. 13 skl., som skal ydis in natura af Jep Lassen her 
for udlagt en tønde Biug for 4 mrk., ved forde skattens udlæg 13 skl., til Østermarie sogns kirke 
resteren tønde Biug ansadt for dend pris som før ermældt og skal ydis in natura for 4 mrk., udlagt en 
tønde Biug for 4 mrk., :/: 
Sogne Deignen Laurs Søfrensen fordred ved sin sedel som Jep Lassen vedgik for denne S: Qvindis 
liig begengelse 3 Sld., og rester for 1704 1/5 tønde Biug ansadt efter forige taxt 13 skl., er 3 Sld. 13 
skl., udlagt 2 tønder Biug á 4 mrk er 2 Sld., 2 hvide galt grise for 1 Sld., it røste car paa 3 fierings 
stoer for 13 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som vedgikes i alt penge 14 Sld. 1 
mrk. 15 skl., udlagt en sort brun ung Hoppe for 8 Sld., en ung røe belted Koe for 4 Sld. 2 mrk., it 
røe grimmed Qvigenød for 2 Sld., til ofvers 1 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som af Jep Lassen vedgikes, og i forsikring stilled 
omrørte 2de stude som Jacob Koefoed Qveg brende skal paa findes, og er hans fordring i alt penge 
14 Sld. 1 mrk. 11 skl., udlagt for berørte 2de stude som nu er taxered, og er en sort hielmed stud 6 
Sld. 2 mrk., en røe hielmed stud for 6 Sld., 2 hvide smaa galt svin 6 mrk., it giemmerlam 2 mrk., til 
ofvers 5 skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som og vedgikes 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for 
udlagt en sort røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., it giemmerlam 2 mrk., en fior gl. wæhr for 2 mrk., ved 
Jacob Koefoeds udlæg 4 skl., :/: 
David Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel som vedgikes penge 4 Sld. 14 skl., udlagt en gl. 
røe braaged Koe for 4 Sld. 1 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel som i alt er 19 Sld. 2 mrk. 3 skl., udlagt en brun 
ugilled Hest for 10 Sld., en gl. røe belted og hielmed Koe for 4 Sld., en brun hielmed Qvige for 3 
Sld., i Søndre seng i Wæsterhus, en hiemme giort olmerdugs ofverdynne 6 mrk., en linnen hampe 
garns under dynne for 3 mrk., en ullen pude uden lin waar for 1 mrk., ved David Wolfs udlæg 2 skl., 
ved Jacob Koefoeds udlæg 1 skl., :/: 
Capitainen Øster herrets Claus Koefoed paa Maglegaard boende fordred efter sin sedel 2 Sld., 
udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Hans Hiort i Rønne fordred efter sin sedel som, og vedgikes at reste penge 9 mrk., udlagt 3 Faar á 3 
mrk er 9 mrk., :/: 
Jep Lassen angaf at være skyldig til Geirdt Jacobsen Won Kempe Farfver boende i Rønne penge 6 
mrk., udlagt 2 faar styked 3 mrk er 6 mrk., :/: 
I lige maade angaf at være skyldig til Mads Høy i Rønne laante penge 3 mrk., udlagt en hvid Soe for 
3 mrk., :/: 
Hans Iadersen i Østermarie sogn fordred efter Jep Lassens udgifne Revers datered den 21 Augusty 
Aar 1694. som Jep Lassen nu vedgik at reste for en brun snopped ugilled Foele hofved Summa 9 
Sld., rester rente eller leie som Jep Lassen angaf for aar 1704 1 mrk. 4 skl., er 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
her for udlagt en brun skimlid gilled Hest 8 Sld., i søndre seng i wæsterhused it bruegarns lagen 
med bred søm og strik hul paa 2 breder udi 4 allen lang for 5 mrk., it aar med jern bihl 12 skl., :/: 
Mogens Lassen i Østermarie sogn fordred efter laad sedel udsted af S: Rasmus Ollufsens skiftebref 
ibiden datered dend 1. july aar. 1696. som Jep Lassen der til boet er skyldig blefven, og nu vedgikes 
hafved Summa 8 Sld., renten berettis at være til dato af Jep Lassen betalt, og rester nu it half aars 
rente som er 12 skl. Er 8 Sld. 12 skl., udlagt en gl. sort Hoppe 6 Sld., en arbieds wogn med forde 
behør 2 Sld., en kierne med stauf og laag for 12 skl., :/: 
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Befindis efter en laad sedel udsted af skiftebrefved ganged efter S; Daniel Hansen dend 30 juny 
1701. Passeret udi Østerlaurskier sogn at Jep Lassen er til ordned at wærge for sin søster søn ved 
navn Mortten Danielsen, og tilkommer denne myndling af løsøre arf som Jep Lassen vedstoed at 
hafve  bekommed med 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., Nok af sin S: Faders Ifare klæder tilkommer denne 
myndling som, og Jep Lassen til sig annammed hafver 6 mrk. 4 skl., er til sammen hofved Summa 
12 Sld. 3 mrk. 6 skl., rente her af til denne dag som er 3½ aar er 2 Sld. 12 skl., er saa hofved Summa 
og rente penge 15 Sld. 2 skl., og blifver Jep Lassen frem deehlis wærge for sin oben mælte søster 
søn Mortten Danielsen, og er for summen udlagt it brunt fior gl. Hors føll for 10 mrk., en røe belted 
Qvige 10 mrk., en gl. lapped fiering stoer kaabber kedel for 6 mrk., it aske bord med foed i stuen for 
2 Sld. 2 mrk., en røe braaged, og hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., forskrefne taxerede Høe 6 mrk., 
ved skattens udlæg 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 9 mrk., udlagt en gul brun Hoppe er sat for 8 Sld., der af disse 9 
mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., udlagt af en gul brun Hoppe sat for 8 Sld., der af disse 4 
Sld., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en gul brun Hoppe 4 mrk., en øl half 
tønde 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt af en gul brun Hoppe disse 3 
mrk., 4 straae bonds tønder i Krobhused 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning som Jep Lassen angaf at opløb efter 
sin opreigning til penge 40 Sld., kand Jep Lassen bekomme resten af dette Sterfboes middel som er 
penge 32 Sld. 3 mrk. 6 skl., for disse 32 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt  en brun blised Hoppe 8 Sld., 
en sort røgged Qvige 3 Sld. , 4 gl. Gies, og en Gaasse 5 mrk., en graae soe 3 mrk., en liden kaabber 
kedel 1 mrk. 8 skl., en gl. span stoer mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., i søndre seng i wæster hus, en 
hvid olmerdugs hofved dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., i nørre seng ibiden, en 
hvid wadmels ofver dynne for 2 mrk., en gl. ullen lapped under dynne 1 mrk., en hvid ullen hofved 
dynne 1 mrk., en gl. skin wogn uden stier for 3 mrk., en ruhl med tappe, og skogle 4 mrk., en ploug 
med jern og juhl med forde Høe for 7 mrk., en skov sleede med jern vidier, og dret for 10 skl., en 
træ tinned harre for 8 skl.,  nok en dito for 4 skl., en jern sauf for 6 skl., it tørf jern med skaft 8 skl., 
en gl. spade phoel 4 skl., en krak øpse 6 skl., endnu en dito 4 skl., it deigne trug 2 mrk., en saltere 
half tønde for 8 skl., en 3 fiering gl. øl tønde for 1 mrk., 2 straae bonds tønder i ølcammered 10 skl., 
en fyrre half tønde for 4 skl., 5 sy bøtter á 2 skl er 10 skl., en pumme bøtte 3 skl., en haand qvern 
med gl. hus og seiel 1 mrk. 8 skl., it gl. ølcar paa 1½ tønde for 1 mrk., en stand tønde for 6 skl., en 
gl. half tønde for 2 skl., en seis med bom og ringe for 2 mrk., 2 straae bonds tønder a 4 skl er 8 skl., 
half anden tønde strøe Rug for 9 mrk., en syed agedynne for 3 mrk., en flamsk age dynne 2 mrk., 
endnu en flamsk age dynne 4 mrk., i sengen i stuen er en wadmels ofverdynne for 2 Sld., en hvid 
wadmels under dynne for 4 mrk., it brue garns lagen 1 Sld., en wadmels hofdynne 2 mrk., it 
blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 puder med lin vor uden strik 4 mrk., ved skattens udlæg 7 skl., ved 
Hr: Lands dommers udlæg 1 skl., ved capitain Koefoeds udlæg 1 mrk., :/: 
Saa at indted er ofver blefven at deehle arfvingerne imellem og er der forskrefne 
gield og Prætensioner af lige Summa som boes middel som er penge 155 Sld. 11 skl.,  
Endnu paabraabte skifteforwalteren om der var nogen som hafde noged meere her i boet at 
Prætender videre end forskrefved staar, hvor saa ingen meere er frem kommen med videre at 
Prætendere end foran findis indført, der ved saa dette skifte er slutted, hvilked at saa er ganged og 
Passeret. Som forhen her udi er indført des til vidnisbiurd under waar hende og signeter 
skiftestæden Ut Supra  Gregers Christensen.  H: Brugman.  Esper Poulsen. 
 Jens Seiersen.  Jep Lassen.  Mons M:H:S: Hansen. 
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Anno 1705 Dend 18 February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter Mortten Hansens Salig Hustru Margreta Adsersdaatter 
som boede og hun  døde paa dend 20de Jordeiendoms gaard beliggende paa Borringsholm udi 
Grødbye udi Aakier sogn. og det imellem denne S: Qvindis efter lefvende Mand bemælte Mortten 
Hansen paa eene side og paa dend anden side denne S: Qvindis  med bemælte sin Mand auflede 
børn som nu igien lefver som er 2 sønner og er der af  
 
Dend eldste søn Laurs Morttensen paa 5 aar gl. 
Dend anden søn er Peder Morttensen nu paa 3 aar gl. 
For dem er faderen Morttensen Hansen self wærgen efter lowen møtte og Moderfaderen Adser 
Pedersen boende i Pederskier sogn. som paa børnens weigne hafver at tilsee bemælte sin daatters 
børn beste her i Sterfboet, at alting kand riktig tilgaae.  
 
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 Peder Hansen og Lars Ibsen begge boede ibiden. Hvor da er forre funden  og Passeret 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En slet brun hest gilling 8 Sld., en gl. hvid Hest gilling 2 Sld., en soed smal blised Hest gilling for 5 
Sld., en brun blised Hest gilling for 4 Sld., en slet brun Hoppe 6 Sld., en sort blised ung Hoppe for 4 
Sld., en gul brun Hoppe 4 Sld., it røe blised og hielmed fior gl. ugilled Hest føll for 6 mrk., it brun 
blised Horsføll 6 mrk.,  
Qveg. 
En brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hvid manked for 4 Sld. 
2 mrk., en sort belted Koe for 3 Sld. 2 mrk., en gl. røed Koe for 3 Sld. 2 mrk., it sort røgged studnød 
for 3 Sld. 2 mrk., it blaked hvid manked studnød for penge 3 Sld. 2 mrk., it sort hielmed studnød for 
3 Sld., it sort belted studnød for 3 Sld., en røe hielmed Qvige for 3 Sld., en røe røgged Qvige for 2 
Sld. 2 mrk., it sort grimmed studnød for 6 mrk., it brunt braaged studnød for 1 Sld. 1 mrk., en sort 
stud 5 Sld., 
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 2 lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En sort soe 3 mrk., en hvid ornegris 1 mrk., en røe sandet galt gris 1 mrk., 2 hvide soe grise 2 
mrk.,  
Kornet i øster lade som endnu liger i straaed 2 stolperum til bielkerne er sadt for at være 12 tønder 
Biug á 4 mrk er 12 Sld., Søndre lade er og Biug i straaet liggende 3 stolperum noged ofver løst 
holdt terne er sat for 10 tønder Biug á 4 mrk er 10 Sld.,  
Hafre i Wæsterlade udi 4 stolperum til løst hold terne i straaet liggende er sat for 12 tønder Hafre á 
2 mrk er 6 Sld., fanttis endnu i behold lided Høe paa stenged wæsten til i stue lengen som er 1½ 
stolperum som Mortten Hansen af børnens mor fader blef samtyked at be holde til waar foeder paa 
Østerhus tilled findis tersked Rug 8 tønder hver tønde Rug sat for 6 mrk., er 12 Sld., 2 tønder 
tersken Biug á 4 mrk er 2 Sld., en tønde Erter for 6 skl.,  
Kaabber Ware. 
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En gl. Kaabber kedel paa 3 fieringer stoer for 3 Sld. 1 mrk., en gl. kaabber kedel paa 2 spanne stoer 
er vog til 6 mrk., en kaabber kedel paa 1½ span stoer er vog til 6 mrk., en liden gl. metal gryde paa 
½ kitte stoer for 1 mrk.,  
I Øster hus sengeklæder i Wæster seng, en blaae ranned hiem wefved bolster ofver dynne for 4 Sld., 
en ullen blaae ranned under senge dynne for 2 Sld., en linnen hofved pude med lin waar og strik for 
3 mrk., endnu en dito for 3 mrk. 8 skl., en linnen olmerdugs pude foruden lin waar for 1 mrk. 8 skl., 
en blaae ranned linnen pude for 12 skl., it gl. brue garns lagen for 2 mrk. 8 skl., it blaargarns gl. 
lagen for 12 skl., I Øster seng. En linnen gl. senge dynne for 2 Sld., it brue garns gl. lagen for 2 
mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk.,  
I Drenge hused. En linnen gl. senge dynne for 2 mrk., en olmerdugs blaae ranned ofver dynne for 6 
mrk., en ullen hofved dynne for 1 mrk., it gl. blaae garns lagen for 12 skl.,  
I Krobhused. 
I pigens seng. En linnen under dynne som en gl. 1 mrk. 8 skl., en linnen hofved pude uden lin waar 
for 12 skl., it blaar garns lagen for 8 skl., en ullen ofver dynne for 6 mrk.,  
I Stuen Benche klæder. 
En nye wefved  benkedynne paa søndre benk under winduen 4½ alen lang for 6 mrk., en spoel 
skaded benke dynne for bord enden 4 allen lang for 3 mrk., en nye wefved age dynne for 2 mrk., it 
syed hiønde med hvidt ulled waar 1 mrk. 4 skl., en flamsk age dynne med røk under fore 5 mrk., it 
lided flamsk hiønde med grønt foer under for 1 mrk. 4 skl., it syed hiønde med skin waar under 
tinned for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En ploug med ploug jern juhl bøsse løbere og ringe for 6 mrk., 2 træ tinned harre en 4 skl er 8 skl., 
en arbieds wogn i gaarden med en stie paa for 5 mrk., endnu en arbieds wogn foruden stier 4 mrk., 
it par gl. høe stier 8 skl., it aar med bihl for 12 skl.,  
I Ølcar paa ingefehr en tønde for 1 mrk. 4 skl., it mindre ølcar for 12 skl., en gl. kiste i It cammer i 
Steerhused, foruden laas med en haspe for 1 mrk. 8 skl., en haand qvern med huus og seiel at træ for 
2 mrk.,  
I Krobhused. It gl. deigne trug for 3 mrk., 2 straae bonds tønder for 8 skl., Paa øster huus tilled. En 
seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., endnu en gl. seis med bom og ringe for 12 skl., en lyng 
rifve med skaft og ringe for 12 skl., en gl. spin rok 1 mrk. 8 skl., en straae bonds tønde 4 skl., en 
jern tyfve for 6 skl., nok i stuen, it gl. fyrre bord med skaaer for 2 mrk., en gl. malled fyrre kiste 
laasfast for 3 mrk. 8 skl., it lided gl. jern bunded skin for 2 mrk., nok i Krobhused, it gl. skibs skrin 
med en gl. laas for 12 skl., it gl. madskab for 3 mrk., en gl. bag stoel med bræde sæde i stuen for 6 
skl., en gl. liden sæde stoel for 6 skl.,  
Er saaed her ved gaarden udi afvigt efter Høst 1½ tønde Rug hvor af strøe kornet sættis for tønden 6 
mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
Mortten Hansen angaf at hans svoger Hans Adsersen er skyldig her til boet 3 Sld.,  
Ilige maade angaf Mortten Hansen at Anders Pedersen er skyldig 2 tønder laant Rug der for 4 Sld., 
en føte deehler 1 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
er tilstaaende Gield 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre Goeds som nu er angifven penge 
179 Sld. 2 skl.,  
Nok tilstaaende Gield som før er mælt 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Summarum 186 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa blef Mortten Hansen, og denne S: Qvindis fader bemælte Adser Pedersen af 
skifteforwalteren til spurdt, om de viste meere løsøre goeds til dette Sterfboes middel at angifve, 
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hvor til de svarede at de ike viste meere at angifve af løsøre goeds. End angifved er, og forskrefved 
staar.  
Dernest blef angifven denne S: Qvindis Ifare klæder som og af begge wurderings mændene blef 
taxered, og er efter skrefne nemlig. 
En sort pollemettis fodsid kioel med blaat lærred under for 6 Sld., it røt zardtis skiørt for 3 Sld., en 
foedsid sort fifskaftes kioel med gullt linnen under foer for 3 Sld., it blaat fifskaftes skiørt for 6 
mrk., it grønt floeredtnes snør lif med Thin mallier udi for 3 mrk., en silke grof grøns hufve med 
bred ring for 3 mrk., en gl. silke grof grøns hufve for 1 mrk., denne S; Qvindes lin klæder som 
forefanttis med panne lin forklæde og tørklæde det til samme er sadt for 4 mrk., Summa Andrager 
forschrefne denne S: Qvindis Ifareklæder til penge 16 Sld. 1 mrk.,  
Forskrefne Ifareklæder der om blef saaleedis aftalt at denne S: Qvindis 2de sønner skal dem 
tilsammen foruden skifte nyede og beholde. 
Hvorimod børnens fader Mortten Hansen skal beholde sine egne Ifareklæder, som faderen Mortten 
Hansen sagde at hand der med var tilfreds, og fornøyet i alle maader, og der for berørte denne S: 
Qvindis Ifareklæder de 16 Sld. 1 mrk., som de erre taxerede foer, deehlis imellem forskrefne denne 
S: Qvindis bemælte 2de sønner og tilkommer hver søn der af den halfve part som er 8 Sld. 8 skl., og 
til kommer dend eldste søn Lars Morttensen for sin anpart som er 8 Sld. 8 skl., efter skrefne en 
foedsid sort Pollemettis kioel med blaat lærred under 6 Sld., forskrefne lin klæder som er efter 
denne S: Qvindi taxered for 4 mrk., it blaat fifskaftes skiørt for 6 mrk.,til ofvers 1 mrk. 8 skl., :/: 
Dend anden søn Peder Morttensen til kommer af sin S: Moders Ifareklæder penge 8 Sld. 8 skl., 
udlagt it røt zardtis skiørt for 3 Sld., en foedsid sort fifskaftes kioel med gullt linnen under foer for 3 
Sld., it grønt floeredtnes snør lif med Thin mallier udi for 3 mrk., en silke grof grøns hufve med 
bred ring for 3 mrk., en gl. silke grof grøns hufve for 1 mrk.,ved broderens udlæg 1 mrk. 8 skl., :/: 
Efter it pandtebref datered dend 6 juny Aar. 1699 udgifven af denne S: Qvindis Fader Adser 
Pedersen boende i Pedersker sogn, og af ham Adser Pedersen inden Søndre Herrits ting berørte 6 
juny 1699. vedstoed og bekræfted med videre des opskriften at det er læst inden Søndre Herrits ting 
dend 10de Oktober 1699 hvor udi Mældis at bemælte Adser Pedersen hafver udpandt sadt denne 20 
gaard i Aakier sogn med ald sin tilliggende Eiendom til denne S: Qvindis sin daattermand Mortten 
Hansen hand, og hans arfvinger at beboe nyde  bruge, og dyrke udi 18 :/ som fulde aar, at beriegne 
fra Midfaste aar 1700. og saa fremdeehlis til mand skrifvendis vorder 1718: og det for 200 Sld., 
reede penge som skal betallis efter samme brefs indhold til Mads Hermandsen Bohne eller hans 
arfvinger i Nexxøe, som Mortten Hansen af bevise at hafve indløst, og betalt, det pandtebref Mads 
Bohne Hermandsen, af forde Adser Pedersen var forhen i hende gifven dattered den 7 juny aar 
1698. og af Adser Pedersen Herrits ting dend 7 juny aar 1698. vedstaaed og bekræfted, med videre 
paa samme pandte brefs opskrifne af skrifnings Qvitering dend 10 juny 1699 under Mads Bohne 
Hermandsen egne haand at ind mældte 100 Sld., rigtig er betalt og Adser Pedersen hafver betalt 
renter til dato, og der for bemælte brefbe nu læst, og paaskrefven, og det anded 100 Sld., til bemælte 
Adser Pedersen self betalt efter der om bemælte brefvis indhold og videre formælding, som Mortten 
Hansen nu blef igien lefvered. Hvor for oben skrefne saaleedis af beviste, og Qvitrende pandte 
penge denne 20 gaard i Aarkier sogn er indpandted for af Mortten Hansen nu til dette Sterfboes 
Middel anføris som er penge 200 Sld., og der for deehlis imellem denne S: Qvindis efter lefvende 
mand Mortten Hansen, og deris fælleds børn, hun af Mortten Hansen faderen self til kommer dend 
halfvepart som er 100 Sld., dend anden halfvepart tilkommer denne S: Qvindis med Mortten 
Hansen auflede 2 sønner, og til kommer hver søn der af 50 Sld., belangende denne 20 gaards i 
Aarkier sogns beskaffenhed udi sin biugning da hafver Mortten Hansen der paa inden Søndre 
Herrits ting laded opkræfve 4 Skiønings mænd, og nu frem lagde deris forretning der paa datered 
foran dend 20 April aar 1700. hvor om nu paa Sterfboet blef afhandled at hvis Mortten Hansen paa 
de 20 gaard i Aarkier sogn forbedre skal for blifve til fardag, at naar Mortten Hansen berørte gaard 
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fra flytter skal Adser Pedersen, og hans arfvinger ham det foruden oben mælte pandte penge 200 
Sld., efter billighed, taxering eller Accordering rigtig betalle, og blef omrørte skiønning nu og 
paaskrefven som den i sig self udviser, og om formælder og hvis da gaarden kand være forbedred, 
og Mortten Hansen bekommer betalning for, saa skal dette denne  S: Qvindis børn der ad nyde dend 
halfvr part, for saavidt som til denne dag paa gaarden er forbedred. 
Saa blef angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner, 
og ved gaaed som følger. 
 ved efter retning i bog clarringen dend 21 April Aa. 1704. underøfrighedens hender befindis 
Mortten Hansen at rester til Amptstuen for Aar 1703 penge 9 Rixdaler 4 mrk. 6 skl., omkaastning 2 
mrk. 4 skl., er 14 Sld. 2 mrk. 10 skl., for Aar, 1704. rester for smør og bog clarrings med Ekte og 
knekte penge 14 Sld., er saa tilsammen som Mortten Hansen i amptstuen skal hafve at clarrer penge 
28 Sld. 2 mrk. 10 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Thue Larsen til kommer efter Accordering for liig begiengelse penge 5 Sld.,:/: 
Mads Bohne Hermandsen i Nexøe forderd som Mortten Hansen Vedgik penge 10 Sld., :/: 
Anders Larsen i Nexøe lod fordre som og vedgikes penge 5 Sld., :/: 
Jørgen Henriksen i Aakier sogn fordred 5 mrk., :/: 
Niels Olsen i Aakier sogn fordred 4 mrk. 8 skl., :/: 
Rasmus Larsen fordred tienesteløn penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
Olluf Larsen fordred tienesteløn penge 2 Sld., it par skin bopser 3 mrk., og en skiorte af hampe brue 
lærred 4 mrk., er 3 Sld. 3 mrk., :/: 
Bendt Smid for liig beslaged fordred 2 Sld., :/: 
Peder Pedersen i Aarkier sogn fordred for at grafve til denne S: Qvindis lig penge 3 mrk., :/: 
Peder Andersen Dam fordrede 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Peder Andersen Hop i Aarkierkebye fordrede penge 2 mrk. 10 skl., :/: 
Margreta Hansdaatter fordred tienesteløn penge 3 Sld., nok it par skoe 1 Sld. Er 4 Sld.,  
Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning som opløber efter Mortten Hansens 
opreignelse, og Adser Pedersen denne S: Qvindes fader samtyked penge 30 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium i alt 5 Sld. 2 mrk., her for er betalt med reede penge 5 Sld. 2 
mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., Accorderet 1 mrk., bekom saa penge 4 Sld. 3 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  bekom penge 4 mrk., :/: 
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til 
penge 113 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling af løsøre Goedsed penge 73 Sld. 6 skl-.  
Hvor af faderen Mortten Hansen til kommer dend halfvepart som er penge 36 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis berørte 2 sønner er der af som hver søn 
tilkommer af løsøre af penge 18 Sld. 1 mrk. 1½ skl.,  
Der foruden tilkommer hver barn af forskrefne deris S: Moders Ifareklæder som før ermælt penge 8 
Sld. 8 skl., og af de 200 Sld., pandtepenge af denne 20de gaard i Aarkier sogn 50 Sld., er saa til 
sammen som hver søn tilkommer i alt penge 76 Sld. 1 mrk. 9½ skl., og som faderen Mortten 
Hansen er self sine benefnte børns wærge, og Creditorrerne wil betro Mortten Hansen hvis Gield de 
som forhen her udi mældis efter haanden at betalle, som Mortten Hansen, og lofved at wil betalle 
dem benefnte sinne Creditorer, og hafde dem forinden akade og skadis løs saa begierte Mortten 
Hansen atder ike skulle giøris udlæg til Creditorerne eller og til børnens eller sin egen andeehl arfve 
part af løsøre, hvor saa dette skifte er der ved slutted, saaleedis at Mortten Hansen beholder 
forskrefne sit løsøre goeds naar hand efter sidst løfte svarer, og betaller forskrefne Creditoere og 
sinne børns arfveparter efter forskrefne udreigning udi penge som før ermælt, hvilked at saa er 
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tilganged og Passeret og Saaleedis fast og ubrødelig holdis og efter kommis skal efter som forhen 
her udi findis nu først, des til widnisbiurd under vore hender og signeter. 
 skiftestæden Anno Die EtLow Ut Supra  Gregers Christensen.     H: Brugman. 
Peder Hansen.  Lars Ibsen.udi Vassen  .Adser A:P:S: Pedersen. 
Mortten M:H:S: Hansen. 
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Anno 1705 Dend 19 February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter Casper Pettersens Smuldtsen S: Hustru Boehl 
Larsdaatter som boede og  døde udi it Udhus beliggende paa ded 5te Wornede itKirke boe, des 
grund udi Pederskier sogn.  Og  det imellem denne S: Qvindis efter latte Mand bemælte Casper 
Snuldt paa eene side og paa dend anden side denne S: Qvindis  med bemælte sin Mand auflede 
børn som er 1 søn og 3 døttre hvor af  
 
Sønnen er Hans Caspersen er sin egen wærge fuldmyndig. 
Dend eldste daatter er Karne Caspersdaatter paa 28 aar gl.  
Dend anden daatter er Kirstine Caspersdaatter 16 aar gl.  
Dend yngste daatter er Anna Caspersdaatter er 13 aar gl.  
For dem er faderen efter lowen self wærge, og forelagt bemælte denne S: Qvindis søn at være 
tilsiuns wærge for sig self, og sinne sødskende. 
 
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 Lassen og Lars Morttensen begge boede i bemælte Perskier sogn. Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
3 stolperum gl. hus som dette Sterfboe tilhørrer med stue og forstue med der udi afdeehlt steerhused 
3 smaae gl. winduer i stuen og en teil kakelofven, døre og hvis der udi jord og nagel fast nu fore 
findis er til sammen sadt for 3 Sld. 2 mrk., en haand qvern med hus og træ seiel for 4 mrk., en røste 
ballig for 4 skl., en half tønde med en bon 2 skl., en nye ølhalf tønde for 12 skl.,  
I Stuen. 
It gl. waarskab gl. laas for 1 mrk., it gl. Fyrre bord med oben foed for 3 mrk., en gl. fyrre kiste 
foruden laas med maarne hengsler udi for 2 mrk.,  
2 Faar, it sort horned, og it hvidt foruden horn á 3 mrk er 6 mrk., en manse sillegarn med behør for 
4 mrk., en mansse sillegarn som er gl. sat for 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes Middel som er angifven til 
 penge 8 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder som berettedes af faderen, og sønnen at hafve væred ganske ringe 
vedstoed børnen at hafve bekommet til at paaklæde sig, og der imod beholder faderen sine egne 
Ifareklæder. 
Saa blef faderen og sønnen af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere til dette Sterfboes 
Middel at angifve, hvor til de svarede nej de ike viste meere at angifve til boes middel videre end 
forskrefved staar. 
Hvor saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og er der til giort udlæg som 
her efter følger nemlig. 
Sogne Præsten Hr: Olluf Ollufsen Sonne som vedgikes i alt 3 Sld. 1 mrk., :/: 
Mads Bohne Hermandsen i Nexøe fordred efter sin sedel penge 2 mrk. 6 skl., :/: 
Jens Ibsen i Perskier sogn fordred som vedgikis 5 mrk., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche lod fordre penge 2 Sld. 12 skl., :/: 
Peder Andersen Dam i Aarkier sorn lod fordre 4 mrk. :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe lod fordre 2 mrk. 12 skl., :/: 
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Anders Jensen i Køllergaarden i Perskier sogn lod forder 2 mrk., :/: 
Olluf Jensen Søndre i Perskier sogn lod fordre for toe skepper Biug penge 2 mrk., :/: 
Anders Hansen Munk i Perskier sogn lod fordre for en skeppe Biug 1 mrk., :/: 
Holger Antonisen fordred 14 skl., :/: 
Hans Hansen i Perskier sogn fordre penge 10 skl., :/: 
Thomas Jørgensen fordred 8 skl., :/: 
Christen Jensen i Aarkier sogn lod fordre 1 mrk. 8 skl., :/: 
Sønnen Hans Caspersen fordred for en skeppe Rug meehl penge 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin salarium 2 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk., udlagt en mansse sillegarn med behør 4 mrk., til ofvers 1 
mrk., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt ved Skifteforwalterens udlæg 1 mrk., en 
mansse sillegarn 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk.,  af forde mansse sillegarn at hafve 1 
mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 11 Sld. 1 
mrk. 6 skl.,  
Ligned blifver saa Gielden høyere end goedsed dette boes Middel penge 9 mrk. 10 
skl.,  
Efter hvilken beskaffenhed nu ike kand giøris udlæg til nogen af forde Creditorer saa som boes 
middel ike kand opnaae der til, men forelagt Casper Smuldt at hand betaller forde sinne Creditorer 
fordringer som hand nu ,og lofved, og naar hand det efter kommer beholder Casper Smuldt 
forskrefne sit anførte hus og løsøre goeds, og saa der ved dette skifte er slutted. Hvilked at saa er til 
ganged og Passeret som forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hender og bomærke. 
Actum Ut Supra.  Gregers Christensen.  H: Brugman. 
 Casper C:P:S: Pedersen Smuldt.       Hans Caspersen.      Hans H:L: Lassen. 
Laurits Morttensen. 
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Anno 1705 Dend 20 February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter afgangne  Anders Nielsens  S: Hustru ved navn Hanna 
Madsdaatter som nu ved døden er afgangen udi it Udhuus, beliggende paa dend 3 Jordeiendoms 
gaard grund udi Boehlsker sogn. paa Borringholm, Og  det imellem denne S: Qvindis efter lefvende  
børn som først ar reigne 2  sønner og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Andersen boende i Bohlsker sogn som er sin egen wærge. 
Dend anden søn var Niels Andersen som for Moderen er ved døden afgangen, og han efterladt sig 
3 døttre, hvor af 
 Dend eldste daatter er Margreta Nielsdaatter. 

Dend an daatter er Karne Nielsdaatter. 
Dend 3 daatter er Kirstine Nielsdaatter. For dem er bemælte deris fader broder 
Hans Andersen nu til ordned at wærge, og var her tilstæde. 

 
 
Dend eldste daatter er Karne Anderssdaatter i ekteskab med Hans Larsen i Aakir sogn. 
Dend yngste daatter er Marne Andersdaatter i ekteskab med Mogens Pedersen boende i 
bemælte Bohlskier sogn. 
 
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 Laursen og Jens Hansen begge boede udi forde Bohlskier sogn. Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Befindis at dette Sterfboe er tilhørrende forskrefne hus tømmerens biugning som er 4er bundt, og 
fire stolperum fæsted i det huus nest op til. Som Albert Jensen nu iboer det med stue forstue, og 
Krobhus med 3 gl. winduer i stuen, og en steekarkelofven med hvis ved nu jord, og nagelfast fore 
findis sat for 4 Sld.  
I en seng i stuen. En gl. hvid lapped ullen senge dynne for 1 mrk., en gl. lapped ullen hofved dynne 
for 6 skl., en gl. pude uden lin waar som er ullen, og lapped for 4 skl., en gl. hvid ullen blaae ranned 
lapped ofver dynne 1 mrk., en gl. sengested side for 8 skl., en gl. fyrre kiste foruden hengsler og en 
gl. laas for 1 mrk. 8 skl., it gl. fyrre bord blad foruden foed for 8 skl., en gl. metal gryde som saa 
ilde er forbrendt at dend ike kand sættis for noged. Nok angifvis at der var en gl. jern gryde som er i 
pandt sadt til Erik Andersen i Boehlskier sogn for 5 mrk., og benefntis at dend uke er saa meged 
værdt som de myndigis wærge nu self for sig, og dem vedgik en gl. sort pladtis hufve for 8 skl., it 
gl. sort og brunt  med smaa renner wadmels skiørt for 8 skl., Var, og efter samptlige arfvingernis 
beretning som denne Salig Qvinde var til hørende en bleg skimled Koe som blef sadt for 5 Sld., og 
blef andvendt og udgifved til denne S: Qvindis samptlig nu tilstæde værende arfvinger, og denne 
myndigis Moder Kirstene Niels Anders som, og her nu tilstæde var, af Skifteforwalteren tilspurdt, 
om de viste meere at angifve til dette Sterfboes middel, hvor til de svarede at de ej viste meere at 
angifve, end forskrefved staar.  
Hvor saa dette Sterfboes middel er sammen reigned som andrager Summa 
 5 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
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Her imod blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig.  
Arfvingerne angaf at endnu resterde for liig begengelsen til Sogne Præsten Hr: Hans Sonne 4 mrk., 
her for er giort indførsel i forde hus for 4 mrk., :/: 
Til Sogne Deignen Joseph Eriksen rester for liig begengelsen 2 mrk., indført i forde hus for 2 mrk., 
: 
Mogens Pedersen denne S: Qvindis daattermand forderd som hand hafver udlagt til denne S: 
Qvindis begrafvelse penge 2 Sld., for at grafve til liiged 1 mrk. 4 skl., er 9 mrk. 4 skl., udlagt af 
hused 1 mrk. 8 skl., sengesteden med klæderne 3 mrk. 2 skl., kisten for 1 mrk. 8 skl., it bord blad 
for 8 skl., hufven, og skiorten 1 mrk., sættis efter skrefne 1 mrk. 10 skl., Som her efter videre 
mældis :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 3 mrk., indført i forde hus for 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 3 mrk., indført i forde hus for 3 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., indført i forde hus for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., indført i forde hus forskrefne hus for 1 mrk., :/: 
Mogens Pedersen angaf at hafve haft opwartning umage, og tilsiuns med denne Salig Qvinde udi 
hendis svaghed som hafver væred af, og til svag, og nest sengeliggende paa end 4er aars tid og 
stedsen holdt ved sengen siden i forleeden nest afvigte Høst, og til hendis døde dag, og imidlertiid 
forskasted hende under holdning, hvilken bekaastning Mogens Pedersen, og hans hustru Marna 
Andersdaatter, angifver ike ringere der for kunde hafve, om boet hafde kunded tilstræked, naar for 
bemælte Gield kunde hafve blefven betalt end 30 Sld., Hvor fore Mogens Pedersen ej nu noged vil 
hafve, saa som dette Sterfboes middel ej kand tilstreke til Gieldens betalning, og paa det Præsten og 
Deignen sampt skifte betienterne kand faa deris betalning vil Mogens Pedersen lade sig kortte forde 
1 mrk. 10 skl., som hand ingen efter som forskrefved staar ofver gaar dette Sterfboes Middel 
Summa Andrager forschrefne Prætensioner til penge 5 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Er saa Prætentionerne meere end dette Sterfboes middel foruden de omrørte 30 Sld., Mogens 
Pedersen Prætenderer 1 mrk. 10 skl.,  
Hvor ved dette Skifte i forskrefne maader er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret som 
foran findis indført det til vidnisbiurd er vore henders paa skiftestæden Anno Dei Et Loco Ut 
Supra. Gregers Christensen.  Henrik Brugman.  Hans Lassen  
Jens Hansen.  Hans H:A:S: Andersen. Mons M:P:S: Pedersen. 
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Anno 1705 Dend 21 February. Er efter Loulig Adwarsel  holden  Registering, efter Salig Jep 
Pedersen og hans Salig hustru Karne Espersdaatter som nu ligger begge døde, og er ved 
døden afgangen paa dend 23 Jord Eiensdoms gaard kaldis Svanegaarden udi Ibskier sogn. og var 
ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar 
Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen  og Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til wurderings mænd i Ibskier sogn Mikel Hop og Jens Hansen møtte og paa samme 
denne Registering Fader broderen Olluf Pedersen i Ibskier sogn. Og farbroderen Jens Pedersen 
sampt og faderbroderen Olluf Pedersens søn Hans Olsen, og fore fanttis efter følgende 
 
Heste og Hopper. 
En brun blised og skimled Hest gilling, en brun stierned og snopped ugilled Foele, en brun Hoppe 
med endnu en sort brun Hoppe, en sort lided stierned Hoppe, en hvid skimled Hoppe, it brun blised 
Hors føll Sønnen Peder Ibsen tilhørrende, og er af verdie 8 Sld.,  
Qveg.  
En rør hielmed Koe ,endnu en røe hielmed Koe. En blaked stud, en røe røgged stud begge teigned 
med Mads Bohne Hermandsens i Nexøe Qveg.brende til forsikring paa hans kraf, en røed Qvige en 
røed Qvige for 6 Sld. 2 mrk., som de ved kommende angaf at vil slagte til begrafvelsen.  
I Øster Lade. 
It blak røgged studnød, it blegged studnød, it røt studnød. It røt studnød lided hvid bag paa lenden, 
Kalfve som er føed i afvigte aar, en røed qvigekalf, en blaked qvigekalf. En røed tyr kalf,  
Faar og Lam. 5 gl. Faar 2 fior lam. Gies 2 gl. Gies. Og en Gaasse. Svin. En graae Soe, 2 hvide Fior 
gl. grise. 2 graae beltede grise, en sort gris. 
Boehawe. 
En arbieds wogn foruden stier og anden behør, en ploug med behør, en gl. skov sleede med 2 træ 
vidier og 2 smaa stier.  
I Laden findis 2 stolperum Biug til dend nederste lætte med genge paa begge sider er sadt for 12 
tønder Biug. 2 les Høe i nørre lade paa  stue lofted 7 tønder Hafre, en lynnebord salt tønder 6 half 
tønder, en gl. seisestomp ,en dito med  bom og ringe. En spin rok, en tønde med Rugmeehl i paked, 
en 3 giering tønde med en skeppe Rugmeehl udi for tæred, en tom 3 fierings tønde, 4 grøne bue 
lærrets pinde vor med strik. It pude vor, it lærred med strik en koppe bord dug. It koppe dreiels hand 
klæde. It blaargarns pude vor. It hampe blaargarns lagen, it nytt syed hiønde med spohl skaded 
waar. En syed age dynne med spoelskaded under waar.  
I en seng paa lofted, en blaae ranned fifskaftes ofver dynne. En blaae ranned olmerdugs ofver 
dynne, en graae wadmels senge dynne, en hvid ullen og linnen senge dynne, en hvid linnen under 
dynne. En hvid linnen bolster senge dynne en hvid wadmels hofved dynne, en linnen hofdynne, en 
blaae ranned olmerdugs hofdynne. En blaae ranned olmerdugs ofverdynne. En gl. lapped senge 
dynne. En pude med lin waar og strik fore, en blaae ranned pude uden lin vor, 2 bruegarns lagen, en 
laasfast ege kiste, en ege kiste uden laas, en fyrre kiste laasfast, hvilken kiste er besiegled, og findis 
denne S: Mands og Qvindis Ifareklæder udi med tagen, en sort gl. klædis kioel. I stuen. 
En blaae ranned olmerdugs ofver dynne, en hvid linnen under dynne, it blaargarns lagen, en hvid 
linnen hofved dynne, en olmerdugs pude foruden lin vor, en dito med lin vor, nok i stuen. En 
spoelskaded benkedynne 6 allen lang. En gl. syed benke dynne for bord enden 2½ allen lang med 
spoelskaded under foer, en syed age dynne med spoelskaded under vaar, en flamme syed age dynne, 
it gl. ride hiønde, it gl. fyrre bord med lugt foed og skoffe, it slag bord i stuen. 
I Steerhused. 
2 gl. øl car á 1 tønde stoer. En gl. brende wins otting. 2 gl. jern gryde kraager, en gl. half tønde 
brøger kedel af kaabber. En gl. kaabber kedel paa 1½ span stoer. En gl. kaabber kedel paa en span 
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stoer, en gl. mæssing kedel paa en kitte stoer, 2 gl. jern tyfve hvor af en er med en gren. 2 smaa 
øpser. It gl. tørf jern. En lyng rifve med skaft, en nye flinte bøsse. En hug degn med jern fæste. It gl. 
gull lærgeheng, en haand qvern med hus.og træ seiel. It gl. deigne trug. 11 hampe blaargarns nøgle 
smaa, og stoer. 
I it lided skin i stuen tilhør sønnen Peder. 2 brue lærrets pude waar med strik, en leer harke. 
Forskrefne saa at være tilganged og Passeret, og efter skifteforwalterens anfordring til de nu 
tilstæde værende vedkommende. Var denne ej meere løsøre til dette boes middel at angifve bevist, 
des til vidnisbiurd under vore hænder og signeter Sterfboet Ut Supra Gregers Christensen. 
H: Brugman.  Mikel Hop.  Olle O:P:S: Pedersen.    
Jens J:P:S: Pedersen.   Jens J:H:S: Hansen.  Hans H:O:S: Olsen. 
 
Anno 1705 dend 5. og 6. Marty er efter lowlig giorde tillysning ofver alt landed holden 
Skifte og Liqviditaio efter foregaaende  Registering som forhen er indført datered dend 21 Fefruary 
nest afvigt hvilked goeds nu blef taxered, og det efter S: Jep Pedersen og hans S: Hustru 
Karne Espersdaatter begge før boende, og strax efter hver andre ved døden afgik paa dend 23 
gaard som er jord Eiensdoms beliggende udi Ibsker sogn, og kaldis Knaregaarden og det imellem 
denne S: Mands og Qvindis efter lefvende, og som ere auflede børn. Og Creditoere Børnen er 6 
sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Peder Ibsen paa 17 aar gl. for hammen er til wærge anordned hans morbroder 
Mikel Espersen boende i Østermarie sogn. 
Dend anden søn er Hans Ibsen paa 13 aar gl. for hammen er nu til værge anordned hans 
Faderbroder Olluf Pedersen boende udi bemælte Ibskier sogn. 
Dend 3de søn er Jens Ibsen paa 11 aar gl. for hammen er nu til wærge anordned Jep Olsen som 
sig det godvillig, og nu paa Sterfboet antog, og er boende i bemælte Østermarie sogn. 
Dend 4er søn er Anders Ibsen paa 8te aar gl. for ham er nu til wærge anordned som sig det 
godvillig nu paa skifted antog Mogens Jensen Myndlingenis slegt boende i Poulskier sogn. 
Dend 5 søn er Mogens Ibsen 5 aar gl. for ham er nu til wærge anordned Peder Jensen boende i 
Østermarie sogn. Som er disse forde børn beslegted og besvogert. 
Dend 6te og yngste søn er Esper Ibsen 2 aar gl. for ham er nu til wærge anordned denne 
myndlings Farbroder Søn Hans Ollufsen i Ibsker sogn. 
Daatteren Kirstine Ibsdaatter paa 15tende aar gl. for hende er nu til wærge anordned hendis 
svoger Anders Morttensen boende i Ibskier sogn  
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 Hop og Jens Hansen begge boede i bemælte Ibskier sogn. Hvor da er forre funden  
og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun blised og skimled Hest gilling for 11 Sld., en brun stierned og snopped ugilled Foele i 3 aar 
gl. for 3 Sld., en brun Hoppe 7 Sld., en sort brun Hoppe 7 Sld., en sort lidel stierned Hoppe for 8 
Sld., en hvid skimled Hoppe som er æld gl. for 3 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmed gl. Koe for 5 Sld., endnu en røe hielmed ung Koe for 6 Sld., 2de stude som er brendt 
med Mads Bohne Hermandsens Qveg brende, og af denne S: Mand i forsikring stilled paa hans 

bornholmerting.dk 1346



kraf, som er en blaked stud for 8 Sld., og en røe røgged stud for 7 Sld., it blak røgged studnød for 5 
Sld., it blegged studnød for 5 Sld., it røe studnød 6 Sld., it røt studnød lidet hvidt bag paa lenden 6 
Sld., Kalfve som er føed i afvigte aar. En røed qvige kalf for 6 mrk., en blaked qvigekalf for 1 Sld., 
en røe Tyrkalf for 5 mrk., en sort hielmed spæ qvigekalf for 1 mrk. 4 skl.,  
Faar og Lam. 5. Gl. Faar sættis nu med sin af aufling for styked 4 mrk., er 5 Sld., 2 fior gl. Lam 
hver lam for 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaasse styked sat for 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl.,  
Svin. En graae Soe for 6 mrk., en hvid fior gl. galt gris 2 mrk. 8 skl.,  en hvid Soe gris for 2 mrk. 4 
skl., en graae belted galt gris for 2 mrk. 8 skl., en graae bllted Soegris for 2 mrk. 4 skl., en sort galt 
gris for 2 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En arbieds wogn for uden stie med hammel seehler tøm, og halseeler med jern vidier, og 2 wogn 
stier paa for 2 mrk. 4 skl., en half hare saa og 2 bølger foruden tinner for 1 mrk., 2 gl. sleede meder 
8 skl., it for wogn ree foruden dret for 1 mrk., it bag wogn ree 1 mrk., endnu it bag wogn ree 12 skl., 
I liden findis 2 stolperum Biug til den nederste lætte, med genge paa begge sidder er sadt for 12 
tønder Biug á tønden 4 mrk., er 12 Sld., 2 les Høe i nørre lade á 6 mrk er 3 Sld., paa stue lofted 7 
tønder tersked Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., er saaed her ved gaarden 1 3/5 tønde Rug i afvigte 
efter høst der af strøe kornet sat for 7 mrk tønden og arbieded lige saa høyt er i alt penge 4 Sld. 2 
mrk. 14 skl., 2 gl. juhl i øster lade begge for 2 mrk., it aar foruden bihl 6 skl., it gl. aar uden buhl 2 
skl., nogle stænge træer under holmen i øster lade for 8 skl., it gl. leed i øster lade for 4 skl., 2 fyrre 
deehler som er fæsted for en port paa nørre lade á 1 mrk er 2 mrk., 2 gl. skibswrag ege planker hver 
sat for 8 skl., 2 gl. Høe stier, og 2 las stenger i nørre lade for 2 mrk., en ruhl med jern tapper jern 
ringe og skiolde for 5 mrk., en ege spar wæsten gaarden for 1 mrk., endnu en dito for 12 skl., it 
støke ege træ til en stolpe for 12 skl., endnu it styke ege træ for 4 skl.,  
I Nørre lade 3 les Biug halm paa stenged for 5 mrk., noged auner, og smaa halm ui nørre lade for 8 
skl.,  
Paa stue tilled. 
Nogle auner, og haure smaa halm for 1 mrk., en lynne borg salt tønde for 8 skl., 6 straae bonds half 
tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., En seis med bom og ringe for 1 Sld., endnu en seis med bom og ringe 
for 3 mrl. 8 skl., en spin rok for 3 mrk., 3 styker ege træ á 2 skl er 6 skl., 4 staalpund blaar 1 mrk., 
en fæt hvid ull for 6 skl., noged hampe frø og noged lin frø i en half tønde for 1 mrk. 8 skl., en 
wefskee for 12 skl., endnu en dito for 6 skl., 2 sølle skaft med triser 6 skl., 4 skepper grønt Biug 
malt paa lofted for 3 mrk., en tønde med rug meehl for 10 mrk., 2 skinker med røgged flesk á 3 mrk 
er 6 mrk., 4 Gaasse sider som er røgged á 8 skl er 2 mrk., it tver reeb og it bag reeb og er gl. 
halseeler 1 mrk. 8 skl., 2 Heste foed træ med jern ringe udi á 4 skl er 8 skl., en lyng rifve med ring, 
og skaft 8 skl., it tørf jern for 4 skl., en gl. skette foed for 2 skl., en gl. lin brøde for 4 skl., en drag 
lenke for 1 mrk., en jern tyke for uden skaft 6 Sld., en gl. aar bihl for 6 skl., 2 jern juhl bøsse 2 skl., 
en krak øpse for 1 mrk., en gl. dito 8 skl., endnu en gl. dito 4 skl., 2 half seeleid ringe for 6 skl., 10 
smaa styker jern for 8 skl., en forhammer for 8 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., en anden jern 
gryde kraag for 12 skl., en gl. jern fæsted kaarde med it lided smaal gul lær geheng jern beslag er 
sat for 1 mrk. 8 skl., it pande jern for 3 mrk. 8 skl., en flinte bøsse for 5 Sld., en jern tyfve med en 
gren paa 2 skl., en jern tyfve med 2 greene for 8 skl., leid og senge klæder paa lofted i nørre seng, 
en blaae ranned fifskaftis dynne  
No. 1. er sat for 6 Sld., en hvid linnen bolster senge dynne. 
No. 2. er for 3 Sld. 2 mrk., en hvid linnen under dynne for 1 Sld. 2 mrk., som er  
No. 3. it brue garns lagen for 6 mrk. Som er  
No. 1. 2 pude vor af groft brue lærred med strik á 2 mrk er 1 Sld., 2 pude vor af groft brue lærred 
med strik á 2 mrk er 4 mrk., nok it pude waar af Høe lærred med strik for 2 mrk. 8 skl., it blaae dug 
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med 2 breder 3½ alen lang for 5 mrk., it kaappe dreiels hand klæde 3½ alen lang for 1 mrk., it blaar 
garns pude vor 8 skl., it hampe blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., 
Bencheklæder. 
It syed nyt hiønde med  spoel skaded under waar for 1 Sld., en nye syed Age dynne med spoel 
skaded under waar for 5 mrk., en blaae ranned olmerdugs ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., som er  
No. 4. en graae wadmels senge dynne .  
No. 5. for 6 mrk., en hvid ullen og linnen senge dynne.  
No. 6. er sat for 3 mrk., en hvid wadmels hofved dynne, 
No. 7. for 1 mrk., en linnen hofved dynne.  
No. 8. for 1 mrk., en blaae ranned olmerdugs dynne . 
No. 9. for 1 mrk. 8 skl., en blaae ranned olmer dugs ofver dynne. 
No. 10. for 3 Sld. 2 mrk., en gl. lapped senge dynne. 
No. 11. for 3 mrk., en olmerdugs pude foruden lin vor, og strik 5 mrk., en blaae ranned uden lin 
waar. 
No. 12. for 2 mrk., it brue garns lagen. 
No. 13. for 2 mr., en laasfast ege kiste for 6 mrk., en ege kiste foruden laas for 3 mrk., en gl. fyrre 
laasfast for 3 mrk., paa lofted nørre til it sengested med en gaul og en side for 1 mrk. 8 skl.,  
Synden til.It sengested med en sidem og en gaul for 1 mrk. 8 skl., en straae bonds tønde tre fierings 
tønde 8 skl., I Stuen.En blaae ranned olmerdugs ofver dynne. 
No. 13. for 3 Sld., en hvid linnen under dynne. 
No. 14. for 3 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en hvid linnen hofveddynne. 
No. 15. for 1 mrk., en olmerdugs pude foruden lin waar. 
No. 16. for 2 mrk. 8 skl., en blaae ranned olmerdugs pude med lin vor og strik fot 5 mrk., en 
olmerdugs hofved dynne. 
No. 17. for 2 mrk., en liden olmerdugs pude uden lin waar. 
No. 18 for 1 mrk. 8 skl., it groft blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., nok i stuen en spoel skaded 
benke dynne 6 allen lang er sadt for 6 mrk., en gl. syed benke dynne for bordenden 2½ allen lang 
med spoelskaded under foer 2 mrk. 8 skl., en syed age dynne med spoelskaded under foer 1 mrk. 8 
skl., en flamsk syed agedynne med lided fier udi for 1 mrk. 4 skl., it gl. syed ride hiøende for 1 
mrk., it fyrre bord med lugt foed, og skoffe under 6 mrk., it fyrre slag bord for 1 mrk. 4 skl., en 
skeppe Rug i en posse for 2 mrk., it sengested i stuen med en side, og en gaulf 2 mrk. 8 skl., en 
bagstoel med dreiet spohler udi 1 mrk., en spinde stoehl for 12 skl., I stue hused. It ølcar paa 2 
tønder stoer 3 mrk., it øllcar paa 1. tønde 1 mrk. 8 skl., en gl. brende wins otting for 4 skl.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en half tønde stoer er vegtig til 4 Sld. 2 mrk., en gl. kaabber kedel paa 1½ 
span stoer er vegtig til 2 Sld. 2 mrk., en gl. kaabberkedel paa en span stoer som er vog til 1 mrk. 8 
skl., en gl. mæssing kedel paa en kitte stoer 1 mrk. 8 skl.,  en gl. haand qvern med hus og træ seiel 
for 2 mrk., it gl. deigne trug med stohl 8 skl., en straae bonds half tønde med Biug meehl udi for 2 
mrk., en straae bonds half tønde med 3 skeppertør Biug udi 1 mrk. 8 skl., en gl. straae bonds tønde 
6 skl., en gl. tier tønde 8 skl., 17 hampe blaargarns smaa og stoer nøgle 2 mrk., it brus garns pude 
vor med strik for 2 mrk. 8 skl., it brue garns pude vor med strik for 2 mrk., en leer hake 1 mrk., 4/5 
tønde tørt Biug paa Nexøe Mølle sat med sæk, og alt for 5 mrk., en fem fierings øltønde for 1 mrk., 
en øl half tønde for 1 mrk., en øll fiering for 8 skl., en træ tragter 8 skl., en garn haspe for 4 skl., en 
dito 4 skl., en kare benk 4 skl., en gl. span 2 skl., en gl. fiering 4 skl., en otting 6 skl., en leer skaal 
for 4 skl., en bere kande for 2 skl., 2 gl. bøtter á 2 skl er 4 skl., en gl. punne bøtte 2 skl., 2 gl. træ fad 
2 skl., en tille stie for 4 skl., en kierne med half fuld af wik er udi for 1 mrk., 2 stolpe fyrre bræder á 
4 skl er 8 skl., it solle stanne 4 skl., en gl. halm knif for 2 skl., it drøfte trug 4 skl., it lided meehl 
sold for 8 skl., en wand span for 4 skl., 2 smaa sy bøtter og en kalle bøtte for 3 skl., en træ si 6 skl., 
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it leer fad for 2 skl., it træ tallerken for 6 skl., en dyb træ skaal 4 skl., en gl. tiere kande 2 skl., en træ 
lyssestage for 4 skl., it hylle bræ i stuen 6 skl., en grenne stage at henge klæder paa i stuen 2 mrk., 
en træ kande for 4 skl., en raae Koe hud til Jep Nielsen kalk for 5 mrk., en raae qvige hud 3 mrk.,  
Dend i registengen ommælte kiste blef obned, og der udi fanttis skrefne nemlig, denne S: Mands 
Ifareklæder, er en blaargarns skiorte 2 mrk., en blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl., en skabskins foered 
hufve 1 Sld., en gl. refskins foered hufve 4 skl., en gl. sort hatt 8 skl., en sort præsed wadmels kioel 
2 Sld., en gl. sort klædis kioel for 2 mrk., en graae wadmels kioel med grønne opslag 5 mrk., en 
løen skin pels 2 mrk., to Alluned skin bopser 1 mrk. 8 skl., en røed wadmels foer skiorte med Thin 
knapper udi 2 mrk.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder er følgende nemlig. En røe sadtis foer skiorte 3 mrk., it brunt 
wadmels skiørt for 3 mrk., en sort fifskaftes kioel for 6 mrk., it grønt wadmels skiørt for 3 mrk., en 
sort klædis kaabbe krafve under foered med sort rask for 1 mrk., en blaargarns serk 1 mrk., 12 allen 
sort usvertted fifskaftis  sadt for allen 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 3 mrk., en sort klædis hufve med bon 
pul og knipling paa 1 Sld., en sort blommed sielke tøyes hufve med bon paa for 1 Sld. 2 mrk., it 
skaalpund lin brue for 1 mrk., it skaalpund hampe brue med lided blaar hos for 12 skl., en trave lang 
halm 1 mrk., lidet lin klæder som denne S: Qvinde hafde efter latt sig bekom forde daatteren at 
slide,  
Saa blef samptlig de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere løsøre goeds til 
dette boes middel at angifve hvor til de svarede nej at de ike viste meere til dette boes middel at 
angifve, end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved saa denne løeøre registering er slutted og 
Saa  blef dette Sterfboes løsøre sammen reigned og andrager til penge 248 Sld. 1 
mrk. 1 skl.,  
Saa angaf arfvingerne at Anders Espersen i Nexøe skal være skyldig her til boet penge for jorde leie 
4 mrk.  
Hvor  nest blef angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Ved efter rettning af denne S: Mands med deehlt landgielde bog befindis at være ytt, dend 14 
fefruary 1705, til HR: Amptskrifverens fuldmegtig Mads Wolfsen hvis som rested for Aa. 1703. og 
at restere for 1704. med it lispund 4 pund smør og nu anføris efter renter i taxten for 2 Sld. 4 skl.,  
Biug og Haure efter qvitering er ydt bog clarrings penge 6 Sld. 3 mrk., summa 8 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
udlagt 9 tønder Biug i straaet for tønden 4 mrk., er 9 Sld., til ofvers 12 skl., 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter afreigning som vedgikes i alt 54 Sld. 3 mrk. 9 skl., 
der paa er til afkortning for 2 Kiør, at føde til nu dato 6 mrk., rester saa 53 Sld. 1 mrk. 9 skl., Hvor 
imod er  forsikred for 2de stude, og anføris saa resten 53 Sld. 1 mrk. 9 skl., er udlagt for 2de stude 
som er en blarked stud 8 Sld., og en røe røgged stud 7 Sld., en brun blised og ski,led Hest gilling for 
14 Sld., en røe hielmed gl. Koe for 5 Sld., en røe hielmed ung Koe 6 Sld., 5 Faar á 1 Sld er 5 Sld., 2 
lam á 2 mrk. 8 skl  er 5 mrk., en graae Soe 6 mrk., en hvid galt gris 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe gris 
for 2 mrk. 4 skl., 12 allen sort userted fifskaftes á 1 mrk. 4 skl er  3 Sld. 3 mrk., 4/5 tønde tørt Biug 
paa nexøe Mølle med en sek sat for 5 mrk., til ofvers 2 mrk. 3 skl., :/: 
Stads Capitain Mortten Koefoed boende i Svaniche fordred efter sin sedel som de ved kommende 
vedgik penge 50 Sld., udlagt it blak røgged stud 5 Sld., it blegged studnød 5 Sld., en røed stud 6 
Sld., nok en røed stud  lided hvid paa lenden 6 Sld., en sort lided stirned Hoppe 8 Sld., indført i 
denne 23 gaards pandte penge for 10 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., i stuen en blaae ranned 
olmerdugs ofver dynne No. 13. for 3 Sld.,  
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som nu de ved kommende vedgikes penge 22 
Sld. 4 skl., udlagt og indført i denne 23 gaards pandte penge 20 Sld., en blaae ranned fifskaftes 
senge dynne  no. 1. 6 Sld., for de 4 skl., er udlagt en krak øpse 4 skl., til ofvers 4 Sld., :/: 
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Jens Pedersen i Rabekegaarden  i Ibsker sogn fordred efter denne S: Mands bevis hofved Summa 
40 Sld., og rester rente til dato 6 mrk., nok fordred anden Gield 1 mrk. 6 skl., er 41 Sld. 3 mrk. 6 
skl., udlagt og indført i dend 23 gaards pandte penge i Ibsker sogn for penge 30 Sld., en hvid linnen 
bolster sengedynne for 3 Sld. 2 mrk., en hvid linnen under dynne No. 3. for 6 mrk., it brue garns 
lagen No. 1. for 6 mrk., 4 brue lærrits pude vor 2 Sld., en blaae ranned olmerdugs ofver dynne No. 
10. for 14 mrk., til ofvers 10 skl., :/: 
Kirke wærgen i Ibsker sogn Jens Hansen fordred tiende for 1704 en tønde Hafre og en skeppe Rug 
tilsammen 3 mrk. 4 skl., udlagt en tønde Hafre for 2 mrk., it fyrre slagbord 1 mrk. 4 skl., :/: 
Sogne Præsten i Ibskier sogn Hr: Hans Dominicy fordred som vedgikes 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt 
en sort brun Hoppe for 7 Sld., til ofvers 6 mrk. 12 skl., :/: 
Sognedeignen Jørgen Danielsen fordred efter sin sedel som vedgikes 10 mrk. 10 skl., tillagt en 
blaae ranned olmerdugs ofverdynne No. 4 . for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 3 mrk. 6 skl., :/: 
Hans Ollufsen i Ibskier sogn fordred som Jens Mikelsen og Anders Morttensen boende i Ibskier 
sogn nu vedstoed, og inden tinge vil bekraftte om fornøden giøris saa ret at være, at denne S: Mand 
er til Hans Olsen skyldig penge 22 Sld. 3 mrk. 6 skl., der for udlagt forskrefne Rug sæd med arbied 
for 4 Sld. 2 mrk. 14 skl., 2 les Høe 3 Sld., en wogn med behør 10 mrk., it bord i stuen 6 mrk., 
sengesteden i stuen 2 mrk. 8 skl., 2 tønder Biug 2 Sld., en jern gryde kraag 12 skl., en raa qvige hud 
3 mrk., en Koe hud til Jep Nielsen for 5 mrk., en rull med behør 5 mrk., en seis med bom, og ringe 3 
mrk. 8 skl., it pande jern 3 mrk. 8 skl., en ploug med behør 1 mrk. 8 skl., smaa halmen i laden, og 
paa tilled for 1 mrk. 8 skl., nogle stenge træer under halmen 8 skl., 2 gl. skibs wrag planker 1 mrk., 
it tørf jern 4 skl., :/: 
Olluf Persen i Ibskier sogn fordred efter denne S: Mands bevis som ham til kommer af denne 23 
gaard og løsøre hoved Summa 8 Sld., rester rente til dato 1 mrk. 8 skl., og for sild 2 mrk. 6 skl., er 8 
Sld. 3 mrk. 14 skl., tillagt, en flinte bøsse for 5 Sld., it pude vor med strik 2 mrk. 8 skl., en kaappe 
bord dug 3½ allen lang for 5 mrk., en graae wadmels sengedynne No. 5. for 6 mrk., en søndre 
sengested 1 mrk. 8 skl., en spinde stoel 12 skl., en gl. span 2 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe fordred 3 mrk. 15 skl., udlagt en skab skrins foered hufve sat for 4 mrk., til 
ofvers 1 skl., :/: 
Jep Nielsen i Ibskier sogn fordred som vedgikes 2 mrk. 2 skl., tillagt en straae bonds half tønde med 
Biug meel udi for 2 mrk., ved Jens Pers udlæg 1 skl., ved Mads Lars udlæg 1 skl., :/: 
Jep Hansen i Østerlaurskier sogn fordred for en tønde Biug 4 mrk., udlagt ved Hermand Koefoeds 
udlæg at have 4 mrk., :/: 
Hans Monsen i Nexøe fordred arbiedsløn fore begge disse afdøde persers liig kiste á 5 mrk er 10 
mrk., udlagt en olmerdugs pude med lin vor og strik 5 mrk., et nyt syed hiønde med spoel skaded 
vor under 4 mrk., en hvid linnen hofved dynne No. 15. for 1 mrk., :/: 
Haagen Leenersen i Nexøe fordred for skomager arbiedsløn penge 3 Sld., udlagt en brun stierned 
og snopped ugilled Foele i 3 aar gl. for 3 Sld., :/: 
Hans Jensen i Gaudale fordred fore fiering fisk 3 mrk. 8 skl., nok fordred skræderløn 3 mrk. 10 skl., 
udlagt ved sogne Præstens udlæg 6 mrk. 12 skl., it gl. aar foruden bihl 6 skl., :/: 
Jep Hansen i Nexøe lod fordre som vedgikes penge 1 mrk., tillagt en øll half tønde for 1 mrk., :/: 
Susana S: Hr: Bendts lod fordre en tønde tiende Biug 4 mrk., udlagt en tønde Biug er sat for 4 mrk.,  
Jacob Rytter i Ibskier sogn fordred for smør 1 mrk. 10 skl., udlagt en haand qvern med træ seil for 2 
skl., til ofvers 6 skl., :/: 
Diderik Persen en tieneste dreng fordred terske og arbieds løn penge 2 Sld. 5 skl., udlagt 17 hampe 
blaargarns nøgle 2 mrk., it brue garns pude vor 2 mrk. 8 skl., en leer hake 1 mrk., en øl fiering 8 
skl., en garn haspe 5 skl., en fem fierings øll tønde 2 mrk.,:/: 
Mortten Larsen i Nexøe fordred for 2 skep: Biug 1 mrk. 10 skl., udlagt for de 1 mrk. 10 skl., en 
kierne med viker udi for 1 mrk., en gl. fiering 4 skl., en otting 6 skl., :/: 
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Peder Ibsen i Nexøe fordred som vedgikes 15 skl., tillagt, en træ tragt for 8 skl., en straae bonds 
tønde 7 skl., :/: 
Hans Hansen i Nexøe fordred som rester paa 2 jul at opringe arbiedsløn 1 mrk. 6 skl., udlagt it lided 
meel sold 8 skl., en wand spand 4 skl., 8 træ tallerken 6 skl., en dyb træ skaal 4 skl., :/: 
Olle Jensen i Aarsdle fordred som rester for fiskeri penge 4 mrk., udlagt en ege kiste paa lofted 
uden laas 3 mrk., en bag stoel med dreied spoeler 1 mrk., :/: 
Erik Hansen i Nexøe fordred wefve løn penge 14 skl., udlagt it hylle bræ i stuen for 6 skl., en træ sy 
6 skl., en tiere tønde 2 skl., :/: 
Hans Jensen i Ibskier sogn fordred 4 mrk. 8 skl., tillagt en nye syed agedynne med spoel skaded 
under foer for 5 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Rasmus Jensen i Svaniche fordred som rester paa tieneste løn 2 mrk. udlagt en løen skin pels for 2 
mrk., :/: 
Jep Olsen i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 3 Sld., udlagt, en blaked Qvige kalf for 4 
mrk., en nye seis med bomog ringe 4 mrk., it grøn wadmels skiørt 3 mrk., en blaargarns sek 1 mrk.,  
Jørgen Caspersen og Rasmus Mikelsen fordred grafveløn for begge disse S: Menniskes grafve at op 
slagte 3 mrk., udlagt it brunt wadmels skiørt for 3 mrk., :/: 
Rasmus Mikelsen i Ibskier sogn fordred for sin  opwartning i Sterfboet i meedens disse S: Person er 
laa inde døjl, og blef begrafven 1 mrk. 8 skl., tillagt 2 Alumed skin bopser sat for 1 mrk. 8 skl.,  
Gunnel Poulsdaatter fordred høste løn 15 skl., udlagt it skaalpund Hampr brue med nogen blaar hos 
12 skl., it træ fad 3 skl., 
Peder Jensen i Boehlsker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt en tiære tønde 8 skl., foer 2 stomper 
fyrre bræder 8 skl., it sølle stomme 4 skl., :/: 
Olle Hansen i Nexøe fordred for sild som vedgikes 7 mrk.,tillagt en graae wadmels kioel med 
grønne opslag for 5 mrk., 2 fyrre deeler fæsted for en port paa nørre lade 2 mrk., :/: 
Nok fordred 1 mrk. 4 skl., for cabel som arfvingerne indted af veed, og der for er henvist til low og 
ret. Nok fordrd Olle Hansen paa Jons weigne i Nexøe som skal være arbiedsløn 6 mrk., her af 
arfvingerne ej noged viste, og der for henvist til low og ret, om sider beviste Svend Joensen at 
Gielden var rigtig, og saa af arfvingerne got giort forde af og tillagt, en røe tyr kalf 5 mrk., en krak 
øpse 1 mrk., :/: 
Jens Mikelsen i Ibskier sogn fordred for 2 dagismejning og en dags tørfskiær 1 mrk. 12 skl., nok 
laante penge 12 skl., er 2 mrk. 8 skl., tillagt en olmerdugs pude uden lin vor No: 10 for 2 mrk. 8 
skl., :/: 
Hans Kam boende i Nexøe fordred for smør 2 mrk., for en kalf 10 skl., er 2 mrk. 10 skl., tillagt en 
flomme syed agedynne 1 mrk. 4 skl., it gl. syed ride hiønde 1 mrk., it leer fad 2 skl., en træ 
lysestage for 4 skl., :/: 
Jens Persen i Ibskier sogn fordred for sild 10 skl., udlagt it deigne trug med stoel 8 skl., en gl. halm 
kurf 2 skl., :/: 
Inger Mikelsen fordred arbiedsløn 20 skl., tillagt en blaargarns skiorte 1 mrk., en træ kande 4 skl., 
:/: 
Ellen Persdaatter fordred laante penge 3 Sld., tieneste løn 4 Sld., er 7 Sld., tillagt it gl. brue garns 
lagen 2 mrk., som er No. 13. en laasfast ege kiste 6 mrk., en blaae ranned olmerdugs pude med lin 
vor og strik 5 mrk., en spoelskaded benke dynne 6 allen lang 6 mrk., en sort blommed silke tøjs 
hufve 6 mrk., en spin rok 3 mrk., :/: 
Per Jensen i Østermarie sogn fordred som rester paa sin hustruis weigne 1 mrk., udlagt en drag 
lenke for 1 mrk., :/: 
Boel Ibsdaatter fordred tienesteløn som vedgikes 2 mrk., udlagt en mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns pude vor 8 skl., :/: 
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Anders Persen i Boelskier sogn fordred laante penge 2 mrk., tillagt en blaae ranned pude uden lin 
vor No. 12 sat for 2 mrk., :/: 
Lars Andersen i Listed fordred for sild og fisk 6 mrk. 8 skl., udlagt it øll car paa 2 tønder stoer 3 
mrk., it øll car paa 1 tønde 1 mrk. 8 skl., en røe wadmels foer skiorte for 2 mrk., :/: 
Jens Ibsen i Knudskier sogn, og Anders Morttensen i Ibskier sogn indgik, og nu lofved og Caveret 
for denne S: Mands yngste søn Esper Ibsens wærge, og sødskende barn Hans Olsen, at hand skal 
forholde sig, efter lowens maader med bemælte sin yngling, og der som Hans Olsen skulle sig 
anderleedis forholde, vil de paa hans weigne der til svare i sæedeelished med adgangen til denne 23 
gaard i Ibskier sogn, som formeenis at mynlingen skulle tilkomme, og paa det bemælte mynling 
Esper Ibsen ingen mangel skal lide paa noget af sit til kommende berettiged arfvepart formældelst 
wærgen Jons Ollufsen uwederheftigheds skyld, saa under skrifver vi dette til forsikring med vore 
egne hender som skeede paa den 23 gaard i Ibsker sogn dend 5 Marty 1705. Jens J:I:S Ibsen. 
Anders A:M:S: Morttensen. 
Og som dagen nu er forløben saa er denne forretning saavit I forskrefne maader her ved slutted, at 
den igien i morgen end videre kand foretagis og til ende bringis, hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret som forskrefvet staar Testerer Gregers Christensen. H: Brugman. Mikel Hop. 
Jens J:H:S: Hansen. Olle O:P:S: Persen. Jep J:O:S: Olsen. 
Mons M:J:S: Jensen. Milel M:E:S: Espersen. Peder P:J:S: Jensen.   
Hans H:O:S: Olsen. Anders A:M:S: Morttensen.  
 
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands Fader og Moder datered dend 31 
Oktober 1684. befindis denne S: Mand Jep Persen ar være tilordned at wærge for sin søster Ellene 
Persdaatter, og efter samme skiftebref til kommer først efter sin S: Moder løsøre goeds 14 mrk. 7 
skl., nok efter sin S: Fader tilkom af løsøre goedset 2 Sld. 4 skl., her af regnis rente udi 10 aar fra 
skifteds dato efter som denne myndling Ellene Persdaatter er da paa kommen en skade, at hun saa 
baød sit ben i hus hvor paa denne S: Mand hendis broder, og wærge anvendte, og bekaasted læge 
løn 5 Sld., saa efter som renten opdrager 10 mrk., tagis resten af dettehende til kommende løsøre 
arf, blifver saa igien af løsøre srfven 3 Sld. 11 skl., der af reignis rente som til dato beløber 6 mrk., 
er saa hofved Summen og rente af løsøre penge 4 Sld. 2 mrk. 11 skl., Nok tilkommer denne 
mynling af denne 23 gaard i Ibskier sogn, af det pandtebref der udi ommældis først efter sin S: 
Moder penge 9 Sld. 2 mrk. 3 ¼ skl., og efter sin S; Fader 5 Sld. 13½ skl., er 14 Sld. 3 mrk., der af 
regnis rente i 20 aar som andrager 14 Sld. 3 mrk., er saa hofved Summen og rente af jorde, eller 
pante pengene i forde 23 gaard penge 29 Sld. 2 mrk. og løsøre 4 Sld. 2 mrk. 11 skl., til sammen 34 
Sld. 11 skl., siger nu ved denne S: Mands dødelig afgang, for denne mynling Ellene Persdaatter 
til wærge anordnet hendis sødskende barn Esper Madsen boende i Østermarie sogn, og er nu for 
summen udlagt af den 23 gaards pantepenge 14 Sld. 3 mrk.,  2 gl. Gies og Gaasse 4 mrk. 8 skl., en 
sort hielmed spæ qvige kalf 1 mrk. 4 skl., en graa belted galt gris 2 mrk. 8 skl., en graae belted Soe 
gris 2 mrk. 4 skl., en skov slede med 2 wogn stier 2 mrk. 4 skl., en half harre og 2 bølger 1 mrk., en 
forwogn ree uden dret 1 mrk., it bag wogn ree 1 mrk., 2 gl. jul i øster lade 2 mrk., 2 gl. Høestier, og 
2 les stenger 2 mrk., en ege span væsten gaarden 1 mrk., nok en span 12 skl., it stykke ege træ til en 
stolpe 12 skl., endnu it styke ege træ 4 skl., en tønde Rug meel 10 mrk., it tver reeb, it bag reeb, og 
it par gamle halseeler 11 mrk. 8 skl., it kaappe dreiels hand klæde 1 mrk., it hampe blaargarns lagen 
2 mrk. 8 skl., en hvid ullen og linnen sengedynne No. 6. for 3 mrk., en hvid wadmels hofved dynne 
No. 7. for 1 mrk., en linnen hofved dynne No. 8. for 1 mrk., en blaae ranned olmerdugs hofdynne 
No. 9. for 1 mrk. 8 skl., en lapped sengedynne No. 11 skl., for 3 mrk., en sort præsed mands 
wadmels kioel 8 mrk., en sort klædis kioel 2 mrk., en sort fifskaftes Qvinde kioel 6 mrk., en røe 
zardis foer skiorte 3 mrk.., 2 skinker røgged flesk 6 mrk., 4 skep. Grønt Biug malt 3 mrk., en blaar 
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garns skiorte 3 mrk., it brue garns pude vor med strik 2 mrk., en gl. kaabber kedel paa en span stoer 
for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Til ofvers her af 1 mrk., :/: 
Ilige maade efter forde skiftebref tilkommer denne S: Mands søster Marne Persdaatter som nu 
Mortten Olsen i Østerlaurskier sogn er wærge for, og nu frem deehlis forblifver wærge for berørte 
myndling, og vedstoed at hafve annemmed hvis løsøre som denne myndling i forskrefne maade er 
tilkommen, men denne mynling Marne Persdaatter tilkommer og rester her af Sterfboet at have af 
denne 23 gaards pandte penge ligesom forde sin søster Ellene Persdaatter, af capital og rente penge 
29 Sld. 2 mrk., der for er udlagt af denne 23 gaards pandtepenge at have 14 Sld. 3 mrk., for renten 
14 Sld. 3 mrk., er udlagt, en sort galt gris 2 mrk. 8 skl., 2 gl. slee meeder 8 skl., it gl. bag wogn ree 
12 skl., it gl aar uden bihl 2 skl., it leed i øster lade for 4 skl., en lynebord salt tønde 8 skl., 6 straae 
bonds half tønder 1 mrk. 8 skl., 3 styker ege træ paa lofted 6 skl., 4 skaalpund blaae 1 mrk., en fætt 
hvid ull 6 skl., noget hampr frø, og noged lin frø i en half tønde 1 mrk. 8 skl., en wef skee 12 skl., 
en wefskee 6 skl., 2 sølle skaft 6 skl., 4 gaasse sider 2 mrk., 2 Heste fod træ med jern rinfe 8 skl., en 
lyng rifve med ring og skaft for 8 skl., en skette fad 2 skl., en gl. lin brøde 4 skl., en jern tyfve 
undenskaft 6 skl., en aar bihl 6 skl., 2 jern jul bøsse 2 skl., en gl. krak øpse 8 skl., 2 halseele ringe 6 
skl., 10 smaa styker jern 8 skl., en har harre 8 skl., en jern fæsted kaarde, og it gul lærgeheng, med 
jern beslag 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve med en gren 2 skl., en jern tyve med 2 grene 8 skl., en gl. 
laasfast  fyrre kiste 3 mrk., det norderste sengested paa lofted 1 mrk. 8 skl., en tom 3 fierings tønde 
8 skl., en hvid linnen under dynne No. 14. for 3 mrk., en olmerdugs hofved dynne No. 17. for 2 
mrk., en liden olmerdugs pude foruden lin waar No. 18. for 1 mrk. 8 skl., it groft blaargarns lagen 1 
mrk. 8 skl., en syed benkedynne for bord enden i stuen 2 mrk. 8 skl., en syed agedynne med spoel 
skaded under foer 1 mrk. 8 skl., en skeppe rug i pose begge 2 mrk., en brendevins otting 4 skl., en 
straae bonds half tønde med Biug udi 1 mrk. 8 skl., en garn haspe 4 skl., en leer skaal 4 skl., en 
bære kande 2 skl., 2 gl. bøtter 4 skl., en punne bøtte for 2 skl., 2 gl. træ fad 2 skl., en tille stie 4 skl., 
it drøfte trug 4 skl., 2 smaa sybøtter, og en kalle bøtte 3 sjk., en granne stage i stuen 2 skl., en 
blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl., en gl. ref skins foered hufve 4 skl., en sort hatt 8 skl., en sort klædis 
kaabbe krafve under foered med  sort rask 1 mrk. 4 skl., en sort klædis hufve med bon pull og 
knipling paa 4 mrk., hos Anders Morttensen for lin brue 1 mrk., en trave lang halm 1 mrk., ved 
skattens udlæg 12 skl., ved Mads Hermandsens udlæg 2 mrk. 3 skl., hos sogne deignen Jørgen 
Daniels udlæg 3 mrk. 6 skl., hos Jacob Rytters udlæg 6 skl., hos søsteren Ellene Persdaatters udlæg 
1 mrk., :/: 
Dette Sterfboes vedkommende frem lagde it pandtebref udgifved af Mogens Jørgensen da boende i 
Olskier sogn til denne S: Mands fader Peder Olsen, datered dend 12 juny Aar 1650. og læst inden 
Øster herrits ting dend 28 Augusty 1682. og læst paa skifted efter S: Per Olsen i Ibskier sogn dend 
31 Oktober 1684. med videre des indhold, og opskrifts formælding, som nu blef læst, og 
paaskrefven  hvilked pandtebref mælder, at Mons Jørgensen hafver i pantesadt denne 23 gaard i 
Ibskier sogn til forde Peder Ollufsen, og hans arfvinger for penge først 184 Sld., siden efter 
opskriften uden paa brefved, inden øster herrits ting haver Mons Jørgensen vedstaaed at være 
skyldig til Peder Ollufsen 2 Sld., saa at denne 23 gaard staar i Pandte tilsammen for 186 Sld., om 
hvilken 23 gaard i Ibskier sogns pandtning, Lars Nielsen Carporal til Hest boende paa tingsta i 
Wæstermarie sogn, for sig self paa sin Mormoders Margreta Mons Jørgensens, og sin mynling 
Jørgen Jørgensen sin Morbroder søns weigne formeedelst bruefute gaards indfrielse haver reist 
Procehs, med udsigelse, imod denne S: mand Jep Pedersen, efter der om ergangne dom, afsagt 
inden øster herrits ting, af herrits fougden Anders Pedersen Fyhn den 25 Aug. 1704. hvor ved denne 
S: Mand Jep Pedersens er blefven frikiendt, til nermere oplysning, for Lars Nielsen tiltale, med 
hvilken Herrits tings dom Lars Nielsen ike var fornøyet, men lod samme dom til landstings retten 
indstefne, efter derom landstings stefningers indhold, datered den 12 January 1705. at skulle været 
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mødt paa lands tinged den 4 february nest afvigt og som Lars Nielsen ike kunde til vejebringe saa 
clar oplysning, som Lars Nielsen søn kunde tiene til at vinde denne 23 gaard i Ibskier sogn 
indfrielse med. Saa er Lars Nielsen samme dag, den berørte 4 February kommen i forliggelse, og 
for eening med denne S: Mand Jep Pedersen, udi Jep Hansen i Østerlaurskier sogn og Anders 
Persen i Boelskier sogn, deris nerværelse saaleedis, at Jep Pedersen skulle gifve Lars Nielsen penge 
40 Sld., og en tønde sæde Biug, Imod hvilke 40 Sld., ogen tønde sæde Biugs betalning, naar Lars 
Nielsen det bekommer, Lars Nielsen for sig sine arfvinger og andre vedkommende, lofved at holdes 
Jep Persen, og hans arfvinger uden skade og skadis løs i alle maader, og der som S: Jep Persen eller 
nu hans arfvinger formedelst at Lars Nielsen eller hans arfvinger, ike skulle kunde hiemle omrørte 
Processis opsætning hafver Lars Nielsen sig obligeret til S: Jep Persens arfvinger igien skadisløs at 
betale bemælte annammede 40 Sld., og en tønde sæde Biug nu af verdie 4 mrk., som til sammen er 
41 Sld., hvilken foreening, som for ermælt dette Sterfboes vedkommende wærge, paa arfvingernes 
weigne var tilfreds med naar den i forskrefne maader blifver holden, og efter kommed, og møtte 
Lars Nielsen nu i dag her paa skifted, og yder meere vedstaaed, oben skrefne sit indgaaende løfte, 
og der paa annammede Lars Nielsen, af Hans Olsen som forhen her udi er indført at wærge for S: 
Jep Persens yngste søn, forskrefne 40 Sld., og en tønde sæde biug, som Lars Nielsen nu strax her 
i dag til sig annammede, og der  fore bemælte Hans Olsen paa sin myndling Esper Ibsens weigne 
for oben mælte 41 Sld., fuld kommen, og tilbørlig Qvitered, hvorimod Hans Olsen berørte Summa 
41 Sld., igien skal nyde vederlaug fore, udi berørte 23 gaard i Ibskier sogn naar hand samme gaard 
skal Qvitere, hvilked at saa er tilganged, og Passeret og fast og ubrudelig holdis, og efter kommis 
skal, efter som foran findis indført des til vidnis biurd, under vore egne skrefne hænder, 
Skiftestæden den 6 Marty Aar. 1705,  Lars Nielsen,  Jep Hansen, 
 Anders Pedersen  Mikel M:ES: Espersen.   Olle O:P:S: Persen. 
Jep J:O:S: Olsen. Mons M:J: Jensen. Per P:J: Jensen. 
Hans H:O:S: Olsen. Anders A:M:S: Morttensen. Paa rettens weigne, Gregers 
Christensen.  Henrik Brugman. Paa Mikel Hops weigne Anders Persen. 
Jens J:H:S: Hansen.  
Saaleedis blifver dette Sterfboes løsøre Middel saa vel som forskrefne pantepenge 
tilsammen penge 434 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium i alt 6 Sld., udlagt en kaabber kedel paa ½ tønde  for 4 
Sld. 2 ,rk., en kaabber kedel paa 1½ span stoer for 10 mrk., til overs 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt med ustempled paapir bereigned 10 Sld., tillagt 
en gl. skimled Hoppe 3 Sld., 6 tønder haure for 3 Sld., ved Herman Koefoeds udlæg 3 Sld., 3 les 
Biug halm i Nørre lade 5 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Stempled papir til skifte brefved for 6 mrk., tillagt ved skifteforwalterens udlæg 4 mrk., en jern 
gryde kraag 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk., tillagt en røe Qvigekalf for 6 mrk., :/: 
Nu i dag fremseente Anders Ibsen i Nexøe sin sedel, hvor efter hand fordrer 1. mrk. 4 skl., paa 
jordeleie, som hand angiver at have betalt, til S: Jep Persen, men som arfvingerne ike vedgaar 
denne forretning, er den af skifteforwalteren henvist til low og rett. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætentioner til 
penge 337 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Blifver saa beholden af denne 23 gaards pandte penge 96 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Er tilsammen 96 Sld. 3 mrk. 8 skl., Pante pengene de 96 Sld. 2 ,rk., er delt imellem denne S: Mands 
og Qvindis børn 6: Sønner og en daatter, er der af hver søns laad penge 14 Sld. 3 mrk. 6 skl., og 
daatteren 7 Sld. 1 mrk. 11 skl., de 1 mrk. 8 skl., saa vel som de 4 mrk., hos Anders Persen i Nexøe 
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som hand skal være skyldig her til boet, der om blef paa Sterfboet afhandled at begge denne S: 
Mans yngste sønner skal have hver helften af som er 2 mrk. 12 skl., som wærgerne ind fordrer, og 
annammer, Anders Morttensen som wærger for denne S: Mands daatter Kirstine Ibsdaatter, hende 
tilkommer her foruden 8 par gamle Pokel Sølf maller, som hendis Mormoder Ellene Esper Anders 
hende haver foræred, som wærgen hende i sin tiid skal svare til, og bestaaende 1 mrk. 8 skl., af 
forde halm 1 mrk., og hos Hans Jensen i Ibskier sogn 8 skl., som de nu annammede hos 
skifteskrifveren 1 mrk., og ind fordrer det anded hos Hans Jensen og Anders Espersen som før 
ermælt, videre ike at angifve som dette Sterfboe kunde komme til beste, eller videre Prætentioner 
nu at angifve, end foran findis indført hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at være Passeret 
Testerer. Gregers Christensen. H: Brugman. Mikel M:E: Espersen.  
Mons M:J:S: Jensen Jens J:H:S: Hansen.  Olle O:P:S: Persen.  
Jep J:O:S: Olsen.        Per P:J:S: Jensen.  Hans H:O:S: Olsen.  
Anders A:M:S: Morttensen. 
 

bornholmerting.dk 1355



Nr. 305. 
Side 548. 1705. 21. Feb. 
Peder Ipsen Braen, udmarksjord, Ibsker. 
Boehl Hansdatter. Laugv: Mickel Hansen, Ibsker. 
 3 søn. 4 døt. 
A: Mons Persen, egen værge, Årsdale. 
B: Hans Persen, København. Værge: Bror, Mons Persen. 
C: Per Persen, f. 1687. Værge: Bror, Mons Persen. 
D: Karen Persdatter, gm. Mons Jensen, Ibsker. 
E: Kirstene Persdatter, f. 1679. Værge: Søstermand, Mons Jensen. 
F: Margrethe Persdatter, f. 1680. Værge: Jep Ottesen, Åker. 
G: Dorethea Persdatter, f. 1691. Værge: Mickel Hansen, Ibsker. 
 
Anno 1705 Dend 21 February. Og Paafølgende Dato Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  
Registering, og Wurdering Smapt Schifte og Liqvidation efter S: Peder Ibsen Braen  som boede 
og  døde Udi  en Waaning, opsadt paa en lyke udi Marks Jord, beliggende udi Ibskier sogn, og det 
imellem denne S: Mands efter latte Hustru Boehl Hansdaatter, for hende er efter hendis begiering til 
laug wærge anordnet, hendis broder Mikel Hansen boende udi bemælte Ibskier sogn. De paa eene 
side og paa dend anden side denne S: Mands  med bemælte sin hustru auflede børn som er 3 Sønner 
og 4 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Mons Persen Bran boende i Aarsdale sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Persen Bran, nu formodis at findis i Kiøbenhavn i hans Absens blef  
bemælte broderen tilordned at wærge for ham, 
Dend yngste søn er Per Persen Bran paa 18 aar gl. for ham er som tilsiuns wærge anordned forde 
broderen Mons Persen, 
Dend eldste daatter er Karne Persdaatter i Ekteskab med Mons Jensen boende i Ibskier sogn. 
Dend anden daatter er Kirstine Persdaatter 26 aar gl. for hende er til wærge anordned forde 
søstermand Mons Jensen. 
Dend 3 daatter er Margreta Persdaatter 25 aar gl. for hende  er til wærge anordned Jep Ottesen 
boende i Aakier sogn som nu møtte . 
Dend yngste daatter er Dorethea Persdaatter 14 aar gl. for hende er nu til wærge anordned 
bemælte Mikel Hansen. 
 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded Mikel Hop og 
Jens Hansen begge boede ibiden. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort stierned Hest gilling for 11 Sld., en hvid Hoppe 6 Sld., en gul Hoppe 6 Sld., it graat Hors 
føll 4 Sld.,  
Qveg.  
En sort hielmedKoe for 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 5 Sld.,  
Faar. 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk., 2 fior gl. Lam a 2 mrk. 8 skl er 5 mrk.,  
Gies 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
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Svin. En røe sander galt for 6 mrk.,  
Bohawe. 
En arbieds wogn med Høestier og behør for 7 mrk., en harre med 20 jern tinner udi 4 mrk., en ploug 
med behørig  træ og jern værk for 7 mrk., en hus stie 2 mrk.,   
I Steerhused. 
En gl. øltønde 1 mrk. 8 skl., en stand tønde for 1 mrk., en straae bonds tønde 8 skl., en kare benk 4 
skl., en jern gryde paa en kitte stoer for 2 Sld., en jern gryde kraag 2 mrk., en haand qvern i 
Krobhused med hus og jern seiel for 3 mrk., 3 straae bonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Paa Stue tilled. 
It gl. ølcar af it opsehofved for 2 mrk., en kalke tønde stomme 4 skl., 2 gamle half tønder á 4 skl er 
8 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en tille stie 1 mrk., it gl. brød bende 4 skl.,  
I Laden. 
Noget Biug i sreaaet er sat for 4/5 tønden for 3 mrk. 12 skl., lided haure til løs holten i 3 stolperum 
nu er sat for 5 tønder haure a 2 mrk er 10 mrk., en reaue lang halm 1 mrk., en liden øpse 1 mrk., en 
gl. liden jern tyfve for 6 skl., 
I Stuen. 
It fyrre madskab med en dør foer og laasfast for 6 Sld., it bord af fyrre med oben foed, og skoffe 
under for 7 mrk., en gl. fyrre kiste med en gl. laas for sat for 3 mrk., 2 straae bonds tønder á 8 skl er 
1 mrk., en gl. spoel skaded benke dynne for 4 mrk., 3 gl. senge palte i stuen á 1 mrk er 3 mrk.,  
Hus biugningen som staar paa forde udmarkis jord er stue lengen der af er paa den wæster ende it 
brunt tømmer foruden spende tag, og wægge er sat for penge 4 mrk., Nest op til it stolperum med 
tag og wægge som er steerhuus, og foerstue med flager ofver, og 2 skalfdøre er sat for 6 Sld., 
Stuen 2 stolperum med bnut, tag og wægge med 3 winduer, og it winduis car til 2 winduer, steen 
kakelovens, 2 benke, og 2 dørre der udi med 14 nye fyrre deeler som ike, er høfled til tille, er sadt 
tilsammen for 20 Sld., 2 stolperum til Krobhus som bestaar i to bunt med en heel ud dør, som er 
foruden till, og er med langhalm lagt paa dend eene side, og lyng tag paa den anden side, det til 
sammen sadt for 6 Sld., én ladelenge er 8 stolperum, som bestaar udi 9 bunt søndre forstuelengen 
med 3 heele døre paa med hodder over 2 bunt, med straa, og lyng tag paa og wægge der udi, det 
tilsammen sat for stolperummed 3 Sld., er 24 Sld.,  
Denne S: Mands Ifareklæder berettis at være hengifven en deel til dem som hafde umage ved denne 
S: Mands begrafvelse, og resten haver den yngste søn bekommed at slide, der for der af ej noged nu 
er at anføre. 
Summa andrager dette Sterfboes nu angifvende middel til  
penge 126 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Nok befanttis dette Sterfboe til bæste suif rygge saaed med Rug, og skal være 2/5 tønde strøe Rug, 
er nu sat med arbieded, og alt for 3 Sld., en gl. fyr bøsse for 2 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken og de ved kommende, om de hafde meere til det boes middel at 
anføre, hvor til de svarede at de ej viste meere at angifve end forskrefved staar. Hvor ved saa denne 
registering er slutted. Ellers fremlagde Enken, og arfvingerne it bref under Hr: Amptskrifver Hans 
Henriksen Skor hans haand datered den 11 Marty 1696. som er Produceret for Her Viceamptmand 
Christian Tyxen, og hans haand paa teigned, som mælder om fæste til S: Per Bran paa en deel 
udmarks som streker sig fra aarsdale under Ibskier sogn beliggende, efter der om samme fæstebrefs 
videre formælding. Saa vel som og efter begiering af skifteskrefveren den 24 Februay 1705. og der 
paa fra Hr: Ambtskrifveren bekommed skriftlig svar datered dend 1. marty 1705. saa at om skrefne 
fæstebrefs indhold, skal forstaaes som fæste jord, imod der for aarlig at gifve til ambtstuen 2 
lispund smør, og der for ike kand om samme forde jord nu videre anføris dette Sterfboe til bæste, 
saaleedis blifver nu dette Sterfboes middel penge 130 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
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Her imod blef angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield, og 
Prætentioner og er der til giort udlæg som følger. 
For Aa. 1704. rester til Ambtstuen at skal betalis af forde en deel udmarks jord 2 lispund smør á 6 
mrk 8 skl efterjordebogs taxten saa som, det endnu ike er ytt er 3 Sld. 1 mrk.,  
Qvartalskatt for january Febr: Mart 1705. er 1 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., da efter som der findis Qviter 
under Hr: Ambtskrifvers haand for 1703. uden dato at være lefvered 2 lispund smør, og 1½ 
skaalpund ofver, der for udlæggis for 1704. som før er mælt, for skrefne Rug som er saaed, som er 
sat med arbieded for 3 Sld., 4 tønder Biug for 3 mrk. 12 skl., til ofvers 1 mrk. 12 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som denne S: Mand har loved at 
betale til Herman Koefoed i Svaniche penge 5 Sld. 3 mrk. 3 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 4 
Sld.,, 3 mrk. 13 skl., og der for tillagt Herman Koefoed en røed Koe for 5 Sld., til ofvers 3 skl., :/: 
Sogne Præsten i Ibskier sogn Hr: Hans Dominicy fordred for liig begeingelsen ved denne S. Mand 
6 mrk., og for 1703. og 1704. á 4/5 tønde Haure á 2 mrk er 4 mrk., gl. rest 8 skl., er sat 8 skl., kand 
her for Proqvota tilkomme 9 mrk., der for udlagt it fyrre bord med oben foed og skoffe for 7 mrk., 
rn huus stie 2 mrk., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin Speciale forteignelse først efter regenskab, som skal 
være skeed den 27 February 1704. efter Jacob Koefoeds regenskabs bogs indhold og lofved af Per 
Bran at holde Jacob Koefoed skadislæø for 62 Sld. 3 mrk. 6 skl., Nok bekommet adtskillige waar 
som rester 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., er til sammen 66 Sld. 1 mrk. 2 skl., kand her for Proqvota tilkomme 
56 Sld. 3 mrk. 13 skl., hvor for er udlagt forskrefne taxered huus, og Biugning som efter taxten 
opdrager til penge 57 Sld., til overs 3 skl., :/: 
Stads capitain i Svaniche Mortten Koefoed fordred 4 mrk., kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 7 
skl., hvor for er udlagt en fyrre kiste med en gl. laas for 3 mrk., en liden jern tyve 6 skl., ved Jacob 
Kofoeds udlæg 1 skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred endnu efter sin sedel 7 mrk. 8 skl., kand her for Proqvota 
tilkomme 6 mrk. 6 skl., tillagt der for, en røe sandet galt for 6 mrk., it brød bende 4 skl., hos Jacob 
Koefoed 2 skl., :/: 
Sogne Deignen i Ibskier sogn Jørgen Danielsen Steenbek fordred for lig tieneste over denne S: 
Mand 4 mrk., for det aar 1704. rettighed 6 skl., hvilken fordring hand formeener at bekomme fuld 
kommen udlæg for i fald at boens middel ej kand tilstreke, helst efter di hand kand bevise om 
fornødenhed eraktis at til saa danne fordringer givis fuld kommen udlæg, hvor paa hand begiæret 
skifteforwalterens kiendelse skifteforwalteren her til mældede, at i fald at dette Sterfboes Creditorer 
skulle skiorte Proqvota for deris kraf da kiendes for rett, at bemælte Sognedeign bekommer udlæg 
tillige med de andre Creditorer saavit boet kand tilstreke for ligtienesten, men for sin deigne 
rettighed fuld udlæg, dette indførte be gierte Sogne Deignen beskrefven, og der foruden fordrede 
som rester for dernest foregaaende aarringer 1 mrk. 2 skl., er til sammen 5 mrk. 8 skl., kand her for 
Proqvota tilkomme 4 mrk. 15 skl., der for er tillagt, en jern gryde kraag for 2 mrk., 2 gl. straae 
bonds tønder 8 skl., en gl. straae bonds tønde 8 skl., en kalke tønde 4 skl., en øl tønde 1 mrk. 8 skl., 
ved Hermand Koefoeds udlæg 3 skl., :/: 
Petter Hansen i Svaniche fordred laante penge 1 mrk. 14 skl., Enken vedgaar her af ikun 1 mrk., 
resten er henvist til low og rett, skal udlæggis for 1 mrk., kand her for Proqvota tilkomme 13 skl., 
og tillagt en tillestie for 1 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Johan Dik i Svaniche lod fordre som vedgikis 9 mrk.8 skl., kand her for Proqvota tilkomme naar 
endnu it half lispund homle for Aa. 1703. paa Mathias Berrents weigne i Lybek for 2 mrk. 12 skl., 
der til reignis blifver fordringen 3 Sld. 4 skl., saa kand Johan Dik  der for Proqvota tilkomme 10 
mrk. 6 skl., og der for tillagt, en gl. arbeids wogn med høestier hammel tøm og halseeler 7 mrk., 3 
straae bonds tønder 1 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en kare benk 4 skl., en 
straae bonds tønde 8 skl., til overs 2 skl.,  
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Mons Joensen i Svaniche fordred 6 skl., kand her for Proqvota tilkomme 5 skl., og tillagt en straae 
bonds tønde for 8 skl., til ofvers 3 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel penge 17 Sld. 7 skl., kand her for Proqvota 
tilkomme 14 Sld. 2 mrk. 13 skl., tillagt af en sort stierned Hest som er sadt for 11 Sld., der af dens 
halfve verdie her tillagt for 5 Sld. 2 mrk., en hvid Hoppe for 6 Sld., 2 Faar it lam for 2 Sld. 1 mrk. 8 
skl., en harre med 20 jern tinner 4 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
Enken angaf at være skyldig til Diderik Wolfsen i Svaniche 2 mrk., kand her for Proqvota tilkomme 
1 mrk. 12 skl., tillagt it ølkar af it ope hofved for 2 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Item er Sterfboet skyldig til David Wolfsen 8 skl., kand her for Proqvota tilkomme 7 skl., tillagt ved 
Mads Bohne Hermansen udlæg 7 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe fordred efter sin sedel penge 17 Sld. 4 skl., kand her for Proqvota tilkomme 
14 Sld. 2 mrk. 13 skl., tillagt af en sort stierned Hest med Mads Bohne Hermansen des halfve 
werdie 5 Sld. 2 mrk., en gul Hoppe for 6 Sld. , 2 Faar it Lam 9 mrk. 8 skl., en spoelskaded benke 
dynne 4 mrk., :/: 
Anders Laursen fordred for sig self som denne S: Mand skal have skyldig være 1 mrk. 8 skl., og for 
denne S: Mands søn Hans Bran skal have god sagt for 2 mrk. 6 skl., Enken dette benegter, og er der 
for henvist til low og rett, Mads Laursen i Nexøe fordred som vedgikes penge 7 mrk., kand her for 
Proqvota tilkomme 6 mrk. 4 skl., udlagt af it fyre madskab 6 mrk. 4 skl., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin sedel penge 9 Sld. 1 mrk. 1 skl., kand her for Proqvota 
tilkomme 8 Sld. 6 skl., og tillagt en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en jern gryde paa en kitte 2 
Sld., en tønde haure 2 mrk. hos Per Koefoed. 
David Pettersen i Aarsdale fordred som denne S: Mand var skyldig til S: Jens Mortensen i Ibsker 
sogn som skiftebrefved udviset, og hans hustru søster Inger Jensdaatter til kommer 3 mrk. 8 skl., 
for sig self paa sin hustruis weigne fordred penge 8 skl er 4 mrk., kand her for Proqvota tilkomme 3 
mrk. 7 skl., tillagt en tønde haure for 2 mrk., en trave lang halm 1 mrk., hos Peder Koefoed 5 skl., 
hos Anders Fyhn 2 skl.,  
Mikel Hansen i Ibsker sogn fordred laante penge 6 Sld., kand her for Proqvota tilkomme 5 Sld. 10 
skl., tillagt, it fyrre madskab er sat for 6 Sld., der af at hafve 4 Sld. 1 mrk. 12 skl., en stand tønde 1 
mrk., hos Jens Hansen af bøsse 4 skl., af biuged ved Hr: Ambtskrifverens udlæg 1 mrk. 10 skl., :/: 
Jens Hansen i Ibsker sogn fordred laante penge 2 mrk. 4 skl., kand her for Proqvota tilkomme 1 
mrk. 12 skl., tillagt en fyr bøsse for 2 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Jacob Ibsen i Ibskier sogn fordred laante penge 1 mrk., Enken dette benegter, og er henvist til low 
og rett. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 139 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Ligned blifver saa forskrefne bort Skyldige Gield høyere end dette nu anførte 
Sterfboes middel penge 12 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Og  som behafvis nødvendig at skal registeris det Sterfboes middel efter afgangre Jep Pedersen og 
hans S: Hustru som nu ligger inde døde i Knaregaarden i Ibskier sogn svare med denne forretning 
indtil videre tillysning opsadt, at der om videre kand foretagis, og til ende bringis, dette saa at være 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hender, og signeter 
Skiftesteden Ut Supra Gregers Christensen.  H: Brugman.  Mikel Hop. 
 Jens J:H:S: Hansen.   Mikel M:H: Hansen. 
 Enkens Laugwærge Mons M:B: Bran. Jep Larsen Otte.  
 
Nest paa følgende den 6 Marty Berørte aar 1705. Blef med skifte retning saa videre 
foretagen, at der er skeed udlæg til forskrefne bort skyldige Gield, og saa videre Passeret, som 
følger, Herreds Fougden i Øster Herred Anders Persen Fyhn fordred efter sin sedel for 9 aar, hver 
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aar ½ skep. Biug, bereigned for 1696 og saa fremdeelis til 1. May 1704. efter hans begiering opsat 
for 6 mrk. 12 skl., kand her for Proqvota tilkomme 5 mrk. 11 skl., tillagt 3 tønder Haure á 2 mrk er 
6 mrk., til ofvers 5 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., udlagt, it graat Horsføll for 4 Sld., til ofvers 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage i alt, 4 Sld. 2 mrk., tillagt af forde føll 2 Sld., en ploug med behør 7 
mrk., 2 gl. Gies, og en Gasse 3 mrk. 12 skl., til overs 12 skl.,  
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., tillagt af Giesen 12 skl., 3 sengepalte 3 mrk., 
liden opse for 1 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en hand qvern med hus, 
og Seiel for 3 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes anførte Gield og Prætentioner til penge 
149 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Der af er i forskrefne maader til fuld betalning udlagt, penge 11 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blifver saa af dette boes middel beholden til dend øfrige Gields betalning som er 137 
Sld. 2 mrk. 7 skl., penge 118 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor af er bereigned en hver Creditor Proqvota, som udfalder til hver Sld.., beholdene betalning 3 
mrk. 7 skl., hvor for en hver efter som før ermælt er skeed udlæg, efter saadan forskrefne indførte 
beskaffenhed, er dette skifte saa der ved slutted, hvilked at saa er tilganged, og Psaseret Testerer. 
Gregers Christensen.   H: Brugman.  Jens J:H:S; Hansen. 
Paa Mikel Hops weigne Hans H:N: Nielsen.   Mikel M:H; Hansen.  
 Jep Larsen Otto.  Mons M:P: Persen Bran.  
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Nr. 306. 
Side 549b. 1705. 27. Feb.    
Niels Ibsen, 18. Sg., Nyker. 
Margrethe Olsdatter. Laugv: Jes Rasch, Rønne. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Kobbergård. 
B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Per Ibsen, Olsker. 
C: Per Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, corporal, Nyker. 
D: Boel Nielsdatter, gm. Jens Clausen, Myrebye, Vestermarie. 
E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen. 
 
Anno 1705 Dend 27 February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt paa følgende Schifte og Liqvidation efter S: Niels Ibsen  som boede og  døde paa den 18 
Jord Eiendoms gaard beliggende udi Nyekier sogn. imellem denne S: Mands efter latte Hustru 
Margreta Olsdaatter, for hende er efter hendis begiering til laug wærge anordnet, Jes Rask 
boende i Rønne. Som sig det, og godvillig paa tog, paa eene side, og paa den anden side denne S: 
Mands med bemælte sin hustru auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre hvor af 
 
Dend eldste søn er Olluf Nielsen nu pa 22 aar gl.for ham er tilsiuns wærge Peder Hansen paa 
Blykobbergaarden. 
Dend anden søn er Jep Nielsen nu paa 16 aar gl. for ham er til wærge anordnet farbroderen Per 
Ibsen i Olskier sogn. 
Dend yngste søn er Per Nielsen paa 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet bemælte Farbroder 
Per Ibsen, Coporal boende i Nyker sogn. 
Dend eldste daatter er Boel Nielsdaatter  som er i Ekteskab med  Jens Clausen boende i 
Myrebye i Wæster sogn. 
Dend yngste daatter er Kirstine Nielsdaatter  nu paa 18 aar gl. for hende er til wærge anordned 
hendis faderbroder forde Peder Ibsen. Som sig det god 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 og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded Laurits 
Hansen og  Hans Ibsen  begge boede ibiden. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun Hest sat for 12 Sld., en dito 9 Sld., en liden mørk brun Hoppe 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe hielmed, og røgged Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe 5 Sld., en sort brun Koe 4 Sld., it 
brun kraaged Qvigenød 10 mrk.,  
Faar og Lam. 3 styker gl. Faar som er hvide 2 deraf, og it graae blised á 3 mrk er 9 mrk., 3 gimmer 
Lam á 2 mrk er 6 mrk., en hvid wæhr 2 mrk.,  
Svin. 3 Soesvin som er hvide det eene for 7 mrk., it dito for 4 mrk., it dito 3 mrk.,  
Boehawe. 
En arbieds wogn med stier hammel tøm og halseeler med jern nagle 4 Sld., en slee med jern vidier, 
og smaa stier paa 2 mrk., it par gl. Høestier 1 mrk., en ploug med ringe tuhl løbere, og vidier 5 mrk., 
en gl. ploug knif og it ploug skiær 2 mrk. 8 skl., it aar med bihl 1 mrk., it aar uden bihl 12 skl., 2 
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uophugne wogn axse og en klov for 1 mrk. 8 skl., en træ harre 1 mrk., en dito 1½ mrk., en kalke 
tønde 8 skl., it svine trug 12 skl., en hugge benk 4 skl., it ølkar paa 2½ tønde stoer for 10 mrk., it 
dito 2 Sld. 2 mrk., en kierne 12 skl., en 2 spanne kaabber kedel for 3 Sld., en gl. kaabber gryde 1 
mrk. 12 skl., en jern gryde pa en span 4 mrk., 
 i it Cammer op til kiøkened. 
It deigne trug med stol 1 mrk. 8 skl., en stoer ege tønde 1 mrk. en bran tønde af bøg 12 skl., it bræt 
med 4 been udi 6 skl., en gl. ørk med 2 hengsler 5 mrk.,  
I Herberg hused. 
En malled fyre kiste med laas og hengsler 4 mrk., it sengested med en side, og en gaul 1 mrk. 8 skl., 
der udi var en linnen ofver dynne 5 mrk., en olmerdugs dito 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 12 
skl., en ullen pude uden lin vor 1 mrk., en linnen pude 12 skl., en ullen dito 12 skl., en nye øl tønde 
2 mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk., it tørf jern med skaft 20 skl., en stok øpse 1 mrk. 8 skl., en 
lun styke naur 6 skl., en lyng rifve 8 skl.,  
I Stuen. 
It fyrre skab for bordenden med 2 laasfaste døre 3 Sld., it askebord med lugt foed og 2 bord skoffer 
3 Sld., it lided fyrre bord 1 mrk., 2 egbagstoele med gl. lær sæde 4 mrk., en askebagstoel med ponne 
bon 1 mrk., en nye wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., en lesned benkedynne 3 alen lang med brun gult 
under foer 6 mrk., en gl. lesned agedynne med lin vor inden udi og under forred som er gl. og i 
styker sat for 12 skl., i den søndre lade østen til fanttis en deel løs Rug sat paa en tønde og for 6 
mrk., til staaende Enken, og arfvingerne angaf at Jørgen Murmester udi Nyekier sogn skulle være 
skyldig her til boet 5 mrk., Hvor paa hand skal have til gode for at  grafve til denne S Mands liig 2 
mrk., rester saa 3 mrk., en tønde  Rug som er saaed i Giødning sat for rugen 6 mrk., og for arbied 6 
mrk.,  er 3 Sld., 3 tønder Rug saaed foruden gødning sat med arbied hver tønde for 9 mrk., er 6 Sld. 
3 mrk.,  
Summa andrager dette Sterfboes løsøre middel som foran findis indført tilsammen 
 96 Sld. 3 mrk.,  
Nok angaf Enken, og arfvingerne at denne S: Mand hafver i pandtsat hos  Hans Thorsen i Nyekier 
sogn it sølf begger for penge 9 Sld., hvilked pandt arfvingerne begiærede at maatte paa Sterfboet 
anvissis, og dens vegt at eftersee naar endelighed paa denne forretning skeer, som skifteforwalteren 
forelagte wurderings mændene, at de skulle lade forde Hans Larsen det vide, at hand skulle der om 
møde sammetiid, hvad denne S: Mands Ifareklæder er angaaende, da beretted Enken og 
arfvingerne, at børnen hafde forde S: Mands Ifareklæder bekommed, og dem paaklædt, og sig 
imellem deelt, som arfvingernis wærger vedgik, og samtyked, der imod beholder Enken sine egne 
Ifareklæder, hvor med hun var fornøyet, og tilfreds. Og som de tvende sønner self annammed deris 
deel, og anpart, og sig paaklædt, medtagen dend yngste søn som nu bekommer paa sin laad 
efterskrefne , som er en sort fifskaftes kioel som wurderings mændene sat for 4 mrk., og en gl. 
felberred skin trøye, med gl. lærrits foer under for 1 mrk., og saa 2 half slitte felberred skin bopser, 
som findis hos en skrædder i Rønne navnlig Niels Truisen som skal omgiøres til samme mynling 
paaklædning, hvad sig dend yngste daatter angaar belofved Enken at vil giøre hende vederlaug, 
saavidt som ret er, daatter manden Jens Clausen var fornøyet, og der imod hafde indted at 
Prætendere i nogen maade, der nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og 
Prætentioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Kongelig May: Ambtskrifver og ride fouged Hr: Hans Henrik Skor fordred efter sin sedel som 
mælder saaleedis, dend 18. Niels Ibsen udi Nyekier sogn er skyldig jordebog restands forfalden til 
1. may 1704. 16 Rd. 4 mrk. 15 skl., og for 1704 16 Rd. 4 mrk. 4 skl., er i alt penge 34 Rd. 3 mrk. 3 
skl., siger tredvi, og fire Rd. Tre mrk. 3 skl., som ieg er begiærendis af skiftebetienterne at maatte 
blifve indført udi dend 18 gaard Rønne dend 27 February 1705. H:H:Skor som anføris, og er 51 
Sld. 3 mrk. 3 skl., Herfor er udlagt og giort indførsel udi forde 18 gaard i Nyekier sogn. Og som 
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samme gaard er udpandted til Terkel Hansen boende i Knudskier sogn, saa efter pandtebrefveds 
anleedning er Terkel Hansen saa her ved forelagt, denne restands udi ambtstuen at betale, hvor om 
her efter ved pandtebrefveds anførelse end videre mællis.:/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter hans indlefverede Specifications indhold, naar 2 unge 
studnød blifver frem føed, som Willum Jacobsen self tilhør, og nu her i boet findis, hvor for 
afkorttis 2 Sld., sampt og it laant floer som er anført for 3 mrk., som blef til ham Willum Jacobsen 
lefvered fradragis, blifver saa igien Willum Jacobsens fordring penge 9 Sld. 2 mrk., Enkens 
laugwærge angaf som Enken laae nu til sengs, og var siug, og meente at samme fordring ike løb saa 
høyt, vilde hun naar hun blef saa frisk til Willum Jacobsen, og eftersee deris regenskab, før end 
udlæg skeer saa som nu ike udlæg strax skeer Willum Jacobsen  der til mældende at hand ike hafver 
skrefved sit regenskab anderleedis op, end som hans bog ommælder, efter dag og datum, da hand 
giorde regenskab med  Niels Ibsen i hans hustruis hos værelse at hand da blef skyldig til Willum 
Jacobsen  11 Sld. 3 mrk. 14 skl., og det øfrige saaleedis er beholted i hans bog som Specefication 
formælder, og der paa ej meere hafver bekommed end som mælt Enkens laugwærge blef ved sit 
forige svar, hvilken forde fordring omsider ved skifted endelighed af de vedkommende er vedgaaed, 
og der for nu til fuld betalning anføris som er 9 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt, en sort brun Koe for 
4 Sld., it fyrre skab for bordenden i stuen for 3 Sld., it ølkar for 10 mrk.,:/: 
Giert Jacobsen Won Kempen Farfver boende i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes 8 Sld., 
udlagt en hvid Soe for 4 mrk., en wogn med hammel tøm, og halseeler 4 Sld., en egeørk med 
hengsler 5 mrk., en malled fyrre kiste 4 mrk., en nye øltønde 2 mrk., en stoer ege tønde 1 mrk., :/: 
Jens Jørgensen i Rønne ved sin sedel fordred 6 mrk., laugwærge angaf at Enken formeente, dette 
skulle ike være saa meged saa som f 
Den Sahl: Mand hafde fordred en stud paa bemælte Gield, en tid lang, og wilde Enken betale self 
med Jens Jørgensen naar hun blef frisk, og blef denne for aalig saa om sider af Enken og 
arfvingerne ved gaaed at den var riktig, og der for anføris disse 6 mrk., udlagt ved Jes Raskis udlæg 
at have 6 mrk., :/: 
Anders Nielsen i Rydskier sogn fordred 6 mrk., udlagt 2 ege bagstoele med lær sæde 4 mrk., en 
aske bagstoel med spaane bon 1 mrk., it fyrre bord i stuen 1 mrk., :/: 
Peder Hansen paa Blykoppegaard i Nyekier sogn, fordred efter sin sedel som vedgikes penge 10 
Sld., der for er udlagt en lys brun Hest for 12 Sld., til overs 2 Sld., :/: 
Hans Jørgens Cancler fordred som vedgikes 10 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt, ved for hans udlæg 2 
Sld., en mindre lys brun Hest for 9 Sld., til overs 1 mrk. 12 skl., :/: 
Therkel Hansen i Knudskier sogn møtte her paa Sterfboet, og lod Producere it pandtebref af dato 9 
November 1701. og efter det opskrift tinglyst, og vedstaaed af denne S: Mand inden Wæster Herrits 
ting den 10 November 1701. Samme pandte bref er lydende paa Capital 261 Sld., som denne Sal. 
Mand Niels Ibsen hafver i pandt sadt sin iboende gaard dend 18 i talled i Nyeker sogn, fore til for 
bemælte Therkel Hansen i Knudsker sogn, hvilked pandtebref blef nu læst, og paa skeuet, og igien 
til Therkel Hansen ledvered, og fordrede for bemælte Therkel Hansen rente af Capitalen fra forde 
pandtebrefs dato, og til nu dato den 27 February Aa. 1705. beløber udi 3 aar, og 3 maaneder til 
penge 42 Sld. 1 mrk. 10 skl., blifver saa capital og rente 303 Sld. 1 mrk. 10 skl., og der nest beviste 
Therkel Hansen med en qvitering af dato 9 November 1701, udgifved af Mortten Bohne paa capital 
og rente 145 Sld., som Therkel Hansen hafde betalt efter forde pandtebrefs indhold til Morten 
Bohne i Hasle og i denne første anførte Summa bereigned, sampt og i samme bemælte pandtebref af 
denne S: Mand giorde Obligation som indeholder at der som Niels Ibsen ike kand bringe 
obenskrefne capital til weye, saa vel som paadragne rente eller og paadragen restandser betale, og 
ud reeder i rette tiide, saa skulle Niels Ibsen af staa forde 18 gaard for Therkel Hansen med meere 
samme pandte bref indeholder, og om formælder, efter hvilken beskaffenhed efter som af nogle æld 
gamle brefve befindis denne S: Mand Niels Ibsen med sin efter lefvende hustru Margreta 
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Olsdaatter saa som det var hendis fæderne gaard, og saaleedis dem begge, og nu dette Sterfboe 
berettiged, der for Therkel Hansen forblifver ved berørtte pandtebref sidst pandt omrørte 18 gaard i 
Nyekier sogn og Therkel Hansen self at betale til ambtskrifveren Sr: Hans Henrik Skor der 
forskrefne 51 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  paa dragne restands er, som der udi nu er indført, og der som 
nogen af disse denne S: Mands arfvinger vil igien indfri berørte 18 gaard fra Therkel Hansen efter 
lowens maade at winde berørte 18 gaard til eiendom, forde Mortten Bohnis udgifne  qvitering blef 
her i Sterfboet af Therkel Hansen til Enken, og hendis eldste Søn, og de umyndige Børns wæger, 
tilligemed i pandtebref lefvered som forde S: Niels Ibsens udgifne pandtebref til Therkel Hansen, 
om formælder som nu blef læst paa skrefven. :/: 
Nok angaf Therkel Hansen at hafve her i boet at fordre penge 9 mrk., som hand hafver forstragt 
denne S: Mands Qvinde med til begrafvelsen som vedgikes og  der for udlagt, it øll kar paa 2½ 
tønde stoer for 10 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Jes Rask angaf at S: Niels Ibsen var skyldig til S: Jørgen Bohnes arfvinger efter skifte brefveds 
udviisning penge 14 Sld. 2 mrk., hvor paa S: Niels Ibsen, og hans hustru hafve betalt til Jes Rask og 
Herman Bohne Clausen en deel, hvor for det beroved til Enken blifver frisk at da der om kand 
giøres regenskab, hvad der igien blifver, om sider ved skifted slutning af de vedkommende denne 
fordring vedgikis, at der rester for Jes Rask, og Herman Bohne Claus tilsammen penge 4 Sld. Og 
der for udlagt en røe hielmed, og røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., til overs 6 mrk., :/: 
Jacob Caspersen   i Nyekier sogn ved sin hustru lod fordre som rester for 11½ trave lang halm á 20 
skl er 3 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt der for it aske bord med lugt foed, og bord skoffe for 3 Sld., en 
seis med bom, og ringe 2 mrk., it bræt med 4 been udi for 6 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning det angaaende, da begiærede laug 
wærgen paa Enkens weigne at der med maatte beroe til Enken vor der frisk som nu er siug, og indtil 
udlæg skee, hvor da udfartten skal blifve beriegned, og angifvet som laugwærgen formoder at 
Enken  skeer wederlaug fore, som saa nu ved skifted slutning blef angifven at være 32 Sld., men 
som ved dette Sterfboes Liqvidation af løsøre goedset ej over blifver meere end 27 Sld. 2 mrk. 12 
skl., er aktis billigt, at Enken den summa til udfartten beholder, og der for skeer udlæg, og er der for 
tillagt, en mørk brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe 5 Sld., 3 Faar er 9 mrk., en stoer 
hvid Soe 7 mrk., ald Rug sæden for 5 mrk. ploug jernen for 2 mrk. 8 skl., en jern gryde for 4 mrk., 
en hugge benk 4 skl., hos wurderings mændenis udlæg 8 skl., hos Jocum Thisens udlæg 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren Salarim 3 Sld., tillagt en 2 spanne kaabber kedel for 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., tillagt it brun braaged Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., 3 Lam 
6 mrk., en wæhr 2 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk. udlagt, den yngste Soe sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 2 mrk er 4 mrk., tillagt it sengested med en side, og en gaulf for 1 mrk. 8 
skl., en olmerdugs overdynne 1 mrk. 8 skl., 2 uophugne wogn axsle, og en klou for 1 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl., :/: 
Dette saa at være i dag Passeret, og ved skifted slutning til forskrefne indførte Prætention giort 
udlæg som forhen findis indført, des til widnisbiurd under vore hender, og signeter, skiftestæden 
paa den 18 gaard i Nyekier sogn dend 27 February 1705. Gregers Christensen, 
Nicolaj Brugman.         Efter begiering paa Enkens weigne resterer Jes Rask.  
Laurs Hansen. Hans Ibsen.  Olluf O:N:S: Nielsen.    
Jens J:C:S: Clausen.  Peder P:I:S: Ibsen.  
 
Ved skifteds slutning som skeer I dag den 9 Marty forde aar 1705. er endnu videre  
Bort skyldige Gield, og Prætensioner angifven, og er følgende nemlig. 
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Niels Frost i Rønne fordred efter sin sedel paa Jens Hansen i Olskier sogn weigne 1 mrk., udlagt en 
hvid ullen hofved pude uden lin vor 1 mrk., :/: 
Enken angaf at være skyldig til Jocum Thisen i Svaniche 7 Sld. Udlagt it aar med bihl for 1 mrk., it  
aar uden bihl 12 skl., en træ tinned harrer 1 mrk., en dito 1 mrk. 8 skl., it svinetrug 12 skl., en kierne 
for 12 skl., en kaabber gryde 1 mrk. 12 skl., it deigne trug med stoel 1 mrk. 8 skl., en  brantønde 12 
skl., en hvid linnen ofver dynne 5 mrk., it Blaargarns lagen 12 skl., en linnen hofved pude uden lin 
vor 12 skl., en hvid ullen hofved pude 12 skl., it tørf jern med skaft 1 mrk. 4 skl., en gl. stok øpse 1 
mrk. 8 skl., en lyng rifve med skaft 8 skl., en nye wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., en lesned 
benkedynne 3 alen lang, med brunt  og gult under foer 6 mrk., en lesned agedynne 12 skl., til ofvers 
8 skl., :/: 
Hans Andersen Smid lod fordre ved sønnen Ole Niels 1 mrk. 2 skl., udlagt hos Hans Jørgensen 
Cantsler 12 skl., en lundstyke naur 6 skl., :/: 
Mons Hansen i Nyekier sogn fordred som vedgikis 2 mrk., udlagt en sleede med jern vidier, og 
smaa stier for 2 mrk., :/: 
Hans Hansen Snor i Rønne fordred arbiedsløn 2 mrk. 8 skl., Enken vedgik her af ikun 2 mrk., og 
blef afkortted for it brød de 8 skl.,  for de 2 mrk., udlagt hos Therkel Hansens udlæg 1 mrk., hos 
Hans Jørgen Cansler 1 mrk., :/: 
Peder Olsen i Nyekier sogn fordred som vedgikis 1 mrk. 8 skl., tillagt it par gl. Høestier for 1 mrk., 
en kalke tønde 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne angifvende bort skyldige Gield og Prætensioner som af 
løsøre godsed er giort udlæg til penge 69 Sld. 4 skl.,  
Blifver saa igien af løsøre goedsed til overs 27 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Som Enken imod denne Salig Mands udfart forhen er tillagt, og der foruden er giort anvisning efter 
som forhen her udi ommældis med pandtebrefved, og restandhøy paa denne 18 gaard i Nyekier 
sogn for penge 355 Sld. 13 skl.,  Til det sidste blef Enken med sin laugwærge, og denne Salig 
Mands børn og vedkommende  wærger til spurde af skifte betienteren, om de viste meere til dette 
boes middel at anføre, hvor til de svarede nej, at de ej viste meere til dette boes middel at angifve, 
allerniste forskrefne ommælte Sølf begger som Hans Thorsen i Nyekier sogn saa er i haand 
bekommed til under pandt for laante penge 9 Sld., Og der paa rester renten i 3 aar, som forblifver 
hos Hans Thorsen bestaaende indtil Hans Thorsen bekommer Capital, og rente, hvor ved saa dette 
skifte er slutted, Hvilked at saa er til ganged og Passeret som forskrefved staar, des til widnisbiurd 
under vore henderog signeter Skiftestæden paa dend 18 gaard i Nyekier sogn. 
Dend 9 Marty 1705. Henrik Brugman. Jes Rask.  Jens Clausen. 
Olle O:N:S: Nielsen.  Laurs Hansen. Hans Ibsen.  
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Nr. 307. 
Side 552. 1705. 26. Feb. 
Mads Nielsen, trommer, 47. Sg. Klemensker. 
Anna Catrina Anstatsdatter. Laugv: Anders Hansen, Hjortegård, Klemensker. 
 1 søn. 
A: Jens Madsen, 3. Vg. Vestermarie. 
 
Anno 1705 Dend 26 February. Og 11 Marty. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, 
og Wurdering Smapt Schifte og Liqvidation efter S: Maads NielsenTrommer,  som boede og  
døde paa den 47 Jord Eiendoms gaard udi Clemmedskier sogn. imellem denne S: Mands efter latte 
Hustru Anna Catrina Anstatsdaatter, for hende blef  efter hendis begiering til laug wærge 
anordnet, Anders Hansen  i Kiørsegaarden i Clemmedskier sogn. Der paa eene side, og paa den 
anden side denne S: Mands  
 
Søn Jens Madsen nu boende paa 3 Wornede Wæstermarie sogn. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded  Hans 
Morttensen og Lars Hansen  begge boede i Clemmedskier sogn. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun ugilled Hest for 9 Sld., en sort brun stierned gilled Hest for 7 Sld. 2 mrk., en soed blised 
gilling for 6 Sld., en soed stierned Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en gl. gul brun Hoppe 3 Sld., en ung brun 
snopped Hoppe i 3 aar gl. for 4 Sld., it gult brunt Hors føll 2 Sld.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe 5 Sld., en røe bleged Koe 5 Sld. 2 mrk.,  en røe hielmed Koe 5 Sld. 1 mrk., en 
brun hielmed Tyrkalf 1 Sld.,  
Faar. 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk.,  
Svin. En hvid Orne 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe med en spæ gris for 1 Sld., en liden Soe 2 mrk. 4 skl., 
it mindre graat Soesvin 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en ung Gaas 1 mrk., en Gaasse 1 mrk. 4 skl.,  
Kaabber.  
En kedel paa 4 spanne 7 Sld. 2 mrk., en gl. Kaabber kedel 1 Sld., gl mæssing kedel paa en span 12 
skl., it pande jern 1 mrk. 4 skl.,  
I dend sønderste seng i Herberghused. En sort ranned ullen overdynne 5 mrk., en linnen hampr 
garns under dynne bøt med ny laper 6 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., i den norderste 
seng, en fifskaftes ofverdynne 7 mrk., en ranned hofved dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk., en fifskaftes under dynne med sorte ranner paa for 6 mrk.,  
Jernware. 
En stok øpse 1 mrk. 8 skl., en mindre øpse 12 skl., it tøtf jern 6 skl., en jern spade 6 skl., en lyng 
rifve med skaft for 12 skl., en ploug med sin behørige jern foruden jul sat for 2 Sld., en arbieds 
wogn med stier hammel tøm, og halseeler for 2 Sld., endnu en gl. wogn foruden nogen behør for 1 
Sld., en sleede med 2 gl. stier for 8 skl., en træ tinned harre 4 skl., en hand qvern med jern seil og 
huus for 4 mrk., 2 stand tønder 12 skl., en kalke tønde for 6 skl., en kierne med laaf, og stauf for 1 
mrk. 4 skl., en nye finne span 6 skl.,  
I Wæster huus. 
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Dend wæster sengested for 1 mrk., it sengested norden op til 8 skl.,  
Imellem Cammered.op til Herberghuused. It lided fyrre skab med 2 dørre, og en laas og 2 par 
hengsler 3 mrk., it lidet bord blad for 12 skl., paa stufve tilled. En gl. fyrre kiste med en gl. laas og 
en hengsel 1 mrk., en finne ballig for 2 skl., 2 korn seiser med bom og ringe á 1 mrk er 2 mrk., en 
raae stude huud for 3 mrk. 8 skl., en aske bag stoel med spaane bon 1 mrk., en øl tønde i Krobhused 
for 1 mrk. 8 skl., 3 gl. fieringer 9 skl., en gl. half tønde 2 skl., en salte half tønde 8 skl.,  
I Krobhused. 
En gl. fyrre kiste uden laag, med en gl. laas foer 10 skl., en fyrre half kiste med laas og hengsler og 
jern hand grefver 3 mrk., en gl. bagstoel 8 skl., it gl. fyrre bord i stuen uden skoffe 1 mrk.,  
Sæden i laderne. 
Nogen torsken Rug, som liger paa loen, og nogen utorsken Rug paa stenged at til sammen for 2 
tønder Rug, á 6 mrk er 3 Sld., noged Biug paa stuestenge som er i straaet sat for 6 skep. Biugá 6 skl 
er 2 mrk. 4 skl., Hafre. I samme lade i 2 stolperum til bielken sat for 8 tønder Biug á 2 mrk er 4 Sld.,  
I den wæster ende udi stue lengden 3 les Høe paa loftedá 2 Sld er 6 skl., it les Rug halm 1 mrk.,  
Sønnen angaf at her skal være saaed ved gaarden en tønde og 4 skepper Rug som er sat for 9 mrk., 
en jern tyfve med skaft for 12 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende saa beretted sønnen at hand haver dem bekommed efter 
som de var af ringe værdt, og der imod beholte Enken sine egne Ifareklæder- 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til 
 penge 107 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Enken angaf at Capit: Wæster Walt er skyldig her til boet 7 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Mons Jensen i Olskier sogn blef skyldig efter afreigning for Aa. 1704. restands penge 14 Sld. 12 
skl.,  
Angaaende denne 47 gaard i Clemmedskier sogn, som denne S: Mand Mads Nielsen og hans 
arfvinger efter oprettede eldgamle brefve, og Documenter og det der paa sidst er hverfved bref, som 
er en dom udsted af Nørre Herrits ting hvis slutning blef læst, og paaskrefven, og er datered den 22 
Aug: 1704. efter des videre formælding befindis dette Sterfboe at være denne 47 gaard berettiged, 
om hvilken gaard denne S: Manda efterlatte hustru med bemælte sin laugwærge nu her paa skifted 
med denne S: Mands søn Jens Madsen blef foreened, at de samme 47 gaard anslog dem indbiurdes 
imellem for 80 Sld., hvor af denne Salig Mands søn Jens Madsen efter sin S: Moder hafver arfved 
40 Sld., og er nu til dette Sterfboes middel at anføre penge 40 Sld.,  
Saaleedis  blifver dette Sterfboes middel tilsammen med løsøre tilstaaende Gield og 
Jorde goeds penge 168 Sld. 3mrk. 3 skl.,  
Der imod er angifven efter skrefne bort skyldige Gield og der til giort udlæg som 
følger nemlig.  
Jørgen Rosman i Rønne fordred som hand haver forstragt til denne S: Mands begrafvelse med 
penge, og ware 24 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt affordre hos Mogens Jensen i Olskier sogn for 
resterende restands for 1704. af sin boendegaard 14 Sld. 12 skl., en sort brun stierned Hest Gilling 
for 7 Sld. 2 mrk., 5. Faar á 3 mrk er 15 mrk., til overs 2 mrk. 10 skl., :/: 
Karrne Leintnant Hans Koefoeds paa Clemedkirke Præstegaard fordret 4 mrk., tillagt en hand qvern 
med seiel og hus for 4 mrk., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen fordred kirke tiende 2 mrk. 4 skl., tillagt en tønde Haufre 2 mrk., ved 
qvartal skatten 4 skl., :/: 
Nok fordred Per Hansen en tønde for 1704. en tønde haate 2 mrk. 4 skl., tillagt en tønde Haure for 2 
mrk.,  ved qvartal skatten 4 skl., :/: 
Peder Thors i Clemmedskier sogn fordred for at grafve til liiged 2 mrk., tillagt en hvid Orne for 2 
mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
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Christen Rasmusen i Clemmedskier sogn fordred for arbiedsløn 2 mrk. 4 skl., udlagt it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 12 skl., en nye finne span for 6 skl., til overs 2 skl., :/: 
Giert Jacobseb Won Kempe Farfver i Rønne fordred penge 8 mrk. 8 skl., tillagt en hvid Soe med en 
spæ gris for 4 mrk., it lided graa So svin 2 mrk., it blaargarns lagen i Nørre seng 1 mrk., it les Rug 
halm 1 mrk., hos Per Lars udlæg 8 skl., :/: 
Mads Pedersen Høy i Rønne fordred som vedgikes 4 mrk. 8 skl., Udlagt 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 
4 mrk. 8 skl., :/: 
Sogne deignen Peder Weier fordred  for liig begengelsen 8 mrk., udlagt ved Jørgen Rosmans udlæg 
2 mrk. 10 skl., af en fifskaftes ofverdynne i nørre seng, hos Lars Hansen wurderingsmand 5 mrk., 
en bag stoel for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Jacob Persen Skrædder fordred 1 mrk. 12 skl., udlagt, en øltønde 1 mrk. 8 skl., en gl. half tønde 2 
skl., hos Per Weier 2 skl., :/: 
Per Jørgensen i Clemmedskier sogn for 3 mrk., tillagt 2 korn sejser med bom, og ringe a 1 mrk er 2 
mrk., en fyrre kiste med en hengsel, og en laas for 1 mrk.,  
Anders Hansen i Kiørse gaarden fordred 2 mrk., udlag en gl. wogn uden stier for 4 mrk., til overs 2 
mrk., :/: 
Margreta S: Anders Gises i Rønne fordred arbiedsløn 3 mrk., :/: 
Hans Larsen i Clemmedskier sogn fordred arbiedsløn 3 Sld., tillagt en gl. gul brun hoppe fot 3 Sld.,  
Thor Hansen i Clemmedskier sogn fordred for 3 ugers tid høste løn 11 mrk. 4 skl., der paa hand 
angifver at have bekommed 6 mrk., rester 5 mrk. 4 skl., hvor saa hand efter Accordering skal have 2 
mrk., tillagt en aske bagstoel for 1 mrk., it gl. fyrre bord i stuen uden skoffe 1 mrk., :/: 
Esper Espersen i Clemmedskier sogn fordred paa sin hustruis weigne wæfveløn 5 mrk. 10 skl.,  der 
paa angiver at have bekommed 1 mrk. 2 skl., nok fordred for 2 træsko 8 skl., blef  saa 5 mrk.,, blef 
Accorderet for 3 mrk., udlagt en liden hvid Soe for 2 mrk. 4 skl., it lided bord blad for 12 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken og hendis Laugwærge med 
denne S: Mands søn Jens Madsen foreened at Enken nyder udlæg for 32 Sld., der for hende tillagt 
en lysebrun ugilled Hest for 9 Sld., en soed blised gilling 6 Sld., en soed stierned Hoppe 5 Sld. 2 
mrk., en sort hielmed Koe 5 Sld., forde wogn med behør 2 Sld., forde ploug med behør for 2 Sld., 2 
tønder haure 4 mrk., 1½ tønde Rug som er saaed sat for 9 mrk., til overs 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren Salarium 3 Sld. 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., for disse 8 Sld. 
3 mrk., udlagt en kaabber kedel paa 4 spanne stoer for 7 Sld. 2 mrk., en ullen ofver dynne i den 
syndre seng for 5 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., tillagt n fyrre half kiste med hand fang for 3 mrk.,  
Wurderings mændene hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en ranned hofved dynne 2 mrk., en sort 
fifskaftes ofver dynne for 7 mrk., der af er 5 mrk., udlagt til Per Weier som Lars Hansen betal. 
Skifteforwalteren til spurde Enken med sin laugwærge  og denne S: Mands søn Jens Madsen om de 
viste meere at angifve som dette Sterfboe kunde komme til beste, hvor til de svarede nej at de ike 
viste meere dette Sterfboe kunde komme til bæste, ey heller angaf sig fleerer med Gields fordringer 
end som forskrefved staar, dette saa at være i dag Passeret Testerer Skiftestæden dend 26 
February 1705. Gregers Christensen.    H: Brugman.  Lars L:H:S: Hansen. 
 Hans Morttensen.   Anders Hansen.  Jens J:M: Madsen 
 
Anno 1705 dend 11 Marty. Er igien udi forskrefne de ved kommendes nærværelse 
Denne skifteforretning endnu videre for at fore taged og tilende bringed udi fløgende maader, ved 
eftertetning i bog clarringen  meddeelt dend 10 marty aa- 1705. under øfrige hedens hænder 
befindes denne S. Mand at reste som slal betalis til Ambtstuen for denne 47 gaard i Clemmedskier 
sogn for 1703. 7 Rd. 2 mrk. 3 skl., og for aar 1704. 8 Rd. 1 mrk. 6 skl., er 15 Rd. 3 mrk. 9 skl., er 23 
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Sld. 1 mrk. 9 skl., formeedelst mangel af tienlige løsøre er her for disse 23 Sld. 1 mrk. 9 skl., giort 
indførsel i denne 47 gaard i Clemmedskier sogn, som med allerførste /: forelæggis :/ de 
vedkommende at forskaffe skadesløs be talning. :/: 
Til sogne Præsten rester for Aa. 1704, en tønde Hafre for 2 mrk., udlagt en tønde Haufre som nu in 
natura ydis ansat for 2 mrk., :/: 
Qvartalskatt for oktober, november, december 1704, af denne 47 gaard som rester 4 mrk. 10 skl., 
udlagt 3 tønder Haure for 6 mrk., til ofvers 1 mrk. 6 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner til 
 penge 107 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deeling penge 61 Sld 1 mrk. 6 skl.,  
Hvor af denne S: Mands fterlatte hustru tilkommer dend som er 30 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
0g denne S: Mands Søn Jens Madsen tilkommer den anden halfve part som og er 30 Sld. 2 mrk. 11 
skl.,  
For Enkens anpart udlagt af den 47 gaard i Clemmedskier sogn at have 8 Sld. 1 mrk. 3½ skl., en 
røe bleged Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun hielmed tyrkalf 4 mrk., en ung Gaas for 1 mrk., en gaasse 1 
mrk. 4 skl., en gl. kaabber kedel med 3 stopper udi 4 mrk., en gl. mæssing kedel for 12 skl., it pande 
jern 1 mrk. 4 skl., en stok øpse 1 mrk. 8 skl., en mindre øpse 12 skl., e søndre seng en linnen 
hamprgarns under dynne som er bøt med nye lapper sat for 6 mrk., 3 les Høe i wæster ende paa 
stuelenge for 6 mrk., hos Capit. Wæsterwalt som hand er skyldig helften der af som er 3 Sld. 2 mrk. 
10 skl., ved udfarttens udlæg 3 mrk., ved qvartalskatten 14 skl., en kierne med laag og stav 1 mrk. 4 
skl., 2 stand tønder 12 skl., en kalke tønde 6 skl., it tørf jern 6 skl., en jern spade 6 skl., en lyng rifve 
12 skl., 3 fieringer 9 skl., :/: 
For Sønnen Jens Madsen anpart 30 Sld. 2 mrk. 11 skl., er udlagt af den 47 gaard i Clemmedskier 
sogn 8 Sld. 1 mrk. 3½ skl., en røe hielmed Koe 5 Sld. 1 mrk., en ung brun snopped Hoppe for 4 
Sld., it gul brun Hors føll 2 Sld., i Nørre seng en fifskaftes under dynne med sorte ranner 6 mrk., 
hos Capitain Wæsterwalt 14 mrk. 10 skl., en sleede med 2 gl. stier 8 skl., en træ harre 4 skl., den 
væster sengsted 1 mrk., det nørre sengested 8 skl., en finne ballig 2 skl., en raae stude huud 3 mrk. 8 
skl., en salte half tønde 8 skl., en gl. fyrre kiste i krobhused 10 skl., den rug paa loen, og paa stenged 
3 Sld., det lided utersked Biug 2 mrk. 4 skl., en jern tyfve 12 skl., hos Christian Rasmusen 2 skl., 
hos Per Weier 2 skl., hos Anders Hansen i Kiørsegaarden af den gl. wogn 2 mrk., :/: 
Efter at saa var udlagt og liqvideret blef igien af skifte betienterne paaraabt om der var nogen som 
hafde meere at angifve til dette boes middel, der til svarede nej af dem ej meere visseligt var, ike 
heller angaf sig nogen nu paa Sterfboet med videre Prætentioner end forskrefved staar, der ved saa 
dette skifte er slutted, Hvilked at saa er tilganged og Passeret som foran findis indførte Attesteris 
under samptlige vore hender Skiftestæden den 11 Marty 1705. H: Brugman.
 Anders Hansen.  JensJ:K: Madsen. Lars L:H:S: Hansen.  
Hans Morttensen. 
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Nr. 308. 
Side 553b. 1705. 18. Marts. 
Hans Jensen, enkemand, 1. Sg. Knudsker. 
 4 søn. 2 døt. 
A: Jens Hansen, egen værge, Olsker. 
B: Anders Hansen, egen værge, Knudsker. 
C: Laurs Hansen, egen værge, Knudsker. 
D: Hans Hansen, egen værge. 
E: Karen Hansdatter, trolovet, med Hans Jensen, 30. Sg. Knudsker. Værge: Hans Bidstrup, capitain, 
Vestermarie. 
F: Seigne Hansdatter, f. 1683. Værge: Lars Hansen, Knudsker. 
 
Anno 1705 Dend 18 Marty. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt paa følgende Schifte og Liqvidation efter S: Hans Jensen  som boede og  døde paa den 1 
Jord Eiendoms gaard i Knudkier sogn. imellem denne S: Mands efter børn som er 4 sønner og 2 
døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Jens Hansen i Olskier sogn. 
Dend anden søn er Anders Hansen i Knudskier sogn. 
Dend 3 søn er Laurs Hansen ibiden. 
Dend yngste søn er Hans Hansen ibiden. Alle fuld myndige efter loven. 
nu Trolovefvelse med Hans Jensen paa 30 gaard i Knudskier sogn. 
Dend eldste daatter er Karne Hansdaatter  nu i trolofvelse med Hans Jensen paa 30 gaard i 
Knudskier sogn Og paa tog sig Capitainen i Wæster Herret Hans Bidstrup at wærgefor hende indtil 
hun blifver indviet med ham til ekteskab som og nu vat tilstæde. 
 
Dend yngste daatter er Signe Hanlsdaatter  nu paa 22 aar gl. for hende er efter de 
vedkommendes samtyke til wærge antaged efter hans samtyke Lars Hansen i Knudskier sogn.  
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded Christen 
Persen og Per Hansen  i Knudskier sogn. Hvor da er fremvist og Passeret som følger. Nemlig. 
 
Befindis paa den 30 gaard i Knudskier sogn. som dette Sterfboe tilhørrer, efter skrefne, 
 it bord i stuen af fyrrer træ med oben foed er taxered for 2 mrk., it gl. ege medskab med 2 dørre 
hvor af den eene dør er løs, og den eene dør en gl. laas foer for 3 mrk., it gl. sengested med en side, 
og en gailf for 12 skl., en gl. kiste hvor paa laagen er istyker 3 mrk., en haand qvern i forstuen med 
huus, og jern seil hvor af den underste steen i to styker sat for 6 mrk., en fyrrer benk i østerhus 1 
mrk. 8 skl., en jern haand stang 4 mrk., findis her paa denne første gaard en røed smaal blised Hest 
Gilling for 13 Sld., en sort brun  blised Hest gilling 10 Sld., en røe blised Hoppe 7 Sld., en gl. brun 
Hoppe for 4 mrk., en brun snopped og stierned med gilled Foele 4 Sld. 2 mrk., it slet brun ugilled 
Hest føll 2 Sld., it brun snopped og stierned Horsføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., en røed Koe 6 Sld., 
en brun røgged stud for 5 Sld., en sort stierned stud 5 Sld., en røe stierned Tyr 5 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmed Qvige 10 mrk., en sort braaged Qvige kalf 6 mrk.,  
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Andre Boehawe. 
En arbieds wogn foruden stier som er adskildt staar i wæsterlade for 14 mrk.,   
Ibiden Biug ä 4 mrk er 5 Sld., it fior gl. grmmer lam 2 mrk., en fior gl. Wæhr 2 mrk. 8 skl.,  
Gies, 6 gl. Gies a 1 mrk. 4 skl er 7 mrk. 8 skl., en gl. Gaasse 20 skl., en ung Gaas og en ung Gaasse 
a 1 mrk er 2 mrk., en hvid galt 4 mrk. 8 skl., en røe sanded galt 4 mrk. 8 skl.,  
I gaarden. 
En arbieds wogn med 2 Høe stier 3 Sld., en gl. arbieds wogn med 2 smaa stier 6 mrk., it pouny 
stokede wogn stier 2 mrk., it par høestier i søndre lade 2 mrk., en raae stude huud 6 mrk., en sleede 
med  træ vidier, og stier paa 20 skl., en gl. sleede uden behør 8 skl., 2 fyrre deeler 1 mrk. 8 skl., 4 
møy bræ 12 skl., en ploug med jul bøsse løbere og ringe og brake hamle med tøm og halseeler tøm, 
og jern nagle 1 mrk. 8 skl., en stange tøm med haar tøm streng for 2 mrk., it bue sauf 2 mrk., en 
lyng rifve med ring og skaft 1 mrk., en gl. dito uden skaft 4 skl., en hakelse kiste med en gl. knif til 
10 skl., en gl. stok øpse 1 mrk. 4 skl., en liden krak øpse 12 skl., en haar for wefvel, og it gl. tver 
reeb 1 mrk. 4 skl., endnu en gl. Høe wefvel, og it gl. tver reed for 1 mrk., en drag lenke for 1 mrk. 8 
skl., n skiær benk 8 skl., en hugge stok 6 skl., 2 sleede meeder 4 skl., it gl. wogn ree 4 skl., fire hare 
bølle 4 skl., en træ tinned harre 1 mrk., en dito 8 skl., en gl. udyktig rul med skogle og forslit jern 
tapper 1 mrk., 4 eg sparrer4 mrk., it gl. styke eg træ 1 mrk. 4 skl., it ege stolpetræ 1 mrk., en gl. ege 
bielke 8 skl., it lided styke aske træ som til en plou aas 8 skl., it dito 8 skl., en liden ophuggen stok 4 
skl., en dito 4 skl., it langt gieste buds bord blad 1 mrk., en fiele benk 4 skl., 3 trave lang halm 3 
mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk., en dito 1 mrk. 8 skl.,  en dito 1 mrk. 4 skl., en dito 1 mrk., it 
bøsse løb 1 mrk., en tønde haure paa tilled 2 mrk.,  
Paa wæster tilled. 
En straabonds tønde 8 skl., en gl ege tønde 6 skl., n sy bøtte 4 skl., en dito 2 skl., it brød bende 4 
skl., paa stue tilled. It brød brende 6 skl., it gl. ege øllkar 1 mrk. 8 skl.,en liden half tønde 6 skl., der 
udi er en half skeppe Erter sat for 1 mrk., en straae bonds tønde 4 skl., 2 lin brøder 2 mrk., en dito 
12 skl., 2 skette fødder 8 skl., en laage bøtte for 8 skl., der udi er noged Biug meel det sat for 1 mrk. 
4 skl., en 3 ophugne kiep stoke for 12 skl., en ophugne wogn axsel for 8 skl., 2 ophugne wogn 
klover a 8 skl er 1 mrk., en gang ophugne wogn skil 3 mrk., 36 juhl eger for 1 mrk. 8 skl.,  
I Forstuen. 
En lin wefved behørrig jern for 5 Sld., ophugen tømmer til en lin wef for 6 mrk., en ploug aas for 12 
skl.,  
Kaabber. 
 en fierings stoer kaabber kedel vog 10 pund a 1 mrk. 12 skl er 3 Sld. 3 mrk. 8 skl., en span stoer 
kaabber kedel vog 5 pund a 1 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., en brøgger kedel ungefehr en tønde stor 
vog it lispund 5 pund a 1 mrk. 8 skl er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., en gl. mæssing kedel vog 2 pund a 8 skl 
er 1 mrk., en malm gryde vog 9 pund a 8 skl er 4 mrk. 8 skl., endnu en malm gryde vog 6 pund a 8 
skl er 3 mrk., it pande jern 12 skl., 2 jern gryde kraage a 3 mrk er 6 mrk.,  
Thin. 
2 smaa thin fade vog 4½ pund a 1 mrk er 4 mrk. 8 skl., en bord crants 8 skl., it lidet gl. mæssing 
beeken for 4 skl., en mæssing lysestage 8 skl., en gl. dito 4 skl.,  
I Steerhused. 
It ølkar paa en tønde stoer 2 mrk., en øl ballig 12 skl., en straabonds ege tønde 12 skl., en hand 
qvern med hus og jern seiel for 8 mrk., en liden ballig 6 skl., it gryne sold 10 skl., en sy bøtte 4 skl., 
en dito 4 skl., en gl. sy bøtte 2 skl., it skille sold 6 skl., en kierne med laag og stau 1 mrk., en gl. dito 
6 skl., en straae bonds half tønde 6 skl., en nye straae bonds fiering 8 skl., en gl. straae bonds tønde 
4 skl., en hake blok med 3 been udi 4 skl., en sy bøtte 4 skl., en øre bøtte uden laag 2 skl., en benk 
med fyreteden med 4 been udi 4 skl.,  
I lille stuen  

bornholmerting.dk 1371



It kande bræ 1 mrk., it deigne trug 1 mrk. 4 skl., en trug stoel 4 skl., en sennerps qvern 1 mrk. 4 skl., 
2 bære kander 8 skl., en træ tragter 4 skl., 3 straabonds tønder paa dend søndre side i lille stuen a 6 
skl er 1 mrk. 2 skl., paa den nørre side 3 straabonds tønder a 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. ølfad 1 mrk. 
4 skl., it gl. fure car med laag paa 8 skl., en warpe 1 mrk., en senge gaulf af fyrre træ 8 skl., it lided 
deigne trug 1 mrk., en nye punne bøtte 10 skl., en saltere tønde 12 skl., en straaebonds tønde 8 skl., 
en nye fyrre span 6 skl., it drøfte trug 8 skl., en gl. øll half tønde 8 skl., 4 sy bøtter 1 mrk., 3 gl. sy 
bøtter a 2 skl er 6 skl., en liden ege kitte 4 skl., en leiel 1 mrk.,  
I it Cammer nørre for den lille stue. 
It bord blad med 4 been udi 12 skl., it lided egebræ 4 skl., it anded bræ paa kraagene 4 skl., en 
punne bøtte 4 skl., en liden sy bøtte 4 skl., en øl fiering 14 skl., en straae bonds tønde 8 skl., it 
drøftetrug 6 skl., en gl. kierne 4 skl., en gl. fiering 2 skl., 5 stakede fyrre bræder a 2 skl er 10 skl., en 
gl. ballig 4 skl., en gl. segt 4 skl., en lang benk gaarden med 4 been 8 skl., it waskebræ 2 skl., 2 
smaa fyrre bræder i forstuen 12 skl., it styke aske træ norden gaarden 1 mrk., en ege kiste i lille 
forstuen for 7 mrk., en gl. karm fading kurf 6 skl., en gl. ploug uden jern, og juhl 8 skl., en forslit 
ploug knif 1 mrk. 4 skl., it forslit skiær 6 skl.,  
I Herberghused. 
It steen bord med en gl. foed 2 Sld., en laas fast ørk 8 Sld., en liden gl. laas fast ege ørk 2 Sld., it 
laasfast ege skrin 6 mrk., en gl. fiering 4 skl., det nordeste sengested med en side, og en gaulf 2 
mrk., det sengested i der nordwæste hiørne  1 mrk. 12 skl.,  
I Krobhused. 
It madskab af eg med 2 dørre, og en laas med 2 par jern hengsler for 3 Sld., endnu it fyrre medskab 
med en dør, og en laas 4 mrk., it øl fad paa 5 fieringer 4 mrk., en øl half tønde 12 skl., en brendevins 
otting 8 skl., it ege bræt 6 skl., 4 alen spoelskaded benkedynne under vor 4 mrk.,  
I Stuen. 
En ny wefved med agedynne med brun skin under 2 mrk., it syed hiønde paa gul bon med hvid 
allumit skin under 4 mrk., it flamsk hiønde med spoelskaded under waar 4 mrk., endnu it flamsk 
hiønde med gul alumed skin under for 4 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde med en gul lap paa med 
brunt alumit skin under 3 mrk., en i flammer syd agedynne  med en røed pap paa 1 mrk., en spoel 
skaded agedynne med gul under for sat for 12 skl., it gl. syed hiønde med gl. lapped skin under 3 
mrk., it lided syed hiønde med røed wadmels under 2 mrk. 8 skl., en grøn benke dynne med gul 
under foer 3 allen lang for 2 Sld., en nye wefved benke dynne med røe agtig under foer 4 alen lang 
sat for 10 mrk., en gl. wefved benkedynne med brangul under foer 5 alen lang for 9 mrk. 8 skl., en 
nye wefved benkedynne med spoelskaded under foer 3½ alen lang 2 Sld. 1 mrk., en flamsk age 
dynne med it hull mit paa for 1 mrk., en slag benk i stuen foruden jern er sadt for 2 mrk., en benk 
under winduen 2 mrk. 8 skl., en liden benk med 4er been udi 4 skl., en røke bagstoel 1 mrk., it fyre 
bord i stuen  skoffe og oben foed 3 mrk., it ege wraae skab med 2 laasfaste døre, og en drag skoffe  
2 skl.,  
I Øster seng. En hvid linnen underdynne 3 mrk., en hvid linnen hoved dynne 10 skl., 1½ tønde tør 
Rug som staar i 2 tønder sat for 7 mrk., en seek med Rug meel udi som findis i Risegaards Møllen 
sat med seekem for 3 Sld., en straae bonds tønde med Rug meel udi for 10 mrk., er saaed her ved 
gaarden i forleeden efter høst 4 tønder Rug, der af sættis strøe korned a tønden 6 mrk er 6 Sld., det 
arbieds som der ved er anvendt og sat for 6 Sld., 3 gl. naure for 1 mrk., en leer hake 1 mrk., en jern 
haand stang 4 mrk., Nok fanttis it wæfved hiønde med grøn bon og stierner paa med brunt skin 
under foered sat for 2 mrk.,  
I Krobhused senge klæder i den nord wæste seng. 
En linnen hvid under dynne for 6 mrk., it blaargarns lagen for 3 mrk., it brue garns lagen med 2½ 
bred udi for 4 mrk., 2 brue garns lagen hver med 2 breder udi a 2 mrk er 4 mrk., 3 blaargarns lagen 
a 1 mrk er 3 mrk.,  
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I øster seng. En linnen ofver dynne med brune reimer paa for 4 mrk., it gul, og grøn ranned seng 
klæde 2 mrk., en gl. dreiels bord dug 1 mrk. 4 skl., en gl. koppe bord dug 4 mrk., en blaargarns bord 
dug 2 mrk. 8 skl., it gl. Musqvete løb 1 mrk., 2 smaa gl. spinde stoele 4 skl.,  
arfvingerne angaf at Niels Jensen i Ringebye i Wæstermarie sogn har laant her fra boet en senerps 
qvern som nu sat for 2 mrk.,  
arfvingerne angaf at Johan Lin Wefver i Aarkir sogn er skyldig blefven for kirketiende af 
Smidegaarden til St. Knuds kirke paa den tiid hand der boede 2 mrk.,  
Jens Hansen skal fordris af det ind kommende, kommer arfvingerne til deeling, Jens Hansen 
boende i Nyekier sogn har vedstaaed at være skyldig for kirketiende, da hand boede her i Knudskier 
sogn. som arfvingerne saaleedis angaf at denne S: Mand skal have giortregenskab for 1 mrk. 2 skl.,  
Nok angaf arfvingerne at Olle Larsen paa 64 gaards gaards grund i wæstermarie sogn nu boende er 
skyldig kirke tiende 3 mrk. 10 skl., Som skal arfvingerne ind fordris, og at have til deeling. 
Sønnen Lars Hansen vedgik at være skyldig her til boet for kirke tiende til St Knuds kirke af den 30 
gaard ibiden 6 mrk.,  
Skifteforwalteren til spurdte samptlige arfvingerne udi wurderings mændenis nerværelse, om de 
viste meere til dette Sterfboes middel at angifve, der til de svarede nej at de ej viste meere at angifve 
til dette boes middel, det være sig ved hvad navn det kand nefnis, af løsøre goeds og tilstaaende 
Gield, videre end angifved er, og forskrefved staar. 
Saa blef dette Sterfboes løsøre midel efter taxten nu sammen reigned, og andrager 
dette angifvende løsøre goeds med tilstaaende Gield som er anført til Summa 
 penge 241 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Belangende denne S: Mands Hans Jensens til ejendom berettiged jordegoeds som er denne omrørte 
første gaard, saa vel som og den 30 Jord eiendoms gaard begge beliggende udi Knudskier sogn, da 
blef af samptlige denne S: Mands benenftr 4 sønner, saa vel som og de 2de døttre formynder, 
wærger, og forsvar, efter forde 2de wurderings mænds paasikt, ofver slag, og tyke. Som satte denne 
første gaard i Knudskier sogn med ald sin tilliggende jord, grund. Eiendom. Biugning. Og 
herlighed, ved hvad navn det nefnis kand, udi alt for penge 300 Sld.,  
Saaleedis foreened, at de paa denne sætning, og anslagelse, og lige som wurderings mændene 
giorde deris tyke. Og anslagelse paa, at forskrefne samptlig arfvingerne der med var tilfreds, og 
fornøyet i alle maader, og der paa nu inted noged hafde at anke, eller kiære i nogen maader i hvor 
paa arfvingerne nu fremviste deris S: Faders adkomst til denne første gaard i Knudskier sogn. som 
er først it pante bref til S: Hans Jensen udgifved af Olluf Hansen i Knudskier sogn, dend 18 juny aar 
1662, og læst inden Wæster Herrits ting den 19 juny 1662 som blef læst. Og paa skrefven. Item blef 
og læst, og paa skrefven it kiøbe og skiøde bref paa denne første gaard i Knudskier sogn, ded sæde 
og rigtighed, efter samme skiøde brefs indhold, til S: Hans Jensen udgifved af 2de brødre Hans 
Olsen og Mortten Olsen, begge boende udi Rønne paa den, og deris søsters weigne som er datered 
Rønne den 30 September Aar. 1700. og læst inden wæster herrits ting samme 30te September, og 
aar 1700. efter hvilken beskaffenhed, saa denne første gaard i Knudskier sogn, til dette Sterfboes 
middel disse denne S: Mands samptlige børn, og arfvinger nu imellem anføris for penge 300 Sld., 
Hvad sædet angaar i denne forde første gaard i Knudskier sogn, da indgifves, og samtykeeeeeis af 
samptlige denne S: Mands børn, og arfvinger, saa vel som og de umyndiges wærger,og forsvar, saa 
leedis, at denne S: Mands yngste søn Hans Hansen skal til ejendom nyde for sig og sine 
arfvinger fri beholde /: aldelis uden anke, eller kiere :/ for sig self, og sine arfvinger sædet i denne 
første gaard i Knudskier sogn, og at udløsse alle sine sødskende deraf efter forskrefne taxtis 
Summa, saa som her efter en hver af hans med arfvinger Proqvota er til reigned, hvor for saa denne 
første gaard i Knudskier sogn deelis imellem alle denne S: Mands børn, som er 4 sønner og 2 døttre, 
er saa af de forde 300 Sld., paa en broderlaad penge 60 Sld., og en søster laad er penge 30 Sld., og 
blef saa med samptlige arfvingernis villie, og samtyke forskrefne Citerede pandtebref, og skiøde 
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bref til forde yngste søn Hans Hansen lefvered i den 30 gaard i Knudskier sogn blef iligemaade af 
forde wurderings mænd anseet, og anslagen med ald sin tilliggende jord, biugning, og herlighed, 
ved hvad navn det kand hafve, eller nefnis kand for penge 200 Sld., med hvilken sætning, samptlige 
denne S: Mands efter lefvende 4 sønner, og de 2de døttres wærger, og forsvar var veltilfreds, og 
fornøyet efter deris egen tyke og anslagelse som de saa giorde at de fer paa indted hafde at anke, 
eller kiære i nogen maader. Og fremlagde arfvingerne her paa den nederis Salig Faders Hans 
Jensens adkomst paa omrørte 30 gaard i Knudskier sogn, som er en 12 Samfrender forretning, hvis  
dend 12 july Aar 1677. som efter dessen indhold formeenis denne 30 gaard er S: Hans Jensen 
berettiged, hvis aarsage denne 30 gaard i Knudskier sogn, saa og imellem denne S: Mands Hans 
Jensen arfvinger nu til dette Sterfboes midel anføris for penge 200 Sld., Hvilken Summa deelis 
imellem denne S: Mands 4 sønner og 2 døttre, er der af en hver søns laad penge 40 Sld., og en 
søster laad er 20 Sld.,  
Sæded i denne 30 gaard angaaede da indgik, og samtykede de 2de denne S: Mands sønner, Anders 
Hansen, og Hans Hansen, saa vel som og denne S: Mands 2de døttres wærger, og forsvar Capiti: 
Hans Bidstrup og Lars Hansen, at det sæde i denne 30 gaard i Knudskier sogn, skal være denne S: 
Mands eldste søn Jens Hansen for sig, og sine arfvinger til eiendom berettiged, men de 2de  søn 
Lars Hansen dette sæde rettighed ike vilde samtyke, at hans broder Jens Hansen, sædet i denne 
30de gaard skal nyde, men formeen at berørte sæde skulle ham self Lars Hansen tilkomme at arfve, 
hvilken Lars Hansens paastand om sæded. Skifteforwalteren med widere paatale, om Lars Hansen 
det paa sin egen bekaastning vil giøre her fra henviste til low og rett. Saa efter aftale og om sider 
giorde foreening, som skeede nu i dag her paa Sterfboet, blef saa leedis Attorderet, og af samptlige 
disse denne S: Mands børn arfvinger og vedkommende slutted at som bemælte Lars Hansen 
imidlertiid, men hand boede paa forde 30 gaard, hafver paadraged sig som nu samptlige arfvingerne 
angaf, og vedgik en deel reestandzir som i Ambtstuen resterer 40 Sld. 15 skl., hvor for ved rettens 
middel er giort indførsel udi berørte 30 gaard i Knudskier sogn. Saa skal de 40 Sld., som Lars 
Hansen i forskrefne maade arfver i denne 30 gaard først  forblifve til dessen betalning, som Jens 
Hansen der  stædet i samme gaard tilkommer skal svare til, og som Lars Hansen med Jens Hansen 
sine brødre nu blef foreened om, at sønnen Lars Hansen nu afstoed sin Prætention, at vil ike have 
noget at anke oaa sæde rittigheden udi, eller til omrørte 30 gaard i Knudskier sogn, men afstoed 
samme sin Prætention som hand forhen omtalte, og aldelis sig der fra undslog, og blef foreened saa 
leedis at hans broder Jens Hansen sædet i den bemælte 30 gaard skal nyde, og beholde fri, og 
uanked for sig, og sine arfvinger, og ike der paa aftalis af Lars Hansen, eller hans arfvinger i 
ringeste maader. Hvorimod saa Jens Hansen lofved, og tilsagde, at fyldest giøre paa sin broder Lars 
Hansens weigne resten af de 46 Sld. 15 skl., som er 6 Sld. 15 skl., saa at Lars Hansen skal være 
aldeelis fri, og krafvis løs for omrørte Summa 46 Sld. 15 skl., som Jens Hansen boende i Olskier 
sogn self skal svare, og betale Ambtstuen, og der imod beholder Jens Hansen den anpart udi forde 
dend 30 gaard i Knudskier sogn, som Lars Hansen arfvelighed tilkommer som før ermælt, som er 
40 Sld., og saa efterlod alle arfvingerne deris paatale, om hvis brøstfeldighed paatog, og væg hvis 
hand Laurs Hansen ellers kunde være pliktig til at svare, og betale, af berørte 30te gaard i Knudskier 
sogn, efter der om Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müllers dom slutnings videre indhold, og 
formælding som er datered den 25 juny aar 1704. hvilken dom slutning nu blef læst og paaskrefven, 
og der om ingen af Lars Hansens brødre, og søster ej noged her efter skal have at paatale, om forde 
brøst, eller der paa anke i nogen maader, men Lars Hansen der for at være aldeelis fri. Og 
forskaaned i alle maader. 
Og som befindis af it skiftebref opretted efter denne Salig Mand Hans Jensen for ham afdøde hustru 
Ellene Ibsdaatter, som er datered den 4 February 1701. at de 2 sønner Anders Hansen og 
Hans Hansen skal nyde imod de 2de deris brødris Hiemgift hver 16 Sld., som er 32 Sld., Item, og 
at hver af de 2de denne S: Mands døttre Karne, og Seigne Hans døttre, hver af dem skal have 
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imod bemælte 2de udgifte brødris hiemgiftter udi en summa 20 Sld. 2 mrk. 6½ skl., er tilsammen 
41 Sld. 13 skl., hvor for i berørte skiftebref mældis, at disse 4er børn af faderen, og berørte 2de 
udgifte sønner, med deris villie, og samtyke, den er forsikred uden denne første gaard i Knudskier 
sogn, og sidste slutted at faderen en hver af sine børn der for vilde giøre fornøyelse, maar noged af 
børnen hafde fra ham blefven udgifted, og som nu formeenis at dette nu anførte boeds løsøre til 
stræker, er nu imellem alle denne S: Mands børn wærger og vedkommende aftalt, og foreened, at de 
en hver for sig, vil være fornøyet at tage deris andeeler, af løsøre goedsed, hvor om her efter videre 
mældis. 
Summa Andrager forskrefne disse tvende Gaarders Summa til penge 500 Sld., og 
løsøre goedsed er 241 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Summa Summarum ofver alt dette Sterfboes løsøre, og forskrefne Jordegoeds er 
penge 741 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne dette Sterfboed bort Skyldige Gield og 
Prætentioner, og er der til giort udlæg som her efter følger nemlig.  
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin sedel som rester til 
ambtstuen for  aar 1703. af denne 1. gaard i Knudskier sogn penge 10 Rd. 3 mrk. 1 skl., og for 
1704. at restere 14 Rd. 2 mrk. 9 skl., er 24 Rd. 5 mrk. 10 skl., giør 37 Sld. 1 mrk. 10 skl., Her paa er 
giort indførsel udi den 1. gaard i Knudskier sogn. for 18 Sld. 1 mrk. forskrefne Rugsæd som er 
taxered med arbieded, og alt for penge 12 Sld., en seek med Rugmeehl i Risegaards Møllen for 3 
Sld., 2 tønder Biug i straaet á 4 mrk er 2 Sld., en hand qvern med hus og jern seiel for 2 Sld., it 
gryne sold for 10 skl., :/: 
Forskrefne udlæg imod tager sønnen Hans Hansen som er Jord drot til denne første gaard i 
Knudskier sogn, og saa skal Hans Hansen self svare, og betale i Ambtstuen forde restandser 
skadisløs:/: 
Lands Prousten Mag: Henrik Hiort som og er Sogne Præst i Knudskier sogn, tilkommer efter 
arfvingernis angifvende for denne S: Mands lig begengelse penge 9 Sld., tillagt en brun Koe for 6 
Sld.,en gang ophugen wogn shiel 3 mrk., 36 juhl eger 1 mrk. 8 skl., it lidet øllkar i Steerhused 
ungefehr paa en tønde stoer 2 mrk., en hakelse kiste med knif 1 mrk. 2 smaa thin fade for 4 mrk. 8 
skl., :/: 
Skolemesteren i Rønne Niels Friderik Hiort, tilkommer efter arfvingernis angifvende for denne 
Salig Mands liig begengelse efter Accordering penge 3 Sld., tillagt 2 bruegarns lagen á 2 mrk er 4 
mrk., 2 blaargarns lagen 2 mrk., en linnen  hvid under dynne 6 mrk., :/: 
Og Herrits skrifveren Mads Pedersen Wiborg i Rønne fordred for stemplet papir, og skrifver penge 
i en sag, imellem denne S: Mand og hans søn, som arfvingerne vedgik penge 3 Sld. 1 mrk., tillagt 
en brun røgged stud for 5 Sld., til overs 7 mrk., udlagt til Anders Jacobsen :/: 
Efter en obligation udgifved af denne S: Mand Hans Jensen til S: Barbra Herman Bohne 
Morttensens i Rønne den 24 juny 1673. med videre dend opskrift og slutted regenskab imellem 
denne S: Mand Hans Jensen og Landstingskrifveren Jens Pedersen Lesler, beførdis at være opretted 
dend 20 september 1703. at naar Jens Lesler atkorter som Skoufrideren Hans Eriksen har opbaared 
efter hans Qviterings indhold, datered dend 20 jujy 1700. 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., blifver saa igien til 
rest af forde Obligation, Jens Lesler at til komme Capital og rente til den 20 September 1703. penge 
24 Sld. 2 mrk. 14 skl., nok fordred Jens Lesler for en landstings Process at reste 3 Sld. 1 mrk., er 
saa naar 2 Gies som paa Gielden er betalt for 1 mrk. 12 skl., afkortis i alt til rest penge 27 Sld. 2 
mrk. 2 skl., Hvilken Summa arfvingerne nu vedgik saa ret at være og blef saa ommælt Hans 
Eriksens qvitering, af arfvingerne til bemælte Landstingskrifver lefvered, og ommælte Obligation 
læst paaskrefven og lefveret til sønnen Hans Hansen for de 27 Sld. 2 mrk. 2 skl., nu udlagt, en røe 
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smal blised Hest :/ 13 Sld., en røe stierned Tyr 5 Sld. 2 mrk., en sort blised Hest Gilling 10 Sld., en 
hanke kurf 2 skl., :/: til overs 4 mrk.,  
Hans Andersen Smid i Rønne fordred efter sin Speciale reigning som arfvingerne vedgik 10 mrk., 
tillagt, it ølfad paa 5 feiringer for 4 mrk., hos samme Hans Hansens udlæg 3 mrk. 8 skl., it lided 
syed hiønde med røt wadmel under 2 mrk. 8 skl.,  
Efter forberørte skiftebref opretted efter denne S: Mands for ham afdøde hustru Ellene Ibsdaatter, 
den 4 February 1701, befindis at samme Anders Hansen til kommer, foruden den sengsklæder 
der udi mældis som hand self til sig annammed haver Imod sine brødris hiemgift penge 16 Sld., 
tillagt, en røe blised Hoppe 7 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en grøn benke dynne med guhl under 
foer for 2 Sld., en øl half tønde 12 skl., en brendevind otting 8 skl., it egebræ 6 skl., det nordwæste 
sengested i Krobhused 1 mrk. 12 skl., 5 styker fyre bræder 10 skl., :/: 
Iligemaade tilkommer og Sønnen Hans Hansen foruden hans sengs klæder som hand og til sig 
haver annammed, imod sine brødris hiemgift penge 16 Sld., tillagt, en jern gryde kraag 3 mrk., 2 
trave lang halm 2 mrk., en ploug med forskrefne til behør for 2 Sld., 2 aar med bihl paa 2 mrk., 2 gl. 
Gies 2 mrk. 8 skl., helften af forde ørk 4 Sld., en gl. brun Hoppe 4 mrk., it brun snopped og stierned 
Horsføll 10 mrk., en sort røgged Koe 5 Sld., til overs foede 3 mrk. 8 skl., :/: 
Ligeleedis tilkommer den eldste daatter Karne Hans Daatter foruden dend sengs klæder som det 
forde skiftebref ommælder som hun self annammed hafver 50 Sld., hvor paa hun med hendis nu 
hafvende fæstemand Hans Jensen vedstoed at have bekommed 27 Sld., rester saa igien hvor for skal 
giøris udlæg 23 Sld., og tillagt, ophugen tømmer til en wef for 6 mrk., en adskildt wogn i 
wæsterlade 14 mrk., en jern gryde kraag 3 mrk., it brunt ugilled Hest føll 2 Sld., det løsøre gods 
som er paa den 30 gaard i Knudskier sogn opdrager som før er mælt 50 Sld. 4 skl., helften af dend 
storer ørk for 4 Sld., it fyre medskab 4 mrk., det noderste sengested 2 mrk., en benke dynne med 
brandgul under foer 5 allen lang for 9 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med spoelskaded under foer 4 
mrk., en stang tøm med haar tøm streng 2 mrk., 2 lin brøder 2 mrk., en seis med bom, og ringe 20 
skl., :/: 
Iligemaade tilkommer daatteren Signe Hansdaatter imod sine brødris hiemgift efter forskrefne 
sin S: Moders skiftebref penge 50 Sld., og blef hende nu af hendis med arfvinger bevilged imod sin 
søster Karne Hansdaatters fæstens øl bekostning penge 15 Sld., er saa 65 Sld., hvor for er udlagt, 
en lin wef 5 Sld., 2 gl. Gies, og en Gaasse 3 mrk. 12 skl., en brun snopped stierned gilled Foele 4 
Sld. 2 mrk., it steenbord i Krobhused 2 Sld., it ege medskab 3 Sld., en sort hielmed Qvige 10 mrk., 
en malm gryde 4 mrk. 8 skl., en liden ege Ørk med laas 2 Sld., it laasfast ege skrin 6 mrk., en nye 
wefved benkedynne med røe aktig under foer 4 allen lang for 10 mrk., en nye wefved benkedynne 
med spoel skaded under foer 3½ allen lang for 9 mrk., en hvid galt for 4 mrk. 8 skl., en røe sandet 
galt 4 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med Høestier 3 Sld., en gl. wogn med 2 smaa stier 6 mrk., en 
sort braaged Qvigekalf 6 mrk., it par høestier i søndre lade 2 mrk., en raa stude huud 6 mrk., en slee 
med trævidier og stier for 1 mrk. 4 skl., 2 fyrre deeler 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde med hvid alumit 
skin under 4 mrk., it flamsk hiønde med gult skin under 4 mrk. 8 skl., en jern hand stang 4 mrk., it 
brue garns lagen med ½ bred udi 4 mrk., en gl. koppe bord dug 4 mrk., en blaargarns bord dug 2 
mrk. 8 skl., hos sin broder Lars Hansen som hand her til boet er skyldig 6 mrk., en forslit ploug knif 
1 mrk. 4 skl., it forslit ploug skiær 6 skl., it stykeaske træ norden gaarden 1 mrk., en gl. sleede 8 
skl., 4 møg bræder 12 skl., en jerned hammel med seeler, og halseeler tøm streng, og jern nagle 1 
mrk. 8 skl., en lyngrifve 1 mrk., en gl. lyngrifve 4 skl., en liden krak øpse 12 skl., en gl. høe wefvel, 
og it gl. tver reeb 1 mrk., en skiær benk 8 skl., en huge stok 6 skl., 2 sleemeeder 4 skl., it gl. wogn 
ree 4 skl., 4 ham bolle 4 skl., en træ tinned harre 1 mrk., en gl. harre 8 skl., en gl. udyktig rul med 
skogle og gl. jern tappe 1 mrk., it gl. styke ege træ 1 mrk. 4 skl., it ege stolpe træ 1 mrk., en gl. ege 
bielke 8 skl., en liden ophugen hugestok 4 skl., en dito 4 skl., it langt bord blad 1 mrk., en fiele benk 
4 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk., it bøsse løb 1 mrk., paa wæster tilled, 
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en straae bonds tønde 8 skl., en gl. ege tønde 6 skl., en sy bøtte 4 skl., en dito 2 skl., it brød bende 4 
skl., paa stue tilled it brød bende 6 skl., it gl. ølkar 1 mrk. 8 skl., en liden half tønde 6 skl., en straae 
bonds tønde 4 skl., en liden lin brøde 12 skl., en ophugen wogn azel 8 skl., en ploug aas 12 skl., it 
pande jern 12 skl., en bord crants 8 skl., it gl. lided mæssing beken 4 skl., en mæssing lysestage 8 
skl., en gl. dito 4 skl., en liden øl balig 12 skl., en ege tønde 12 skl., en liden balig 6 skl., 2 sy bøtter 
8 skl., en dito 2 skl., it skille sold 6 skl., en kierne med laag og stauf 1 mrk., en gl. dito 6 skl., en 
straae bonds half tønde 6 skl., en nye fiering 8 skl., en gl. tønde 4 skl., en gl. trug stoel 4 skl., en 
hake blok med 3 been udi 4 skl., en sy bøtte 4 skl., en øre bøtte uden laag 2 skl., en benk ved 
fyrsteden med 4 been udi 4 skl., i lille stuen it kande bræ 1 mrk., en trugstoel 4 skl., 2 bære kander 8 
skl., en træ tragter 4 skl., 3 tønder paa søndre side i lillestuen á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., paa nørre side 
3 tønder 1 mrk. 8 skl., it gl. ølfad 1 mrk. 4 skl., it gl. finne car med laag paa 8 skl., en warpe 1 mrk., 
en senge gaul 8 skl., en nye punne bøtte 10 skl., en saltere tønde 12 skl., en straae bonds tønde 8 
skl., en mye fyre span 6 skl., it drøfte trug 8 skl., en gl. øl half tønde 8 skl., 4 sy bøtter 1 mrk., 3 
andre sy bøtter 6 skl., en liden egekitte, en gl. kierne 4 skl., en gl. fiering 2 skl., en ballig 4 skl., en 
segt 4 skl., en lang benk med 4 been 8 skl., it waske bræ 2 skl., 2 smaa fyre bræ 12 skl., en gl. karm 
fadding uden kurf 6 skl., en gl. sloug uden  jern og juhl 8 skl., en gl. fiering 4 skl., i stuen en nye 
wefved agedynne med brun skin under 2 mrk., it gl. flamsk hiønde med en gul lap paa med brun 
allumit skin under 3 mrk., en flamme syed agedynne med en røe lap paa 1 mrk., en spoel skaded 
agedynne med guhl under foer 12 skl., it gl. syed hiønde med gl. lapped skin under for 3 mrk., en 
slag benk i stuen uden jern 2 mrk., en benk under winduen for 2 mrk., en liden benk med 4er been 4 
skl., en røke bagstoel 1 mrk., 3 gl. naure 1 mrk., en leer hake 1 mrk., nok it wefved hiønde med grøn 
bon, og stierner paa med brun skin under for 2 mrk., it gul og grøn ranned sengklæde 2 mrk., en gl. 
dreiels bord dug 1 mrk. 4 skl., it gl. musqvete løb 1 mrk., 2 smaa spinde stole 4 skl., en sennerps 
qvern til Niels Jensen i Wæstermarie sogn sat for 2 mrk., hos Else Hennings 2 skl., hos Hans Jensen 
paa 30 gaard i Knudskier sogn  8 skl., :/: 
Else S: Henning Bohnis i Rønne fordrede efter sin sedel som vedgikis penge 15 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
udlagt en røed Koe for 6 Sld., 5 Faar 5 Sld., en fior gl. gimmer 2 mrk., en fior gl. Wæhr 2 mrk. 8 
skl., en tønde haure 2 mrk., en gl. malm gryde vog 6 pund a 8 skl er 3 mrk.,  4 allen spoelskaded 
benkedynne under waar 4 mrk., en drag lenke 1 mrk. 8 skl., en sennerps qvern 1 mrk. 4 skl., it 
deigne trug 1 mrk., it dito 1 mrk. 4 skl., en half skepp Erter 1 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Ingeborig S: Olluf Jensens i R’nne fordred efter sin sedel 2 mrk., som arfvingerne  ej vilde vedgaae 
der for den fordring er af skifteforwalteren henvist til low og rett. 
Niels Frost i Rønne fordred efter sin sedel som arfvingerne vedgik 4 mrk. 8 skl., udlagt en laage 
bøtte for 8 skl., der udi er noged Biug Meehl sat for 1 mrk. 4 skl., en gl. mæssing kedel 1 mrk., it gl. 
tver reeb 1 mrk. 4 skl., 2 skette fødder 8 skl., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikis af arvinngerne  penge 5 Sld. 12 skl., 
udlagt hos Byeskrifveren Mads Pedersen udlæg 7 mrk., it fyrre bord i stuen med foed 3 mrk., it 
wraae skab 7 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., I Cammered it bord blad med 4 been udi 12 skl., it 
lided egebræ 4 skl., it anded bræ paa kraagerne 4 skl., en punne bøtte 4 skl., en liden sy bøtte 4 skl., 
ølfiering 14 skl., en straaebonds tønde 8 skl., til ofvers 6 skl., :/: 
Jens Jørgensen i Rønne fordred efter sin sedel 4 mrk., arfvingerne vil ej vedgaae meere end at være 
skyldig for en seis 3 mrk. 8 skl., det øfrige er henvist til low og rett, og er for de 3 mrk. 8 skl., 
udlagt en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe for 2 mrk., :/: 
Mads Koefoed som er nu kirkewærge for St: Knuds kirke, angaf ved sin skrifvelse, at kirkebogen 
udviser hvor leedis S: Hans Jensen udi tiid hand var kirkewærge forbemælte kirke, haver udlaant til 
Nyelaurs kirke penge 40 Sld., og vilde formeene hvad ordre her i boet fanttis, arfvingerne her til 
svarede at som paa de tider samme penge blef udlaant, blef der om mange ordre udstilled af kirkens 
forsvar, hvor om det da Approberede regenskab giør forclaring som kirkebogen udviser, og nu ej 
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meere dette Sterfboe kunde vedkomme, i sin tiid søgis igien hos Nye Laurs kirke, naar der kand 
formaa de forde 40 Sld., at betale, og der om ordre stillis, hvilked her fra Remitteris af 
skifteforwalteren til kirkens forsvars Dispensation :/: 
Hans Hiort i Rønne fordred som sønnen Jens Hansen angaf 7 mrk., udlagt it blaargarns lagen for 3 
mrk., en bred bogs sort klæde hufve med pul paa 4 mrk., :/: 
Hans Jensen paa den 30 gaard i Knudskier sogn fordred som vedgikis 4 mrk., udlagt 2 gl. Gies for 2 
mrk. 8 skl., en ung Gaas og en ung Gaasse 2 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Søfren Danielsen i Rønne fordred som arfvingerne vedgik 2 mrk., tillagt en øl leiel for 1 mrk., ved 
ded stempled papirs udlæg  af Rugen 1 mrk., :/: 
Tienestepigen Judit Søfrensdaatter fordred tienesteløn som vedgikis penge 4 Sld., udlagt en 
egekiste i lille forstuen for 7 mrk., i den østre seng en linnen ofverdynne med brune renner paa 4 
mrk., en hvid linnen under dynne 3 mrk., en linnen hvid hofved dynne 10 skl., en flamsk agedynne 
1 mrk., it drøfte trug 6 skl., :/: 
Hans Hansen i Nyekier sogn fordred terskeløn 1 mrk. 2 skl., tillagt hos Jens Hansen i Nyekier sogn 
som hand er skyldig her til boet, for kirketiende 1 mrk. 2 skl., :/: 
Niels Hansen i Rønne fordred for at grave til denne S: Mands liig penge 2 mrk., udlagt it bufve sauf 
for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og salarium  for sig og sin tienere 10 Sld. 2 mrk., udlagt en sort 
stierned stud for 5 Sld., en brøger kedel ungefehr paa en tønde stoer vog it lispund 5 skaalpund á 1 
mrk. 8 skl er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., til ofvers 9 mrk. 8 skl.,   
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefved at 
skrifve, og til bogs føre med laadsedler at skrifve, og self ustempled parir til alt at forskaffe der for 
12 Sld., tillagt ved skifteforwalterens 9 mrk. 8 skl., en fiering kaabber kedel for 15 mrk. 8 skl., en 
span stoer kaabber kedel 7 mrk. 8 skl., 2 trave lang halm 2 mrk., en tønde Rug meel 10 mrk., ved 
lands tings skrifverens udlæg 4 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., tillagt 1½ tønde Rug som er tør og staar i to tønder 
sat for 7 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 4 mrk. 8 skl., er 9 mrk., tillagt 4 ege sparer for 4 mrk., 2 
styker aske træ 1 mrk., it par nye wogn stier 2 mrk., 3 ophugne kiep stoke 12 skl., 2 ophugne wogn 
klover 1 mrk., en liden kurf 4 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes Bort skyldige Gield og Prætentioner 
tilpenge 260 Sld.,  
Hvor til løeøre godsed er udlagt, lignet blifver saa Gielden høyre end løsøre godsed 
penge 18 Sld. 1 mrk.,  
Hvor for ved ambtstuens restands er giort indførsel udi denne første gaard i Knudskier sogn. Og 
som berørte første gaard forhen her udi er delt imellem samptlige arfvingerne , saa tagis nu de 
forskrefne 18 Sld. 1 mrk., fra gaaedens Summa blifver saa igien 281 Sld. 3 mrk., som saa nu igien 
deelis imellem nemælte fire sønner og 2 døttre, er saa en hver broderlaad af dend første gaard i 
Knudskier sogn penge 56 Sld. 1 mrk. 6 2/5 skl., og en søsterlaad  udi  denne første gaard i Knudskier 
sogn er penge 28 Sld. 11 2/5 skl., videre blef af skifteforwalteren paaraabt, om der var nogen som 
hafde endnu meere her i Sterfboet at fordre, eller Prætendere hvor saa ingen videre er frem kommen  
med nogen fordring, eller Prætention end her udi er indført, og forskrefved staar, hvor ved saa dette 
skifted er slutted, hvilked at saa er til ganged og Passeret, saa og indgaard, slutted, og for 
Accorderet, og saa fast og ubrugelig skal holdis, og efter kommis saaleedis som foran findis indført, 
des til widnisbiurd under samptlig vore hender, og signeter skiftestæden paa 1. gaard efter S: 
Hans Jensen i Knudskier sogn. den 19 Marty Aar. 1705. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Christen C:P:S: Persen.  Peder P:H:S: Hansen.  
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Hans Bidstrup. Jens J:H:S: Hansen. Hans Hansen. Lars L:H:S: Hansen. 
Denne S: Mands søn, Lars L:H:S: Hansen i Knudskier sogn. 
paa sin myndling Seigne Hansdaatters weigne. Anders A:H:S: Hansen. Ofver 
værende some r Morbroder til denne S: Mands born. Iser I:I:S: Ibsen i Rønne. 
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Nr. 309. 
Side 558. 1705. 7. Marts. 
Anna Rasmusdatter, 39. Sg. Østerlars. 
Hans Poulsen Hjort. 
 Ved ægt med ? ?. 3 søn. 1 dat. 
A: Hans Pedersen, f. 1684. Værge: Morbror, Jens Rasmusen Stange, Østerlars. 
B: Rasmus Persen, f. 1691. Værge: Farbror, Jens Hansen Ridder, Gudhjem. 
C: Anders Pedersen, f. 1693. Værge: Farbror, Olluf Hansen Ridder, Åkirkeby. 
D: Dorethea Pedersdatter, f. 1696. Værge: Morbror, Rasmus Rasmusen Stange, Østerlars. 
 
Anno 1705 Dend 7 Marty. Og Paafølgende Dato er efter Loulig Giorde Tillysning holden  
Registering, og Wurdering Smapt Schifte og Liqvidation efter Hans Poulsen Hiorts S: Hustru 
Anna Rasmusdaatter,  som boede og  døde paa den 39te Jord Eiendoms gaard beliggende udi 
Østerlaurskier  sogn. imellem denne S: Qvindis  efterlatte Mand bemælte  Hans Poulsen Hiort 
paa eene side, og paa den anden side denne S: Qvindis børn,  hvor til Hans Hiort er Stiffader, som 
er 3 sønner og 1 daatter hvor af 
 
Dend eldste søn er Hans Pedersen nu pa 21 aar gl. forhen til wærge anordnet paa skifted efter 
hans fader den 22 july 1697, hans morbroder Jens Rasmusen Stange boende i Østerlaurskier sogn. 
som fremdeelis hans tilsiuns wærge forblifver. 
Dend anden søn er Rasmus Pedersen nu paa 14 aar gl. for ham er forhen til wærge anordnet 
fremdeelis forblifver hans faderbroder Jens Hansen Ridder boende i Gudhiem. 
Dend yngste søn er Anders Pedersen paa 12 aar gl. for ham er forhen  til wærge anordnet og 
fremdeelis  forblifver Faderbroderen Olluf Hansen Ridder boende i Aarkirkebye. 
Dend daatteren er Doretra Pederlsdaatter  paa 9 aar gl. for hende og forhen til wærge anordnet 
som fremdeelis forblifver hendis Morbroder Rasmus Rasmusen Stange boende i Østerlaurskier 
sogn. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded Jep Hansen og  
Anders Andersen i Østerlaurskier sogn. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun ugilled Hest 9 Sld., en brun blised gilling 9 Sld., en hvid graae Hest 7 Sld., en graae Hest 
gilling 9 Sld., en brun braaged gilled Foele for 6 Sld., en brun gilled Foele 6 Sld., en brun blised 
Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en gl. brun Hoppe for 4 Sld., en gl. sort blised Hoppe 6 mrk.,  it brun blised 
Horsføll 3 mrk.,  
Qveg,  
En røe Koe 5 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld., en blaae herred i kalved qvige for 5 Sld., en sort 
hielmed Koe 5 Sld., endnu en røed Koe 5 Sld., en blak braaged Koe for 5 Sld., en blaked Koe for 5 
Sld., en gl. blak grimmed Koe 4 Sld., endnu en blaked Koe for 4 Sld., en brun hielmed Koe 4 Sld., 
en røe belted Qvige for 14 mrk., it bleg braaged Tyrnød 3 Sld., en røe hielmed Qvige 3 Sld., en røe 
belted Qvige 2 Sld., en røe Qvige 10 mrk., en dito 10 mrk., it brun røgged Tyrnød 9 mrk., it sort 
herret studnød for 10 mrk., it blak belted studnød for 2 Sld., it sort hielmed Qvige nød 6 mrk., it røe 
hielmed Qvigenød for 4 mrk., it røe braaged Qvigenød 4 mrk., it røt studnød for 4 mrk., it brun stud 
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nød for 10 mrk., it blegged studnød 10 mrk., en sort skioldet stud 5 Sld. 2 mrk., en røe stierned stud 
for 5 Sld. 2 mrk., en røe stud for 5 Sld., en røe hielmed stud for 5 Sld.,  
Faar og Lam. 18 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 15 Sld. 3 mrk. , 3 Wæhr lam, og it gimmer lam á 2 mrk 
er 2 Sld.,  
Svin. En graae Soe for 5 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en graae belted Soe gris 2 mrk., en graae belted 
galt gris 2 mrk., en graae belted Orne 2 mrk., en graae belted galt for 4 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaasse á 20 skl er 6 mrk. 4 skl., en ung Gaas 14 skl.,  
Boehawe. 
En sleede med slee car jern vidier, og dret 4 mrk., en skov sleede med jern vidier og dret 2 mrk., en 
arbieds wogn med stier hammel tøm, og halseeler 10 mrk.,  
I Steerhused. 
En øll half tønde 6 skl., en gl. half tønde 2 skl., en tønde waag Rug sat med en sek for 4 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
En fyrre kiste med laas og hengsler for 4 mrk., it ege bord med oben foed og skoffe for 3 mrk.,  
Jern Ware. 
En staur øpse for 1 mrk., en gl. bred bladed øpse 4 skl., en jern spade 3 mrk., it tørf jern 1 mrk., en 
lyng rifve med skaft for 6 skl., en leer hake 4 skl., en jern hand stang 3 mrk., en jern thfve 4 skl., 
endnu it tørf jern 8 skl., en lun styke naur 4 skl., it hug jern 4 skl., it skiølp 4 skl., en spin Rok som 
er af verdie 3 mrk., er daatteren Doretra bevilged af alle ved kommende endnu en spin Rok sat for 
8 skl., en bagstoel 4 skl., en jern tyfve 10 skl.,  
I Krobhused. 
I wæster seng er it nye wefved sengklæde sat for 4 skl., en ullen ofverdynne 12 skl., en ullen 
underdynne 6 skl., en hvid gl. pude 2 skl., bemælte wæster sengested 10 skl., I  Øster seng, en 
ofverdynne halfdeelen olmerdugs og halfdeelen wadmel for 20 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 
skl., en hvid ullen underdynne 2 mrk., en ullen hofved dynne 10 skl., det samme sengested sat for 1 
mrk.,  
I Steerhus Cammered, en ranned ullen ofver dynne 8 skl., it blaargarns lagen  for 4 skl., en ranned 
under dynne 8 skl., 2 ullene hofved puder 12 skl., en linnen pude 4 skl.,  
Benkeklæder i stuen. En spoelskaded benkedynne 6 alen lang 5 mrk., en syed agedynne for 5 mrk., 
it spoelskaded hiønde med syed under vor 1 mrk. 4 skl., en liden syed agedynne for 1 mrk. 4 skl., it 
syed hiønde med løet skin under 1 mrk., en gl. lesned agedynne 6 skl., it syed hiønde som er i pandt 
fra Anders Rasmusen Stange for 4 mrk. 6 skl., en spinde stoel for 4 skl., it udhus paa denne 39 
gaards grund som er 6 stolperum med alt hvis nu jord og nagelfast fore findis er nu taxered for 
penge 14 Sld.,  en tønde 5 skepper Rug som er saaed her ved berørte 39 gaard er sat for tønden 6 
mrk., er 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., Biugning træ i gaarden, 2 ege bielker á 2 mrk er 4 mrk., en ege stolpe 
8 skl.,  
Sæden i Laden. 2 stolperum Biug til Bielkerne er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., lided utersked 
haure er sat for 3 tønder á 2 mrk er 6 mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere, og ringe for 5 mrk., 
en gl. harre med jern tinner 3 mrk., en træ tinned harre 1 mrk., en hand qvern med jern seiel og huus 
6 mrk., endnu en ploug med jern jul bøsse løbere, og ringe 4 mrk., en træ tinned harre 1 mrk., en 
gang nye juhl som ike er jerned sat for 10 mrk., it aar med bihl paa 12 skl.,  
Fra Stue tilled. 7 tønder Haure a 2 mrk er 14 mrk., 2 seiser med bom og ringe á 3 mrk er 6 mrk.,  
Kaabber. En fiering stoer kaabber kedel vog 11 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., en 
gl. mæssing kedel paa en half kitte stoer 1 mrk. 8 skl.,  
Nok i Krobhused. En gl. ege kiste med laas og hengsler for 4 mrk., 2 tønder med Rug meel udi á 9 
mrk er 4 Sld. 2 mrk., en gl. tom half tønde 4 skl., en røsteballig 8 skl., en øll half tønde 1 mrk., en 
straae bonds tønde 8 skl., it madskab uden laas 1 mrk., en straae bonds tønde 6 skl., it deigne trug 
12 skl.,  nok en tønde Rug meel for 9 mrk., en blaargarns bord dug 3 mrk., en jern gryde kraag 1 
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mrk. 8 skl., Hvis Høe, og halm som var her paa gaarden i behold, det forundte med arfvingerne, og 
wærgerne at Hans Hiort skal nyde, og beholde til Creatuernis fremføde. Og til vorfoder, og var der 
ej begiærendis der paa nogen taxering at nu skulle giøris. 
Summa andrager forskrefne dette angifvende Sterfboes løsøre middel til 
 penge 252 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef samptlige de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette 
Sterfboes middel at anføre, hvor til de svarede nej, at de ike viste meere løsøre til dette boes middel 
at anføre, end foran findis indført for ved saa dette Sterfboes løsøris registering er slutted. Hvilked 
at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar des til vidnis biurd under vore hender og 
segneter, skiftestæden Ut Supra. H: Brugman. Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen. 
Hans Hiort.  Olle O:H:S: Hansen.   Jens J:H:S: Hansen. 
Denne S: Qvindis Ifareklæder blef efter seeit af wurderings mændene taxered som her efter 
følger.nemlig, en blommed Silke tøys Hufve med pude paa sat for 5 mrk., en gl. sort silketøys hufve 
med oplæg for 1 mrk., it pande lin med knipling paa for 8 skl., it pande lin foruden knipling 6 skl., it 
dito 4 skl., en run crom lærred klud 4 skl., en dito 1 mrk., en dito 1 mrk., en dito 1 mrk., it bruegarns 
tør klæde 8 skl., it cram lærrets forklæde, med en breed udi 3 mrk., it brue lærrits forklæde med 1½ 
bred udi 1 mrk. 8 skl., en bruegarns opleed 1 mrk. 8 skl., en blaargarns opled 4 skl., en dito 6 skl., 
en sort sardis trøye under forred med lærred og cartun i skøden for 3 Sld., it sort fifskaftes skiørt 6 
mrk., it sort raftis snørlif med mæssing maller udi 1 mrk., en røe gl. vendt klædis foerskiorte 1 mrk. 
8 skl., it nytt rødt wadmels skiørt 6 mrk., it par nye svinne lærs sko 3 mrk., summa 11 Sld. 3 mrk.,  
Her imod beholte Stiffaderen Hans Hiort sine egne Ifare klæder, hvor med hand var tilfreds, og 
fornøyet, Hans Poulsen Hiort foreened om, saa at Hans Hiort lowed at skal give hver søn en skiorte 
og daatteren en serk og en opled der af, og dend eldste søn Hans Pedersen lofved Hans Hiort at 
skal nyde it brun blised Hors og it bleged Qvigenød som hand haver her i boet nu gaaendis, som 
bemælte sønnen haver fortient ved tienesteløn, og der foruden skal Hans Poulsen Hiort, efter nu 
giorde sit løfte, lade forferdige en hvid wadmels kioel med røde opslag og 2 ullen røde farfvede 
hosser til sin Stifsøn Hans Pedersen, som hand saa fri skal nyde, og deelis forskrefne Ifareklæder 
som andrager i alt til penge 11 Sld. 3 mrk., Imellem denne S: Qvindis 3 sønner, og en daatter, er der 
af en broder laad penge 3 Sld. 1 mrk. 6 skl., og daatterens laad er 6 mrk. 11 skl.,  
Dend eldste søn Hans Pedersen tilkommer 13 mrk. 6 skl., tillagt en sort zartis trøye under forred 
med lærred og catun i skiøden for 3 Sld., en kram lerrets klud 1 mrk., en blaargarns opleed for 6 
skl., :/: 
Dend anden søn Rasmus Persen tilkommer 13 mrk. 6 skl., tillagt it nytt rødt wadmels skiørt 6 
mrk., it cram lærrets forklæde, med en breed udi 3 mrk., en run crom lærred klud 1 mrk., en gl. sort 
silketøys hufve med oplæg for 1 mrk., en røe gl. vendt klædis foerskiorte 1 mrk. 8 skl., it pande lin 
med knipling 8 skl., it pande lin uden knipling 6 skl., :/: 
Dend yngste søn Anders Persen tilkommer 13 mrk. 6 skl., tillagt it par nye svinne lærs sko 3 
mrk.,it sort fifskaftes skiørt 6 mrk., en cram lærrits klud 1 mrk., it bue lærrits forklæde med 1½ bred 
udi 1 mrk. 8 skl., en brue garns opleed 1 mrk. 8 skl., it brue garns tørklæde 8 skl., til ofvers 2 skl.,  
:/: 
Daatteren Dortea Persdaatter tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder 6 mrk. 11 skl., tillagt en 
blommed silke tøye hufve med pude paa for 5 mrk., en pande lin 4 skl., en run cram lærrets klud 4 
skl., en blaargarns opleed 4 skl., it sort raskis snørflif med mæssing maller udi for 1 mrkl., :/: 
Nest paa følgende den 20 Marty Berørte Aar 1705. Udi de vedkommendis Nerværelse 
efter Atter Giorde Tillysning, Saa blef angifven efter schrefne dette Sterfboes bort schyldige Gield, 
og er der til giort udlæg, som her efter følger nemlig. 
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Jacob Larsen boende i Østerlaurskier sogn i Møllegaarden fordred efter foregaaende bevis, som nu 
af Hans Poulsen Hiort, og vedkommende vedgikes, laante, og forstragte penge til denne 39 gaard 
indfrielse som nu rester, og der paa af Hans Hiort til Jacob Larsen udi haand som pandt lefvered 
den Samfrender dom, eller forretning som er opretted paa denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn. 
Hvilken Samfrender forretning Jacob Larsen imod sine udlaante pengis annamelse nu lefvered 
bemælte Hans Poulsen Hiort at bruge her ved skifted til efter retning, og rester til Jacob Larsen 
hoved Summa penge 70 Sld., renten angaf Jacob Larsen til dato at være afbetalt, og er berørte 
Samfrender forretning datered foran den 28 Nowember 1698. for de 70 Sld., udlagt en brun braaged 
gilled Fole for 6 Sld., en brun gilled Foele 6 Sld., en brun blised Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en gl. sort 
blised Hoppe 6 mrk., en blak grimmed Koe 4 Sld., en blaked Koe 4 Sld., en røe belted Qvige 3 Sld. 
2 mrk., en dito  for 10 mrk., endnu en røe belted Qvige 2 Sld., it brun røgged Tyrnød 9 mrk., it blak 
belted studnød 2 Sld., 14 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 12 Sld. 1 mrk., 3 Worlam og it gimmerlam á 2 mrk 
er 2 Sld., en graae Soe 5 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en graae belted Orne 2 mrk., en graae belted galt 
4 mrk., 4 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl. Er 6 mrk. 4 skl., en ung gaas 14 skl., en leer hake 4 
skl., i wæster seng i Krobhused, en ullen underdynne 6 skl., en gl. hvid pude 2 skl., det wæster 
sengested 10 skl., i Steerhus Cammered it blaargarns lagen 4 skl., en ranned under dynne 8 skl., en 
linnen pude 4 skl., en liden syed agedynne 1 mrk. 4 skl., en lesned agedynne 6 skl., it syed hiønde i 
pandt fra forde S: Rasmus Trange 4 mrk. 6 skl., en spinde stoel 4 skl., en haand qvern med behør 6 
mrk., en gang nye juhl uden jern 10 mrk., it aar med bihl 12 skl., en fierings stor kaabber kedel vejer 
til 13 mrk. 12 skl., en gl. mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., :/: 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henning Skor ved sin fuldmægtig Mads 
Wolfsens sedel af 2. marty nest forleeden, angaf at der rester af denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn  
for aar 1704. 5 Rd. 2 mrk. 10 skl., og af det 10 worned rester 3 Sld. 1 mrk. 5 skl., er saa i alt som til 
ambtstuen rester her af boet 8 Rd. 3 mrk. 15 skl., er 12 Sld. 3 mrk. 15 skl., Nok rester Qvartal 
skatten for Jan: Febr: og Marty Aa. 1705. penge 5 mrk. 8 skl., for de 12 Sld. 3 mrk. 15 skl., er 
udlagt 6 tønder Biug i straaet á 4 mrk er 6 Sld., en tønde 5 skep Rug som er saaed her ved denne 39  
Gaard i Østerlaurskier sogn for 9 mrk. 2 skl., 7 tønder Haure a 2 mrk. er 14 mrk., it rød hielmed 
Qvigenød 4 mrk., hos Hans Hiort 3 skl., :/: 
For qvartal skatten udlagt it røe braaged Qvigenød 4 mrk., en graae belted galt gris 2 mrk., til ofvers 
8 skl.,  
Nok fordred Hr: Ambtskrifveren efter en anden sin sedel af 23 Febr 1705. som mælder om en røed 
stud Hans Hiort for lang tids siden skal hafve bekommed betalning for, og angaf Hans Poulsen 
Hiort at samme stud forleeden aar bort døde her i boet, og Hans Hiort angaf der for af 
Ambtskrifveren har opbaared 8 Sld., her for uden fordred ambt skrifveren laante penge 24 Sld., 
Hvor for 3de af forde stude er i forsikring, er saa til sammen som Hr: Ambtskrifveren foruden forde 
restands tilkommer her af boet penge 32 Sld., der for er udlagt en sort skiolded stud for 5 Sld. 2 
mrk., en røe stierned stud 5 Sld. 2 mrk. , en røed stud for 5 Sld., en røe hielmed stud 5 Sld., en røe 
Koe 5 Sld., en blak braaged Koe 5 Sld., it røtt studenød for 4 mrk., :/: 
Welb: Hr:Lands Dommer Anker Müller fordred efter sin sedel som vedgikis 6 Sld. 3 mrk., og der 
for i forsikring stilled 2 studenød, en brun, og en bleged som Hr: Landsdommer begiær at ham 
maatte tillægis saa er der til udlagt, it brunt studnød for 10 mrk., it bleged studnød 10 mrk., 3 styker 
Faar 7 mrk., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 10 Sld. 3 mrk. 4 skl., Her paa vil med 
arfvingernis wærger hafve af korted en fiering salt som nu fanttis her i boet, og hvis omrørte Gield 
sig reiser, blifver saa igien naar salted for 5 mrk. 8 skl., aftagis at restere 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., salted 
betaler Hans Hiort selffor de 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., er nu udlagt en blaked Koe for 5 Sld., en brun 
Hoppe 4 Sld., i Øster seng en overdynne halfdeelen olmerdugs og halfdeelen wadmel 1 mrk. 4 skl., 
it nye wefved sengklæde i wæster seng i Krobhused 4 skl., en jern tyfve 4 skl.,  
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Sogne Præsten i Østerlaurskier sogn Hr: Jørgen Anker fordred som rester for liig begengelse med 
denne S: Qvinde saa og for opbaarne ware og tiende 5 Sld. 14 skl., tillagt en brun hielmed Koe for 5 
Sld., en ullen hofved dynne i øster seng i Krobhused 10 skl., en tom half tønde 4 skl., :/: 
Jørgen Olsen paa Leensgaarden i Østerlaurskier sogn, fordred efter sin sedel 5 Sld. 1 mrk. 11 skl., 
der paa angaf Hans Hiort at være betalt 3 Sld., rester saa igien 9 mrk. 11 skl., Udlagt en tønde Rug 
meel for 9 mrk., 2 ullen hoved puder i Steerhus cammered 12 skl., til overs 1 skl., :/: 
Jens Persen i Boelskier sogn fordred efter sin sedel at reste 5 Sld. 2 mrk., tillagt en røed Koe for 5 
Sld., en graae belted Soe gris 2 mrk., :/: 
Ingeborrig S: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin sedel og afreigning Samfrende her i boet 
tilkommer 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., tillagt en brun blised gilled Hest for 9 Sld. It bleg braaged Tyrnød 3 
Sld., it sort herred studnød 10 mrk., 2 Faar 7 mrk., en lundstyke naur 4 skl., :/: 
Giert Jacobsen Von Kempen Farfver boende i  Rønne fordred efter sin sedel for farve løn og anded 
penge 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., tillagt en røe hielmed Qvige 3 Sld., en tønde waag rug med seeken 4 
mrk. 8 skl., det øster sengsted 1 mrk., ved skatten 2 skl., :/: 
Herman Hansen Sode paa Wellingsgaarden i Nyekier sogn fordred efter sin sedel som ham 
tilkommer her i boet penge 4 Sld. 11 skl., tillagt en brun hielmed Koe for 4 Sld., i wæster seng i 
Krobhused, en ullen ofver 12 skl., tilovers 1 skl.,  
Ellene S: Poul Hansen i Meelsted fordred for forstrekning til den ommælte S: Qvindis begrafvelse 6 
Sld. 13 skl., tillagt af 6 stolperum udhus paa den 39 gaards grund er sat for 14 Sld., der af at have 
disse 6 Sld. 13 skl., :/: 
Jens Smid i Gudhiem fordred for denne S: Qvindis liig beslag 5 Sld., og der for uden anden Gield 1 
mrk., er tilsammen 6 Sld., tillagt af forde huus paa dend 39 gaards grund taxt, der af disse 6 Sld., :/: 
Lars Persen i Østerlaurskier sogn fordred 4 mrk., udlagt af forde huus disse 4 mrk., :/: 
Anders Stender i Østermarie sogn fordred arbiedsløn 6 mrk., udlagt i hused 3 mrk. 3 skl., en træ 
tinned harre 1 mrk., it spoelskaded hiønde 1 mrk. 4 skl., it hug jern 4 skl., it skiølp 4 skl., :/: 
Peder Ibsen Skomager i Østermarie sogn fordred arbiedsløn 3 mrk., udlagt en seis med bom og 
ringe for 3 mrk., :/: 
Zander Nielsen i Østerlaurskier sogn fordred arbiedsløn  4 mrk., tillagt en seis med bom og ringe 3 
mrk., it madskab uden laas 1 mrk., :/: 
Mons Eriksen i Østermarie sogn fordred 5 mrk. 6 skl., udlagt 2 ege beilker 4 mrk., en tønde 6 skl., it 
syed hiønde med løet skin under 1 mrk., :/: 
Mads Svendsen i Røe sogn fordred skoleløn 2 mrk. 5 skl., tillagt it trøf jern 1 mrk., en lyng rifve 
med skaft 6 skl., en træ tinned harre 1 mrk., til overs 1 skl., :/: 
Rasmus Hansen i Østerlaurskier sogn fordred 4 mrk., tillagt en fyre kiste med laas og hengsler for 4 
mrk., :/: 
Olle Stange og Rasmus Stange fordred for at grave under denne S: Qvindis liig penge 2 mrk., tillagt 
en straaebonds tønde 8 skl., en jern gryde kraag fr 1 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Stange i Østerlaurskier sogn fordred 5 mrk. 8 skl., tillagt en ploug med behør for 4 mrk., ved 
udfarten 1 mrk., en øl half tønde 6 skl., en straae bonds tønde 2 skl., :/: 
Jens Hansen Ridder i Gudhien fordred 1 mrk. 6 skl., tillagt en bag stoel 4 skl., en jern tyfve 10 skl., 
en ranned ullen overdynne 8 skl., :/: 
Denne S: Qvindis søn Hans Pedersen fordred 5 tønder Hafre á 2 mrk er 10 mrk., udlagt en røed 
Qvige for 10 mrk., :/: 
Esper Persen i Østerlaurskier sogn fordred paa sin hustruis weigne tienesteløn 4 mrk., Hans Hiort 
og arfvingernes wærger viste ike af denne fordring af sige og skal denne Gield reise sig føe´rend 
skifted er holdt efter denne S: Qvindis første S: Mand som Esper Persen angaf, og der paa skifted ej 
er fordred hvor for denne fordring er henvist til low og rett. :/: 
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Imod denne S: Qvindis udfart og begrafvelsis bekaastning tilkommer Hans Hiort hendis efterlatte 
Mand efter sin forteignelse lige vederlaur, som opdrog sig til penge 42 Sld., Hvor af Hans Hiort ej 
begiærer at nyde meere end 40 Sld., men arfvingernis wærger samtyked at Hans Hiort skal nyde 
udlæg af dette boes middel for 36 Sld., og der foruden bevilged wærgerne Hans Hiort skal nyde sin 
sengs klæder som var tarvelig, og en laasfast fyrre kiste, item en gl. span stoer kaabber kedel og it 
gl. pande jern som Hans Hiort for sig self skal nyde uden anke, hvor med Hans Hiort var fornøyet, 
og tilfreds for de 36 Sld., udlagt en brun ugilled Hest for 9 Sld., en hvid graae Hest 7 Sld., en blaae 
herred kalfved Qvige 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en arbieds wogn med behør 10 mrk., en 
slee med slee car jern vidier, og dret 4 mrk., en skov sleede 2 mrk., it ege bord med aaben foed 3 
mrk., en ploug med behør 5 mrk., en ege kiste med laas, og hengsler 4 mrk., en spoelskaded 
benkedynne 6 alen lang for 5 mrk., en syed age dynne for 5 mrk., en harrer med jern tinner for 3 
mrk., til overs forde 1 mrk., :/: 
Nok anføris rente af denne S: Qvindis børns anparter i denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn, efter 
der om de 8te mænds forretning paa samme gaard datered dend 28 Nowember 1698. at heele 
gaardens Summa er sat efter gaarden taal aarlig at giøris 10 mrk., efter des videre indhold, som nu 
er observeret der af tilkommer hver søn aarlig 9 skl., er udi 6½ aar til dato som an føris den eldste 
søn Hans Persen som hans Morbroder Jens Rasmusen Stange er wærge for, og andrager penge 3 
mrk. 8 skl., der for udlagt en jern spade for 3 Sld., en røste ballig 8 skl., :/: 
Ilige maade tilkommer dend anden søn Rasmus Pedersen som hans farbroder Jens Hansen 
Ridder boende i Gudhiem er wærge for rente af lige Summa udi denne 39 gaard penge 3 mrk. 8 skl., 
udlagt der for en blaargarns borddug for 3 mrk., en ege stolpe for 8 skl., :/: 
Dend yngste søn Anders Pedersen som Farbroderen Olle Hansen Ridder boende i Aakirkebye er 
wærge for i forde tiid tilkommer penge 3 mrk. 8 skl., tillagt i Øster seng i Krobhused, it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen dynne 2 mrk., :/: 
Daatteren Doretea Persdaatter som Morbroderen Rasmus Rasmusen Stange er wærge for 
tilkommer iligemaade rente af hendis anpart i gaarden 1 mrk. 12 skl., tillagt en øl half tønde 1 mrk., 
it deignetrug 12 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium, og sin tiener i alt 6 Sld., udlagt 2 tønder Rug meehl er 9 Sld. 2 
mrk., 3 tønder Haure 6 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage  og ustempled papir i alt 8 Sld. 2 mrk., tillagt en graae Hest sat for 9 
Sld., :/: 
Stempled papir til skiftebrefvet for 6 mrk., tillagt en jern haand stang for 3 mrk., it brunt blised 
Horsføll for 3 mrk., som er wurderings mændene tillagt for 6 mrk., og til det stempled papir udlagt, 
it sort hielmed Qvigenød for 6 mrk., :/: 
Nok fordred Jens Stange som Hiort angaf penge 2 mrk. 4 skl., tillagt en staur øpse for 1 mrk., en 
bred bladed øpse for 4 skl., en spin rok 8 skl., it tørf jern 8 skl., :/: 
Saaleedis blifver Gielden lige saa høy, som dette Sterfboes anførte løsøre goeds som 
opdrager til penge 252 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa at indted er over blefven at deele imellem Hans Hiort, og denne S: Qvindis børn. 
Hvor saa Skifteforwalteren endnu tilspurde de tilstæde værende  vedkommende om de viste at der 
var nogen som hafde meere i dette Sterfboe at Prætendere, hvor til de svarede nej, og ingen videre 
er fremkommen med videre at fordre, end her udi foran findis indført og forhen om mældis, 
belangende denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn. 
Saa befindis samme gaard efter en aattemænds forretning for udi datered dend 28 Nowember aar 
1698, med forman Daniel Hansen, med gaardens tilliggende eiendom og herlighed for penge 139 
Sld. 1 mrk. 8 skl., Af hvilken Summa Hans Poulsen Hiort haver med sin hustru indfriet efter 
samme doms indhold, først at skal nyde forde 8te mænds hold 6 Sld., Nok indløst fra Ingeborig S: 
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Olle Jensens i Rønne penge 25 Sld. 2 mrk., af den Summa Hans Ollufsen Skou først fordred 
indfriet, og betalt, første efter udreigningen i berørte Dom mældis de 6 brødre laader, og den 7 
broder laad Esper Hansen Ridders laad, som meenis at skal være uden lands ved døden afgangen 
haver og Hans Hiort med sin S: Hustru til hans brødre betalt hans anpart efter som de self arfvede 
til saa og hvis denne S: Qvindis første mand Peder Hansen med hende auflede børn af deris Salig 
farbroder Esper Hansens arfvepart der af tilkom, efter derom samptlige Esper Hansens brødris 
Qviterings indhold, som er datered den 7 juny 1702, og videre formælding, og der for, deraf de 7 
uddeelte brødre laader nu til dette Sterfboes middel anføris, som opdrager penge 50 Sld. 1 mrk. 6 
skl., og arfved denne S: Qvindis af den anpart hendis første S: Mand tilkom af for anpart som var nu 
S: Qvinde af gaarden for sin egen part af det 6 mrk. 6 skl., Nok arfvede denne S: Qvindis af gaarden 
for sin egen part af det ofver blefne penge 25 Sld. 11 skl., Er saa hvis denne Sal: Qvinde med sin nu 
efterlefvende Mand Hans Poulsen Hiort har indfriet, og arfved udi en Summa penge 108 Sld. 2 
mrk. 7 skl., resten af gaardens sætning som er 30 Sld. 3 mrk. 1 skl., til kommer denne S: Qvindistre 
sønner, og en daatter efter deris S: Fader, der af hver søns anpart er 8 Sld. 3 mrk. 2 4/7 skl., og 
søsterens laad er 4 Sld., 1 mrk. 9 2/7 skl., og der foruden tilkommer disse børn dend anpart som den 
kand tilkomme af deris farbroder anpart af Hans Ollufsen skov fordring som før er mælt, deris 
farbrødre, og wærger har oppebaared, og haver Hans Poulsen Hiort, med bemælte sin S: Mand 
hustru forbedred denne 39 gaard med 3 stolperum  ladehuus som wurderings mændene er agted i 
værdie for 3 Sld., hvor med Hans Hiort, og børnens wærger vare nu tilfreds, er der af Hans Hiort 
part helften 6 mrk., og denne S: Qvindis børns part er til fælleds deeling 6 mrk., væded angaaende i 
denne 39 gaard, da til kommer det S: Per Hans udi yngste søn Anders Persen som farbroderen 
Olluf Hansen Ridder boende i Aarkirkebye er wærge for, og indgik samptlige denne S: Qvindis 
børns wærger her i dag en fuldkommen Accordering med Hans Hiort, at efter som Hans Hiort 
haver vel, og skikelig om gaard med denne sin afdøde hustru, saavel som og med hendis børn, saa 
skal Hans Hiort fremdeehlis beboe denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn udi aatte fulde aar, at 
bereigne fra midfaste 1705. og til mand skrifvendis vorder 1713, og skal Hans Hiort svare bemælte 
sine Stifbørn til fuld rente af ald deris anpart, aarlig med 5 procento efter Kongl: forordning og skal 
Hans Hiort beholde renten hos sig til fardag, tillige med hofved Summen, hvor om  da imellem 
parterne videre skal handlis, om denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn, og naar de forskrefne 8te aar 
har ende, saa skal Hans Hiort imod sin anpart pengis annamelse udi lowlig tiid til Hans Hiort at 
leveris uden videre udi sigelse gaarden til midfaste 1713 fra flytte, saafremt de der om ike 
anderleedis vorder Accorderet, imidler tiid lowed Hans Hiort at holde denne 39 gaard ved hefd, og 
magt, som forsvarlig kand være og at holde wærgerne her udi den foruden skade i allemaader, for 
hofved Sum, og renten som børnen af forde 39 gaard da tilkommer hvor for den anpart som Hans 
Hiort med sin S: Hustru haver arfved og indfriet i denne 39 gaard i Østerlaurskier sogn, som til fore 
er mælt som er tilsammen 108 Sld. 2 mrk. 7 skl., nu deelis imellem Hans Hiort, og denne S: 
Qvindis børn, hvor af Hans Hiort tilkommer den halfvepart som er 54 Sld. 1 mrk. 3½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne S: Qvindis 3 sønner, og en daatter, er der af hver søns 
laad penge 15 Sld. 2 mrk. 1 skl., Og daatterens laad er penge 7 Sld. 3 mrk. ½ skl.,  
Hvilked at saa er indgaaed, og slutted, og af os paa begge sider fast, og ubrudelig holdis, og efter 
kommis skal, efter som forskrefved staar, des til vidnisbiurd, under vore hænder, og navne 
paaskrefven Skiftestæden efter Hans Hiort S: Hustru paa 39 gaard i Østerlaurskier 
sogn, dend 20 Marty 1705. Gregers Christensen.  H: Brugman. 
 Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen.  
 Hans Hiort,   Olle O:H:S: Hansen. 
Jens J:H:S: Hansen.      Jens J:R:S: Rasmusen.  Rasmus R:R:S: Rasmusen. 
Videre befindis dette Sterfboe at være berettiget, som Hans Poulsen Hiort hafver 
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Betalt, med myndlingen eller jord drotten Henrik Jørgensen Ridders farbroder, og wærge Olle 
Hansen Ridders villie, og samtyke for det 10de Wornede S: Jørgen Hansen Ridder i Østerlaurskier 
sogn, sidst paaboede, og fradøde, paadragende restandser, af berørte 10 Wornede, efter derom en 
Qvitering, af Kongl: May: amptskrifver Sr: Hans Henrik Skor udgifven datered, den 12 April aar 
1702 først 23 Rd: 11 skl., er 34 Sld. 2 mrk. 11 skl., Nok haver Hans Hiort betalt til K:M: 
Ambtskrifver, og Ride fouged S: Skor, efter der om samme Qviterings formældings opskrift, og for 
paadragende restandser, paa berørte 10 Wornede 20 Sld., og mælder samme Qvitering, at Hr: 
Ambtskrifver ofverdrager til Hans Hiort, den Prioritet som Hr: Anbtskrifver ved retten paa Ko: 
May: weigne for restandsen var berettiget, og er samme sidste Qvitering datered  den 13 Nowember 
1703. under Hr: Ambtskrifverens egen haand. Saa at Hans Poulsen Hiort nu haver betalt, og 
tilkommer i forde 10 Wornet i Østerlaurskier sogn. til sammen til fore restered til ambtstuen 54 Sld. 
2 mrk. 11 skl., Nok hafver Hans Hiort betalt som hand for S: Jørgen Hansen hafde godset til Jacob 
Larsen i Østerlaurskier sogn penge 10 Sld.,  
Summa 64 Sld. 2 mrk. 11 skl., som deelis imellem Hans Hiort og denne S: Qvindis børn hvoraf 
Hans Hiort tilkommer den halfvepart som er 32 Sld. 1 mrk. 5½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne S: Qvindis børn som er 3 sønner og en daatter, bliver 
deraf hver søns laad 9 Sld. 15 skl., og daatterens laad er 4 Sld. 2 mrk. 7½ skl., og indgik wærgerne 
at Hans Hiort skal fremdeelis have i brug, og dyrke omrørte 10 wornede indtil berørte myndling 
Frederik Jørgensen self blifver myndig, og mægtig den at indfrie, og imellem begge gaarderne den 
39 gaard, og det 10de wornede i Østerlaurskier sogn lovlogen sig at forholde som Hans Hiort agter 
at til svarer, og der foruden skal Hans Hiort forde børnens anparter  med 5 procento aarlig at forde 
rente, og Hans Hiort at beholden renten hos sig til fardag, forskrefne saa at skal holdis, og 
efterkommis og at saa er Passeret, des til widnisbiurd, under vore hender, skiftestæden paa 39 
gaard i Østerlaurskier sogn den 21 Marty 1705.  Gregers Christensen  
Henrik Brugman. Olle O:H:SS: Hansen Ridder. Jens J:H:S: Hansen Ridder 
Forskrefne testerer jeg under skrefne saa leedis at vel efter komme men Hr: Ambt 
skrifverens Qvitering at saa som mælt er, efter sin indhold ved sin fulde magt, Hans Hiort. Efter at 
Jordegodsed i forskrefne maade saa leedis var skifted, og deeled, og af løsøre godsed til Gieldens 
betalning udlagt, Saa paa raabte skifteforwalteren, om der var noggen af de som nu tilstæde var af 
de ved kommende, som viste noged meere  at angifve, entten at være Sterfboet til bæste, eller meere 
bort skyldige Gield, der til de svarede at de ej viste meere at angifve, enten Sterfboet at være til 
bæste, eller meere bort dkyldige Gield, videre end forskrefved staar, der ved saa dette Skifte er 
slutted, Hvilked at saa er tilganged, og Passered som foran findis indført, des til vidnisbiurd, under 
vore hænder. Og signeter Skiftestæden paa 39 Gaard i Østerlaurskier sogn  den 21 Marty 
Aar 1705. Gregers Christensen.  H. Brugman. Anders A:A:S: Andersen. 
 Olluf O:H:S: Hansen Ridder.     Jens J:H:S: Hansen Ridder. Hans Hiort. 
Jep Hansen. Rasmus R:R: Rasmusen Stange.  
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Nr. 310. 
Side 562. 1705. 23. Marts. 
Margrethe Olsdatter, enke, 18. Sg. Nyker.  
Afg. Niels Ibsen. 
 3 søn. 2 døt. 
A: Olluf Nielsen, f. 1683. Værge: Peder Hansen, Blykobbegård, Nyker. 
B: Jep Nielsen, f. 1689. Værge: Farbror, Peder Ibsen, Olsker. 
C: Peder Nielsen, f. 1693. Værge: Farbror, Esper Ibsen, Nyker. 
D: Boel Nielsdatter, gm. Jens Clausen, 3. Sg. Vestermarie. 
E: Kirstene Nielsdatter, f. 1687. Værge: Farbror, Peder Ibsen. 
 
Anno 1705 Dend 23 Marty. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter afgangne Niels Ibsens S: Hustru Margreta Olsdaatter, 
som boede  og  døde paa den 18 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Nyekier sogn.Og det  imellem 
denne S: Qvindis efterlatte børn som er 3 sønner og 2 døttre hvor af 
 
Dend eldste søn er Olluf Nielsen nu pa 22 aar gl. for ham er tilsiuns wærge Peder Hansen paa 
Blykobbergaarden. 
Dend anden søn er Jep Nielsen nu paa 16 aar gl. for ham er til wærge anordnet farbroderen Per 
Ibsen i Olskier sogn. 
Dend yngste søn er Per Nielsen paa 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet bemælte Farbroder 
Per Ibsen, Coporal boende i Nyker sogn. 
Dend eldste daatter er Boel Nielsdaatter  som er i Ekteskab med  Jens Clausen boende i 
Myrebye i Wæster sogn paa 3 gaard, som til denne 18 gaard i Nykers sogn er hiidflytt.. 
Dend yngste daatter er Kirstine Nielsdaatter  nu paa 18 aar gl. for hende er til wærge anordned 
hendis faderbroder forde Peder Ibsen.at 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 og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded Laurits 
Hansen og  Hans Ibsen  begge boede ibiden. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Efter den skifte forretning opretted og sidst slutted efter denne S:Qvindis afdøde Mand Niels 
Ibsen dend 9 Marty 1705 befindis denne S: Qvinde at tilkomme imod sin S: Mands Udfart, eller 
begrafvelsis bekaastning penge 27 Sld. 2 mrk. 12 skl., hvorfor er udlagt, en mørk brun Hoppe for 3 
Sld. 2 mrk.,  en sort røgged Koe for 5 Sld.,3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en stoer hvid Soe 6 mrk., 
ald Rug sæden som er saaed med arbiedet her ved denne 18 gaard i Nyekier sogn som er sat for 9 
Sld. 3 mrk., hos Jørgen Murmester som hand er skyldig 3 mrk., den løsse uterskede Rug i Øster 
lade sat for 6 mrk., en ploug med behør for 5 mrk., 2 ploug jern 2 mrk. 8 skl., en jern gryde for 4 
mrk., en huge benk for 4 skl., ved wurderings mændenis udlæg de 8 skl., ved Jocum Thisens udlæg 
8 skl., Summa 27 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Saa blef af skifte betienterne paaraabt, og der var noged meere til dette Sterfboes middel at anføre, 
hvor til de ved kommende svarede at de ej viste meere til dette boes middel at angifve end 
forskrefved staar undtagen denne S: Qvindis Ifareklæder, som de 2de døttre hafver bekommed at 
slide, efter som sønnerne haver bekommed deris S: Faders Ifareklæder, her imod er denne S: 
Qvindis begrafvelse bekaasted af Esper Ibsen og Jens Clausen som er liigkisten der til bræder 5 
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mrk., arbiedsløn for kisten 4 mrk., Jern til haand grefver for 4 mrk. 8 skl., arbiedsløn til smiden 3 
Sld., dem som bar liged til kirken bekaasted som opdrager 15 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Christen Lin for liig begengelse 7 Sld., Sogne Deignen Jørgen Andersen for liig 
begengelse 2 Sld., Summa 31 Sld. 4 skl., hvor til er udlagt til betalning forskrefne løsøre Gods som 
opdrager til penge 27 Sld. 1 mrk. 8 skl., for resten som er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  hvor til indted fanttis 
i Sterfboet at betale med, hvor ved saa dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret Testerer H: Brugman.  Peder Hansen.   Esper Hansen. 
Esper Ibsen  Per P:I:S: Ibsen.  Jens J:C:S: Clausen.   
 Olle O:N:S: Nielsen. Lars Hansen.  Hans Ibsen. 
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Nr. 311. 
Side 562b. 1705. 1. April. 
Jep Jensen, kirkeværge, 80. Sg. Østermarie. 
Margrethe Andersdatter. Laugv: Bror, Lars Andersen, Ølegård, Øster Sogn. 
 4 søn. 3 døt. 
A: Jens Ibsen, f. 1686. Værge: Moders søsk.barn, Biørn Mickelsen, 4. Sg. Øster Sogn. 
B: Anders Ibsen, f. 1690. Værge: Faders søstermand, Jens Hansen, Øster Sogn. 
C: Niels Ibsen, f. 1695. Værge: Faders søster dattermand, Hans Jensen, Øster Sogn. 
D: Jep Ibsen, f. 1703. Værge: Farbror, Berild Jensen, Øster Sogn. 
E: Karen Ibsdatter, gm. Peder Hansen, Øster Sogn. 
F: Seigne Ibsdatter, f. 1684. Værge: Søstermand, Peder Hansen. 
G: Kirstene Ibsdatter, f. 1697. Værge: Morbror, Laurs Andersen. 
 
Anno 1705 Dend 1.April. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt paa følgende Schifte og Liqvidation efter Sal: Jep Jensen Kirke Wærge for 
Østermarie Kirke  som boede og  døde paa den 80 Jord Eiendoms gaard i bemælte Østermarie 
sogn. imellem denne S: Mands efter latte Hustru Margreta Andersdaatter, for hende blef  efter 
hendis begiering til laug wærge anordnet hendes broder Lars Andersen boende paa Ølegaarden i 
Østermarie sogn, De paa eene side, og paa den anden side denne S: Mands med bemælte sin hustru 
auflede børn, som er 4 sønner og 3 døttre hvor af 
 
Dend eldste søn er Jens Ibsen paa 19 aar gl. for hammen  er til ordned at være tilsiuns wærge  
Biørn Mikelsen boende paa 4 gaard i Østermarei sogn, som er hans Moders sødskende barn.  
Dend anden søn er Anders Ibsen nu paa 15 aar gl. for ham er til wærge anordnet denne S:Mands 
søstermand Jens Hansen i Østermarie sogn. 
Dend 3. søn er Niels Ibsen paa 10de aar gl. for ham er til wærge anordnet Hans Jensen hans faders 
søsterdaattermand boende i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn er Jep Ibsen paa 2 aar gl. for ham er til wærge anordnet hans Farbroder Berret 
Jensen boende i Østermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Karen Ibsdaatter  i Ekteskab med  Peder Hansen boende i Østermarie 
sogn. 
Dend anden daatter er Seigne Ibsdaatter paa 21 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis 
søstermand forde Peder Hansen. 
Dend yngste daatter er Kirstine Ibsdaatter  nu paa 8 aar gl. for hende er til wærge anordned 
hendis moderbroder forde Laurs Andersen.  
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded Esper Poulsen 
og  Jens Seiersen  i Østermarie sogn. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun blised gilled Hest for 11 Sld.,en sort skimled Hoppe 9 Sld., en gl. sort Hoppe 3 Sld., en ung 
sort hoppe 8 Sld., en gl. hvid Hoppe 4 skl., en røe stierned Hoppe 6 Sld., en graae brased ung Hoppe 
17 mrk., it brun blised Horsføll for 14 mrk., Nok findis en sort brun ugilled Foele som faderen 
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haver gifved sin eldste søn Jens Ibsen af werdie 6 Sld., nok en sort brun gilled Foele som faderen 
haver gifved sin anden søn Anders Ibsen af werdie 7 Sld., Item it røt skimled gilled Hestføll it aar 
gl. som faderen haver gifved sin tredje søn Niels Ibsen af werdie 2 Sld., nok findis it sort brun  
Horsføll, og it aar gl. som faderen haver gived sin yngste søn Jep Ibsen af werdie 2 Sld., nok 
findis en røe braaged Koe af werdie 4 Sld. 2 mrk., som faderen har gived sin daatter Seigne 
Ibsdaatter. Item findis it sort Qvigenød af werdie 9 mrk., som faderen hafver gifved sin yngste 
daatter Kirstine, og hafde moderen med sin laugwærge, og de andre wærger, og ved kommende 
ej noged paa forskrefne børnens bevilgning som faderen før sin død dem har gifved, at anke, men 
vare der med vel tilfreds, og fornøyet i allemaader, nok blef wurdered efter skrefne Qveg. En gl. 
sort hielmed Koe for 3 Sld., en blaked Koe 4 Sld., en røe herred Koe 4 Sld. 1 mrk., en røe stierned 
Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort røgged Koe 4 skl., en gl. røe hielmed Koe 14 mrk., en røe Koe 4 Sld. 
1 mrk., en hvid røe hofved Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe belted Koe 4 Sld. 2 mrk., it blodrøt Tyrnød 9 
mrk., en sort brun Qvige 4 Sld., en sort hielmed Stud 7 Sld., it røe røgged studnød 2 Sld. 3 mrk., it 
røe hielmed studnød 9 mrk., it sort studnød 9 mrk., it sort braaged Qvigenød 9 mrk., it sort belted 
Qvigenød 9 mrk., it røt studnød 2 Sld., endnu en røe stud kalf for 5 mrk., en røe stierned Tyrkalf for 
5 mrk., en røe stierned Qvigekalf for 5 mrk., en røe stierned Qvigekalf for 6 mrk., en røe stierned 
studkalf 4 mrk., en sort hielmed Qvigekalf for 6 mrk.,  
Faar. 13 styker unge, og gamle Faar á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk.,  
Gies 4 gl. Gies, og en ung Gaasse á 1 mrk er 5 mrk.,  
Svin. En graae belted galt 3 mrk., en røe sanded galt 3 mrk., en dito 2 mrk., en dito 2 mrk., en hvid 
Soe 3 mrk., en røe sanded Soe 3 mrk., en sort pletted Soegris 2 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler 2 Sld., it gl. forwogn ree med 2 juhl 
med en vidier fortil 1 mrk. 4 skl., 4 nye juhl foruden bøsse og ringe 3 Sld., 2 smaa gl. wogn stier 8 
skl., 2 gl. wogn ree med en vidier paa 12 skl., en nye slede med 2 gl. stier paa, og 2 jern vidier 3 
mrk., en gl. Skov sleede med 2 jern vidier 12 skl., 2 gl. Høestier 8 skl., en ruhl med jern tapper og 
skogle 3 mrk., en hare med 30 jern tinner udi som er halfslit for 2 mrk. 8 skl., en gl. træ tinned harre 
4 skl., en gl. ploug med nye bøtte ploug jern med bøsse løbere, og ringe sampt draglenke for 7 mrk., 
endnu en ploug med nye jul foruden bøsse, og med ringe skær og knif for 5 mrk.,  
Jern Warre. 
2 gl. ploug knifve lægge begge sat for 3 mrk., it gl. stver sauf 2 mrk. 8 skl., it stik sauf 4 skl., 2 jern 
nagle á 2 skl er 4 skl., en bred bladed øpse 2 mrk., en stok øpse 2 mrk., en half stok øpse 12 skl., en 
træ øpse 6 skl., en jerned hammel stokmed svingle 8 skl., en bendhage 2 skl., en træ skoe naur 12 
skl., en lette naur 8 skl., en lin styke naur 4 skl., 2 qvern haker 8 skl., it gl. stude aag med jern ringe 
4 skl., it tørf jern 14 skl., it dito 12 skl., it gl. tørfjern 8 skl., en jern kihl for 1 mrk., en gl. tengsel 6 
skl., en lyngrifve 12 skl., en gl. dito 8 skl., 5 gl. juhl bøsse og 2 ringe a 2 skl er 14 skl., en gl. korn 
seis med bom og ringe 8 skl., en gl. gres seis med bom og ringe 1 mrk., en nye gres seis med bom 
og ringe 2 mrk., en udyktig seis for 4 skl., en gl. jerned hammel med haar seeler og cabel hammel 
reeb 8 skl., en diot 8 skl., en barked Koe huud 6 mrk., it barked kalfveskin 1 mrk., 2 tønner med 
haar reeb paa og jern miler a 6 skl er 12 skl., cabel halseeler med jern ringe 4 skl., en gl. lin wef for 
3 Sld., 3 nye bagge ratte 1 mrk. 8 skl., 2 jern tyfve 8 skl.,  
I Steer hused. 
It deigne trug med heele gaule og jern ofver enderne, og trug stoel for 6 mrk., en kalke tøned 12 
skl., en stoer tøned 1 mrk. en straae bonds tøned 6 skl., it øl kar 4 mrk., en saltere halftønde for 6 
skl., en gl. øl tønde 1 mrk., 6 straae bonds tønder i Steerhus cammeret á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en gl. 
half tønde 2 skl., it gl. car paa en tønde 1 mrk. 8 skl., en nye kierne 1 mrk. 8 skl., 8 sy bøtter á 3 skl 
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er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. spanner á 3 skl er 6 skl., 2 gl. kitter á 2 skl er 4 skl.,it gl. gryne sold 8 skl., en 
jern haand stang 3 mrk., it aar med jern bihl 1 mrk., it dito 12 skl,  
Paa stue tilled, og i Krobhused. 
En mented Horse huud for 3 mrk. 8 skl., en liden mented Koe huud for 3 mrk. 8 skl., en gl. 
straaebonds tønde 4 skl., 5 gl. half tønder á 2 skl er 10 skl., 2  nye fieringer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 
2 nye ottinger á 8 skl er 1 mrk., 4 cabel bag reeb á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. rannede ullen seke á 8 
skl er 1 mrk., 6 straae bonds tønder á 4 skl er 8 skl., en ølfiering 6 skl., it gl. madskab for 2 mrk.,  
I Wæster hus. 
En nye fyre kiste med laas med runt laag 2 Sld., en gl. fyre kiste med laas 6 mrk., en nye fyre half 
kiste med laas 5 mrk., it gl. fyre bord med foed  1 mrk. 4 skl., 2 nye sengesteder hver med 3 stolper 
á 4 mrk er 2 Sld., it gl. fyre panneled sengested for 1 mrk., en ride sadel med stie bøyeler og sadel 
jord for 6 mrk., en gl. crebat sadel med gl. sty bøyle 1 mrk. 4 skl., en nye warpe 1 mrk. 4 skl., en gl. 
kiste med gl. laas 5 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. fierings kedel er vegtig til penge 3 Sld. 8 skl., en gl. kaabber kedel paa 2 spanne stoer er 
wegtig til penge 3 Sld. 8 skl., en gl. malm gryde paa en kitte stoer, er vegtig til 5 mrk.,  en half 
tønde kaabber kedel er vegtig til penge 8 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., en 
brøger kedel paa en tønde, og en span stor er vegtig til penge 15 Sld., en brende vins pande  med hat 
og pibber paa en half tønde stor sat med tønden, og er vegtig til penge 14 Sld., en gl. kaabber sy for 
1 mrk.,  
Nest paafølgende den 2 April Berørte Aar 1705 er atter udi forschrefne de 
vedkommendis Nerværelse med denne forretning endnu videre foretagen, og Passeret 
Som her efter følger nemlig. 
Summa Andrager forskrefne wurderede løsøre til penge 223 Sld. 14 skl.,  
Nok blef wurdered efter skrefne  
Thin. 
6 smaa Thin tallerkener med en stempel mangut vog 7 skaalpund er sat styked for 1 mrk er 6 mrk., 
nok 6 smaa Thin tallerkener vog 7 skaalpund hver med tre stempel hver sat for 1 mrk. 4 skl., er 7 
mrk. 8 skl., en thin skaal med 2 øren for 1 mrk. 8 skl., en thin lysestage med dreiet piber sat for 2 
mrk., 2 smaa flade thin fade med en stempel paa hver er vegtig til 3 mrk., er 6 mrk., 2 smaa flade 
thin fade med 3 stempel paa hver er vegtig til penge 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., it lided gl. fladt bruded 
thin fad er vegtig til penge 1 mrk. 4 skl., en fuld kommen hus og reise dansk bibel indbunden udi en 
stor Octave er sat for 10 mrk.,  
Sengeklæder i Wæsterhus i Øster seng. 
En blaae ranned hiem giort olmerdugs ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en nye hampr garns 
underdynne 2 Sld., en nye hvid linnen hoved dynne 1 mrk. 8 skl., en gl. ullen hofved dynne 1 mrk. 
4 skl., en hvid ullen pude med lin vor og strik 3 mrk., en hvid linnen pude med lin vor og strik for 4 
mrk., it nyt bruegarns lagen med 2 breder udi for 4 mrk., it gl. bruegarns lagen med 2 breder udi for 
3 mrk.,  
I Væster Seng ibiden, en blaae ranned hiem giort olmerdugs ofver dynne 9 mrk., en hvid wadmels 
under dynne for 6 mrk., en ullen hvid pude med lin vor og strik 2 mrk., en linnen dito 2 mrk. 8 skl., 
2 gl. brue garns lagen á 2 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
I søndre seng, i bemælte wæsterhus, en gl. sort wadmels ranned ofver dynne 2 mrk., en dito under 
dynne 1 mrk., en gl. hvid ullen hofved dynne 8 skl.,  
I Pigens Seng. En gl. sort ranned overdynne 1 mrk. 8 skl., en sort ranned ullen under dynne 1 mrk., 
2 gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
Lin Klæder. 
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En rude wefved bord dug 4 allen lang for 4 mrk., som er med nogen skaaren musse huul paa, en 
rude wefved bord dug som er 3½ alen lang og er foruden huller sat for 4 mrk. 8 skl., i stuen en nye 
wefved liden benkedynne 2½ allen lang for bord enden paa blaa bon for 6 mrk., en tryggeskefted 
benkedynne under winduen 5 allen lang sat for 6 mrk., en nye wefved benkedynne med graat 
wadmels under 3 allen lang 4 mrk., it gl. flamsk hiønde med Allumit skin under 2 mrk, 8 skl., en 
nye wefved age dynne med ranned ateen massed under foer for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved 
agedynne med sort wadmel under 1 mrk., it nyt langt wæfved hiønde med sort wadmel under 1 mrk. 
4 skl., it flamme wefved hiønde. Med hvidt løet kalf skin under 1 mrk. 4 skl., en gl. lesned 
benkedynne 4 allen lang med brun wadmel under 2 mrk. 8 skl., nok i stuen, en gl. benk med ryeke 1 
mrk. 8 skl., en gl. ryke bagstoel 8 skl., it fyrre bord med aaben foed og skoffe 4 mrk., it gl. fyre 
waarskab med laas 4 mrk.,  
Sølf.  
En høy smal Sølf staab vog 7 laad er heel ny Sølf á 2 mrk 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en høy smal 
Sølf staab paa en peel stoer vog 4½ laad er brøstfeldig, der for laaded sat for 2 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 
3 mrk. 4 skl., it Mussel skals Sølf begger vog 7½ laad, á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., en Sølf skee 
med it fladt skaft paa bladed staar teigned IIS Mad vog 3½ laad á 3 mrk. er 10 mrk. 8 skl., en sølf 
skee med it half fladt skaft der paa staar H:D: 1622. vog 3½ laad, lided bruded i breden der for 
laaded sat for 2 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Paa Krobhus tilled. 
8 tønder Torsken Biug en blandet med Haure á 3 mrk 8 skl., er 7 Sld., 12 tønder Haure 6 Sld., 4 
straae bonds tønder med Rugmeel á 10 mrk er 10 Sld., er saaed her ved gaarden den Rug en tønde i 
gødning, der af strøe rugen er sat for 6 mrk., og arbieded er sat for 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., en nye 
lin hegle med en grøn, og en fin hegle paa it bræt sat for 1 mrk. 8 skl., blef fremvist, og af Enken 
angifven at findis udi reede penge her i boet som nu til boeds middel anføris 60 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge, saa og børnens wærger om de viste meere 
løsøre goeds til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede nej at de viste ike meere løsøre 
goeds angifved er, og forskrefved staar. 
Hvor for saa det forskrefne angifvende løsøre, og reede penge er sammen reigned og 
andrager til penge 367 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne tilstaaende Gield som er af følgende beskaffenhed. 
Lars Andersen nu boende paa den 58 Jord eiendoms gaard kaldis Øllegaarden i Østermarie sogn, nu 
i dag vedstoed at være skyldig til denne Sal: Mand Jep Jensen reede laante penge 80 Sld., og der for 
hafver Laurs Laurs Andersen til S Jep Jensen lefvered, en 8te Samfrender Dom opretted paa dend 
57 Jord eiendoms gaard i bemælte Østermarie sogn, med Forman Lodwig Larsen, først datered 
dend 26 Oktober Aa. 1685. sampt og en adkomstbref med paaskrefven Qvitering af Welb: Hr: 
Lands Dommer Ancher Müller, datered dend 16 Oktober 1694. Hvilke 2de brefve nu fanttis her i 
boet, og befindis af forde skrefne 8te Mænds forretnings slutning at berørte Lars Andersen er sæded, 
og adgangen til kiendt udi bemælte 57 gaard i Østermarie sogn. saa at bemælte gaard er Lars 
Andersen berettiged til arf og eiendom efter sin S: Fader Anders Larsen, og der for haver Laurs 
Andersen denne S: Mand Jep Jensen forsikred omrørte 57 gaard i Østermarie sogn, for de af Jep 
Jensen til ham udlaante reede penge 80 Sld., som Lars Andersen samme giorde forsikring vedstoed, 
og gestendig var i allemaader saa ret at være, og der for nu Gielden med forskrefne forsikring her til 
Sterfboets middet anføris for penge 80 Sld., Nok vedstoed Lars Andersen tillige og disse denne S: 
Mands Enke og børnens wærger at ej meere rente af denne hofved Summa 80 Sld., rester til nest 
kommende 1. May 1705. end penge 4 Sld., og blef forde 2de brefve nu paa skrefven, og S: Jep Jens 
Enke igoien lefvered.  
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Peder Espersen i Østelaurskier sogn vedstoed her til boet at være skyldig laante penge som Peder 
Espersen af S: Jep Jensen hafver bekommed penge 11 Sld., Enken, og wærgerne vedstoed at renten 
er til dato betalt, 
Denne S: Mand Jep Jensen haver angifved at Peder Staffansen i Østerlaurskier sogn er skyldig 
laante penge 4 mrk.,  
Hans Pedersen boende paa den 7 gaard i Østermarei sogn er skyldig til boet laante penge som hans 
søn Peder Hansen nu her i dag vedstoed penge 5 Sld., rente her af er betalt til dato. 
Hans Rasmusen i Østermarie sogn møtte her i dag, og vedstoed her til boet at være skyldig laante 
penge 14 mrk.,. heraf vedstaar at være skyldig for 2 aars rente 1 mrk. 12 skl., her imod hafver Laurs 
Rasmusen hos sig her fra boet at føede forde sort hielmed stud og tilstod Enken, og arfvingerne 
Hans Rasmusen foerløn 6 mrk., som korttis ham paa capital og rente og der imod skal Hans 
Rasmusen fremføde berørte stud, blifver saa Hans Rasmusen igien skyldig her til boet penge 9 mrk. 
12 skl.,  
Denne S: Mand har angifved at Morten Jocumsen i Østermaire sogn er skyldig her til boet penge 4 
mrk.,  
Iligemaade er Peder Rasmusen paa Olluf Nielsens grund i Østemarie sogn skyldig her til boet 
laantepenge for 1 mrk.,  
Mons Nielsen paa 10 gaard i Østermarie sogn er skyldig og rester paa kirketiende 1 mrk.,  
Zander Hansen i Østermarie sogn er skyldig her til boet som hand skal have vedgaaed 4 mrk.,  
Den 15 Jep Smid i Østermarie sogn er skyldig her til boet af Østermarie sogns tiende en skep. Biug 
1 mrk. og en tønde Haure 2 mrk., for 1703. er 3 mrk.,  
Dend 36 Sørren Monsen i Østermarie sogn er skyldig kirke tiende for Aa. 1703. en skeppe Biug og 
en tønde Haure som efter kirkebogen opdrager 3 mrk., Item rester Søfren Monsen for Aa. 1704. for 
en skeppe Biug, og en tønde Haure 2 mrk. 13 skl.,  
Den 30 Christen Nielsen i Østermarie sogn rester for 1703. kirke tiende en tønde Biug for 5 mrk.,  
23 Iligemaade rester Jørgen Koefoed af sin iboende gaard kirke tiende for 1703. en tønde Biug 5 
mrk.,  
25. Anders Jacobsen er skyldig kirketiende til Østermarie kirke for Aa. 1703. en tønde haure 2 
mrk.,  
46 Anders Jensen  rester kirketiende for 1703 en tønde en skep Haure 2 mrk. 6 skl.,  
Niels Jyde i Østermarie sogn er skyldig som rester paa tiende for 1703. 12 skl.,  
Mortten Olsen nu boende i Østerlaursker sogn, er skyldig til dette boe for Østermarie kirke tiende 
som rester for 1703. 12 skl.,  
Mogens Haagensen i Østermarie sogn nu i dag møtte, og vedstod her til boet at være skyldig laante 
penge 9 Sld. 2 mrk., resten vedstoes at være til dato betalt. 
Mortten Persen paa Per Lars grund i Østermarie sogn, blefven paa iy af kiøbt Øeg 2 mrk. 14 skl., 
for Aa. 1704. rester efter skrefne til Østermarie sogn kirke for resterende tiende nemlig den 16 
Mons Nielsen for en tønde Haure 2 mrk.,  
31 Olluf Nielsen skyldig for en tønde Biug 4 mrk.,  
64 Poul Mortensen er skyldig for en half tønde Haure 1 mrk.,  
10 Worned Mads Hansen skyldig for en skep Biug 13 skl.,  
Efter en forteignelse som Enken der paa haver, rester hos en deel udbyggere i Østermarie sogn for 
kirke penge for 1702. i alt 4 mrk.,  
Iligemaade rester og hos udbyggerne i Østermarie sogn for 1703. kirke penge 6 mrk.,  
Nok er resterende for 1704 af udbyggerne og inde efter i Østermarie sogn kirke penge somSterfboet 
udi fuld regenskab haver og skal svare, og der for nu til boeds middel saaleedis anføris, og Enken 
og arfvingerne indkræfver 5 Sld.,  
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Anders Andersen i det søndre gildis boe i Østermarie sogn er skyldig her til boet kirke penge for 
1704. som af arfvinger blef angifven penge 1 mrk.,  
Olluf Ottesen nu boende paa den 57 gaard paa Tingsta i Wæstermarei sogn møtte her i dag her paa 
Sterfboet, og vedstoed at have bekommed af denne S: Mand reede laante penge 63 Sld., hvor paa 
Olluf Ottesen til denne S: Mand haver til pandt lefvered it pandtebref som hand haver bekommed af 
Christen Willumsen paa Omrørte 57 gaard dateret dend 22 Oktober 1704. og inden Wæster herrets 
ting Christen Willumsen vedstaaed den 23 Oktober berørte aar 1704. efter der om rette betienkers 
testification som nu blef læst, og samme pantebref paaskrefven, og var nu Olluf Ottesen gestendig 
at hand der ved haver forsikred Jep Jensen, og nu hans arfvinger til fuld kommem under pandt 
stiller udi bemælte 57 gaard for om mælte laante penge 63 Sld., og i saa maader der for denne 
Summa til dette Sterfboes middel anføris med oben skrefne forsikring i den 57 gaard i Wæstermarie 
sogn som er hofved Summa 63 Sld., rester her af rente fra den 27 November 1704. og til dato er 4 
mrk. 3 skl., Og blef bemælte pandtebref efter at det var paaskrefven nu til S: Jep Jensens Enke 
lefvered for skrefne saa af mig at være vedstaaed indgaaed, og forsikret, des til bekræftelsen  under 
min egen haand Skiftesteden efter S: Jep Jensen paa 80 gaard i Østermarie sogn  dend 
2 April 1705. Olluf O:55 Svendsen Otte, til witterlighed at dette er skeed i vores 
nerværelse Esper Povelsen,  Jens Seiersen, 
Nok befindis Olle Ottesen at være skyldig til dette boes om Sterfboet giør regenskab blef af 
Østermarie sogns tiende af det 2 wornet og kirkeboe i Østermarie sogn for anno 1704 til Sterfboet at 
være skyldig reede laante penge 10 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne tilstaaende Gield som i forskrefne maader til dette 
Sterfboes middel er anført, til penge 210 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Enken med sin laugwærge fremlagde en forteignelse, hvor under ingen haand var skrefven, men 
beretted at være Diderik Wolfsens i Svaniche skrefne forteignelse paa opbaarne kirketiende for 
1704. som Østermarie kirke tilkom og denne S: Mand som var kirkens wærge det aat, og nu 
Sterfboet skal giøre regenskab fore som efter samme regnings slutning opdrager 17½ tønde haure á 
2 mrk er 8 Sld. 3 mrk.,  1 1/5 tønde Biug 1 Sld. 13 skl., der paa angaf arfvingerne, at have opbaaret 
penge 4 Sld., og 4 skaalpund Alun á 8 skl er 2 mrk., skulle saa reste som Diderik Wolfsen her til 
boet skal være skyldig efter forskrefne arfvingernis angifvende, og den fremlagde forteignelse, 
saaleedis til dette boes middel nu anføris penge 5 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Saa leedis blifver den tilstaaende Gield i alt penge 216 Sld. 2 skl.,  
Summa Summarum andrager saa forskrefne dette Sterfboes løsøre, og tilstaaende 
Gield efter som før er indført i alt til penge 583 Sld. 1 mrk.  14 skl.,  
Saa blef angifven denne S: Mands Ifareklæder, og gewæhr som af wurderings mændene blef 
efterseet og taxered i følgende maader nemlig. 
En flinte bøsse med en gl. stok for 7 mrk., en gl. spansk stuiat for 1 mrk., en nye sort grøn fifskaftes 
kiol med røt wadmels under foer for 10 mrk., en sort olmerdugs kiol med gl. røt foer nu der for 6 
mrk., en graa fifskaftes kiol for 4 mrk., en graa forred skabskins hufve 6 mrk., en sort hatt med it 
sort taffftis bon paa for 3 mrk., it par half slitte wadmels bopser 1 mrk. 4 skl.,  it par allumit skin 
bopser 1 mrk. 4 skl., en rød wadmels trøye under forred med læred med 2 dosin tin knapper udi 2 
mrk., 24 smaa gamle forslitte sølf knapper vegtig til 6 mrk., Summa/: saa som Moderen her imod 
beholte sine egne Ifareklæder, og der med var tilfreds :/ deelis imellem denne S: Mands 
efterlefvende 4 sønner og 3 døttre, er der af en broderlaad penge 8 mrk. 10 skl., og en søsterlaad er 
4 mrk. 5 skl.,  
Dend eldste søn Jens Ibsen med en gl. stok for 7 mrk., en gl. spanskatal 1 mrk., it par halfslitte 
wadmels bopser 1 mrk. 4 skl., til overs 10 skl., :/: 
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Dend anden søn Anders Ibsen som Jens Hansen er wærge for tilkommer af sin S: Faders 
Ifareklæder 2Sld. 10 skl., tillagt en sort olmerdugs kioel med gl. røt under foer 6 mrk., en sort hatt 
med it sort rattis bon paa for 3 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Dend 3 søn Niels Ibsen som Hans Jensen er wærge for tilkommer af sin S: Faders Ifareklæder 2 
Sld. 10 skl., tillagt en graa forred skabshvis hufve for 6 mrk., en røe wadmels trøye med læred 
under foer med 2 dosin thin knapper udi for 2 mrk., hos sin broder Jens Ibsens laad at have 10 skl., : 
Dend yngste søn Jep Ibsen som Berrel Jensen er wærge for tikommer af sin S: Faders Ifareklæder 
2 Sld. 10 skl., tillagt 2 dosin smaa gl. forslitte Sølf knapper er vegtig til 6 mrk., en graae 
fifskafteskioel for 4 mrk., til ofvers 1 mrk. 6 skl., :/: 
Dend eldste daatter Karne Peder Hansens tilkommer af sin S: Faders Ifareklæder 4 mrk. 5 skl., 
tillagt en nye sort fifskaftes kioel med røt wadmels under forred for 10 mrk., til ofvers 5 mrk. 11 
skl., :/: 
Dend anden daatter Seigne Ibsdaatter som Per Hansen er wærge for tilkommer 4 mrk. 5 skl., 
tillagt hos wærgen Peder Hansen at have 4 mrk. 5 skl., :/: 
Den yngste daatter Kirstine som Lars Andersen er wærge for tilkommer af sin S: Faders 
Ifareklæder 4 mrk. 5 skl., tillagt hos søstermanden Peder Hansen 1 mrk. 6 skl., it par Allumit skin 
bopser 1 mrk. 4 skl., hos sin broder Jep Ibsen 1 mrk. 6 skl., hos broderen Anders Ibsen 6 skl., :/: 
Og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning der ved, at den i morgen igen endnu videre 
kand foretagis, hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar, og saa fast og 
ubrudelig holdis. Og efter kommis skal, des til widnisbiurd under vore hender og signeter 
Skiftestæden paa dend 80 gaard i Østermarie sogn den 2 April 1705. 
 Gregers Christensen.  H: Brugman. 8 Esper Poulsen. Laurs Andersen. 
Biørn B:M:S: Mikelsen.  Jens J:H:S: Hansen. Hans H:J:S: Jensen. 
Berril B:J:S: Jensen.  Per P:H:S: Hansen  
 
Her imod blef angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætentioner, og er der til giort udlæg som her efter følger. 
Først er opsat Østermarie kirkis regenskab for Anno 1704. efter som endnu regenskabs Revisionike 
er holden, paa set dette skifte kunde bringes til ende, og havis herom sogne Præsten den hæderlige 
mand Hr: Søfren Laursen meening, som efter kirkebogens anleedning, og nu land kiøb er forfatted 
udi følgende maader, Østermarie kirkis regenskab bereigned fra 1. May 1704. til aars dagen 1705. 
kirkewærgen Jep Jensen. Indyegt forleden aars beholdning, efter kirkebogens indhold, datered og 
slutted den 29 April 1704 befindis kirkewærgen Jep Jensen denne Sal: Mand er skyldig blefven til 
kirke af de forigaars regenskab penge 77 Sld. 2 mrk., rente der af it aar som er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
tienden 26 2/5 tønde Biug á 4 mrk er 26 Sld. 2 mrk.   75 3/10 tønde Haure á 2 mrk er 37 Sld. 2 mrk. 
10 skl., en half tønde smør 9 Sld., tauflepenge til pindse fæst 1704. 5 mrk. 2 skl., til jule fæst 1704. 
10 mrk. 11 skl., til Paaskefæst 1705.  5 mrk. 3 skl., af det søndre gieldis boe 1 mrk. ager og enge 
leie 2 mrk. 8 skl., af udbøggerne, og deslige 6 Sld., Summa indtegt, og beholdning 166 Sld. 2 mrk. 
8 skl., Udgift ordinarie, Vin og brød efter Hr: Lands dommer Müllers bevis til dato 16 Sld. 2 mrk. 
15 skl., Nok lys er i dette aar ej bekaasted, med forbrugtde 2de wop lys som Capit: Hans Koefoeds 
arfvinger til kirken for hans ligs begrafvelse har foræred. Prousten Visitats, og regenskab for før 
penge 7 mrk. 8 skl.,  Proustens reise penge 6 mrk., Præsten for regenskabed at skrifve 1 mrk., 
kirkeskrifverens penge 4 mrk., Ornamenteris reen holdelse 3 mrk., May til kirken en fæst 8 skl.,  
Udgift Extraordinarie 60 loft søm for 1 mrk. 4 skl., efter Welb: Hr: Lands dommer Müllers bevis af 
30 Marty 1705, bekommed til Østermarie kirke 2 skepper 14 lispund 2 skaalpund blye á 16 Rd., er 
64 Sld. 3 mrk. 12 skl., 400 legte søm 3 Sld., 2 tylter 10 af deeler for 12 Sld., 785 blye søm á 2 mrk 
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er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  40 styker tagsteen 3 mrk. 12 skl., Blyetekerne Diderik Funk, og Christian 
Funk for deris umage at teke paa kirken efter bevis 40 Sld., den eene kloke keebel at lade forferdige 
kosted med kuhl og jern 3 mrk. 12 skl., Skatterne i begge klokerne med jern og søm at fast giøre, 1 
mrk. 12 skl.,  klokestringe 2 mrk., sored keren for 2 laager at sammen slaae som adtskelde 3 mrk., 
Murmesteren for det Nørre waabenhus at Reparere 4 mrk., Kirkewærgen  for sin umage 6 mrk.,  
Summa udgift tilsammen andrager til penge 152 Sld. 9 skl.,  
Ligned blifver saa denne S: Mand til Østermarie kirke skyldig som her af boet skee 
udlæg fore penge 14 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Der for er udlagt en brendevins pande med hat og pibber, og tønde for 14 Sld., en kaabber sy 2 
mrk., it tørf jern 14 skl., hos Enken 1 skl., :/: 
Endnu skal her af boet udlæggis det som ike er betalt, men skal betalis af det som i  forde 
regenskaber anført nemlig Poustens Deputat, visitats reisepenge, og regenskab for førrings penge 3 
Sld. 1 mrk. 8 skl., Sogne Præsten at skal til betalis for ormamenternis renholdelse 3 mrk., resten 
beretted arfvingerne at være betalt, og anføris de 4 Sld. 8 skl., og derfor tillagt, en kaabber kedel paa 
2 spanne stoer for 3 Sld. 8 skl., en røe stierned studkalf for 4 mrk., :/: 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller efter sin forteignelse, og regning fordred først 63 Sld. 8 
skl., Nok vare for 4 Sld. 2 mrk., Nok efter reigning til Østermarie kirke bekommed vin og brød til 
den 22 Marty 1705. i alt 16 Sld. 1 mrk. 15 skl., er 84 Sld. 7 skl., her paa annammed for Aa. 1704. af 
Østermarie kirkis tiende efter Hr: Lands Dommers forteignelse som opdrager 22 tønder 1 skep Biug 
á 4 mrk er 22 Sld. 13 skl., Haure 48 tønder 4½ á 2 mrk er 24 Sld. 1 mrk. 11 skl., af 16 wornet Joen 
Nielsen ytt for 1703. og for 1704. en fiering smør hver 18 mrk., efter Hr: Lands Dommers opskrift 9 
Sld. Nok til reignis den 68. Peder Hansen ytt tilsammen 4 skep- Biug, en skep efter Hr: Lands 
Dommers forteignelse er anført, og afkortted, og nu de 3 skep Biug efter Seig. Johan Kofoeds 
sedeler ytt, anføris de 3 skep Biug for 2 mrk. 7 skl., 13, wornede Hans Rasmusen ytt 4 skep Haure 
for 1704. 1 mrk. 9 skl., Nok af den 54. Zander Hansen ytt 6 skep Haure for 2 mrk. 6 skl., er saa det 
som afkorttis. 57 Sld. 14 skl., blifver saa Hr: Lands Dommers fordring igien efter sidste giorde 
afreigning under Hr: Lands Dommers haand som befindis dette Sterfboe til Hr: Lands Dommer 
Ancher Müller endelig skyldig er hvor for giøres udlæg penge 26 Sld. 3 mrk. 9 skl., hvor for er 
tillagt hos Olle Ottesen som hand er skyldig her til boet af det 2 wornet, og kirkeboe i Østermarie 
sogn for en fiering smør for Aa. 1704. 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed stud for 7 Sld., it røe røgged 
studnød 2 Sld. 3 mrk., en røe stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe belted Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. 
fierings kaabber kedel er vegtig til penge 3 Sld. 8 skl., ved skattens udlæg 2 mrk. 1 skl., :/: 
Ved efter retning i bog claringen under øfrigehedens hender dend 16 Marty 1705. er dette Sterfboe 
skyldig til ambtstuen for Aar 1704 til 1. may 1705. jorde bogs penge 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en 
half tønde kaabber kedel er vegtig til 8 Sld., er der af til overs 6 mrk. 6 skl., :/: 
Hans Christensen af Rønne som er kommen i ekteskab  med Helvig Andersdaatter som S: Jep 
Jensen var værge for, møtte her i dag, og fordrede paa en deel rente som bemælte hans hustru skulle 
tilkomme, men hoved Summen vedstoed at have bekommet som var 6 mrk. 12 skl., og blef Hans 
Christensen nu her i dag med arfvingerne om renten foreened, at hand skal have udlæg her af boet 
for 2 mrk., og som Enken gaf Hans Christensen strax penge bekommer Enken igien udlæg for de 2 
mrk., og er der for udlagt i Wæsterhus i Søndre seng en gl. sort ranned wadmels overdynne er sat 
for penge 2 mrk., :/: 
Efter det skiftebref opretted efter S: Jep Nielsen i Ibskier sogn, den 29 juny 1697. befindis S: Jep 
Jensen at være tilordnet at værge for den S: Mands daatter Anna Ibsdaatter, som tilkommer foruden 
skifte en røe braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., Nok arfved 10 mrk., hvor for er udlagt it røe belted 
Tyrnød for 7 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., Som denne S: Mands arfvinger vedstoed at have 
annammed, og er saa det som her af boet skal udlæggis tilsammen 7 Sld., og er ved denne S: Mands 
døde lig afgang nu til wærge anordned bemælte mynlings Morbroder Poul Pedersen boende paa 
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nye gaarden i Østerlaurskier sogn som annammer udlæg her af boet for bemælte hoved Summa som 
er 7 Sld., her af reignis rente siden skiftebrefveds dato 1697. til nu dato er 10 mrk. 10½ skl., er saa 
hoved Summa, og rente tilsammen 9 Sld. 2 mrk. 10½ skl., der for udlagt, en hvid røe hoved Koe for 
4 Sld. 2 mrk., it blod røt Tyrnød 2 Sld. 1 mrk., en graae belted galt 3 mrk., i øster seng i wæsterhus. 
En nye hampe garns underdynne 2 Sld., en lette naur 8 skl., en bend hage 2 skl., :/: 
Thomas Henriksen af østermarie sogn nu boende paa den 74 Jord eiendoms gaard ibiden, møtte her 
i dag paa Sterfboet, og angaf først at denne S: Mand Jep Jensen hafde væred wærge for ham, og 
efter at Thomas Henriksen, var blefven fuldnyndig efter lowen, og S: Jep Jensen til bemælte 
Thomas Henriksen hafde giort rigtig afreigning, og betalt bemælte sin myndling Thomas Henriksen 
for hvis ham arfveligen var til falden, saaleedis at Thomas Henriksen var tilfreds med bemælte sin 
wærge, og saa Jep Jensen denne 80 gaard i Østermarie sogn hafde indfriet, udi hvilken gaard 
Thomas Henriksen efter sine forældre hafde arfved sæded som for ham var beholden i denne 80 
gaard i Østermarie sogn, hvilked sæde Thomas Henriksen med sin wærge Jep Jensen haver om 
handled efter at gaarden til Øster herred ting blef lowbuden, som Jep Jensen udi 4 ting dage efter 
lowlig gifven kald, og varsel haver giort, og Ested sine penge, hvor saa ingen er frem kommen med 
p-ihis er læggelse, ike heller er nogen efter at paa samme berørte 80 gaard var gangen dom til ej en 
dom for Jep Jensen, og hans arfvinger efter aar og Joen Emigs forløb, som dend udstæde dom, 
gangen inden Øster Herrits ting, og afsagt af Herrits Fougden Christian Cale, datered den 6 
Oktober Aar. 1690, med dens akt, og meening inde holder, og udviser, nogen af Thomas Henriksen 
slegt, og bliver fremkommen med penge at udløsse Jep Jensen af denne 80 gaard i Østermarei sogn, 
hvor da Jep Jensen med Thomas Henriksen der efter fuldkommen  hafver slutted, og handled om 
sædet udi ommælte, og det saaleedis at Jep Jensen skal beholde til ævindelig ej en dom denne 80 
gaard i Østermarie sogn, efter berørte udstæde Eiendoms doms tilhold, og hafver Jep Jensen 
fornøyet og betalt til Thomas Henriksen alt hvis de hafde Accorderet om at Thomas Henriksen 
skulle for sæded i ommælte gaard Alemiste at der paa endnu restede, som Thomas Henriksen nu 
fordrede for skiøde gafve, og sæde rettigheden i denne 80 gaard, som og nu Enken, og arfvingernis 
wærger efter S: Jep Jensen giorde løsse vedstoed til Thomas Henriksen 24 Sld. 2 mrk., som de 
stæde Thomas Henriksen nu udlæg for her af boet, og naar Thomas Henriksen den Summa 24 Sld. 2 
mrk., bekommer, som hand og nu strax med sig tog og annammede, saa lofved Thomas Henriksen 
nu her i dag paa Sterfboet ej videre laad, deel ret, eller rettighed at hafve, eller vel have udi, eller til 
denne 80 gaard med alt sin Eiendom, og tilliggende, entten for sig self sin hustru børn og arfvinger, 
men denne 80 gaard aldeelis at tilhør Jep Jensen hans hustru, børn, og arfvinger, fuldkommen til 
ævindelig Eiendom, fri og uanked i allemaader, efter berørte Eiendoms doms tilhold, efter 
sineindeholdende ord og punter, paa hvilken dom Thomas Henriksen ike for sig eller sine noged 
holde at anke i ringstemaader, men vedstoed samme doms tilhold, og Jep Jensen, og hans hustru, og 
arfvinger denne 80 gaard med sin Eiendom i alle tilfælde at nyde og beholde ukiert, og uanked, og 
gaf end ydermeere Thomas Henriksen Jep Jensen, og hans arfvinger her ved fuldkommen, afkald, 
og qvirering for det wærgemaal Jep Jensen for ham, Thomas Henriksen har haft under hender, og ej 
noged videre efter denne dag, af Jep Jensen hans hustru, og arfvinger, af Thomas Henriksen skal 
havis at Prætendere i ringeste maader, til bekræftelse at dette saaleedis fast og ubrudelig skal holdis, 
og efter kommie, efter som forskrefved staar, skrifver jeg Thomas Henriksen nu dette med min egen 
haand her neden under  og hos værende om beded med mig til witterlighed at under skrifve som 
skeede paa skifted efter S: Jep Jensen paa 80 gaard i Østermarie sogn den 3 April 
1705. Thomas T:H:S: Henriksen. Til witterlig efter begiæring, Gregers Christensen. 
H: Brugman.   Esper Poulsen.  Jens Seiersen, 
Saa blef da for oben skrefne 24 Sld. 2 mrk., til Thomas Henriksen udlagt reede penge 
18 Sld 2 mrk., en røe stierned Hoppe 6 Sld.,  
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Mortten Henriksen i Østermarie sogn, fordred for at grave under denne S: Mands liig 4 mrk., udlagt 
en nye wefved benkedynne med graae wadmel 3 alen lang 4 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning til kommer Enken udlæg for 35 Sld., 
tillagt 8 tønder torsken Biug blanded med Haure á 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld., 12 tønder Haure á 2 mrk 
er 6 Sld., 4 tønder Rug meel 10 Sld., en tønde Rug som er saaed med arbieded sat for 10 mrk., en 
sort skimled Hoppe 9 Sld., en nye gres seis med bon og ringe for 2 mrk., :/: 
Til opforstring for den yngste søn Jep Ibsen blef samtyked til Enken at udlæggis 15 Sld., og tillagt 
en brøger kedel paa en tønde  og en span stoer for 15 Sld., :/: 
 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium alt 11 Sld. 2 mrk., udlagt af den deel reede penge 11 
Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefved at 
skrifve, og her Protocolere med ustempled papir og laad sedel er galt hvis andet som ved dette skifte 
fore falt at skrifve derfor 17 Sld. 3 mrk., udlagt af de reede penge, stempled papir til dette Skiftebref 
tilsammen for 4 Sld. 2 mrk., udlagt af de reede penge at betalis disse 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage tilsammen hver 6 mrk., er 3 Sld., af de reede penge :/: 
Hans Jensen i Østermarie sogn fordrer for sin umage her i boet som vedgikes 3 mrk., tillagt af de 
reede penge 3 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes skyldige Gield og Prætentioner til penge 
176 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling af løsøre godsed, og tilstaaende  Gield 
 penge 407 Sld. 10 skl.,  
Der af Moderen tilkommer den halfve part som er 203 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Sal: Mands med bemælte sin hustru auflede børn som 
er 4 sønner og 3 døttre, er der af hver broder laad penge 36 Sld. 3 mrk. 13 skl., og er søster laad er 
penge 18 Sld., 1 mrk. 14 ½ skl., Og som dagen er forløben saa sluttes denne forretning  der ved at 
den i morgen igien videre kand foretagis, og til ende bringis, hvilket at saa er tilganget, og Passeret 
som forskrefved staar, des til widnisbiurd, under vore hænder, skiftestæden paa 80 gaard i 
Østermatie sogn den 3 Aprol 1705.     Gregers Christensen. H: Brugman. 
Esper Poulsen.  Jens Seiersen. Laurs Andersen. 
Biørn B:M:S: Mikelsen. Hans H:J:S: Hansen  Jens J:H:S: Hansen. 
Peder P:H:S: Hansen.   Berril B:J:S: Jensen.  
Nest paa følgende den 4. April Berørte Aar 1705. Er atter med denne forretning udi  
de vedkommendis Nerværelse foer tagen,  
Og  blef foregifven at efter som dend eldste daatter Karne Ibsdaatter som er i Ekteskab med 
Peder Hansen som før ermælt hafver af forældrene i deris velmagt bekommed en deel hiemgift, 
og udflye af boet, hvor med er liqvideret, at det ungefehr kand opløbe imod den arfvedeel hende 
kunde tilkomme af dette Sterfboes løsøre arf, saa var berørte Karen Ibsdaatter mand Peder 
Hansen nu med hiemgift tilfreds, og fornøyet efter lowen, og ej begiæred nogen arfvepart af 
løsøre, og til staaende, men bekommer sin anpart af den 80 gaard i Østermarie sogn, hvor om her 
efter er udreigned, og formældis om berørte Jordegoeds, og des aarsage deelis forskrefne  øfrige 
halfvepart igien imellem de andre denne S: Manss Børn, og Sødskende som er 4 sønner og 2 døttre, 
er der af en broderlaad 40 Sld. 2 mrk. 13 4/5 skl., Og en søsterlaad er penge 20 Sld. 1 mrk. 6 9/10 
skl.,  
Saa er da først for Enkens anpart som er 203 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt efter skrefne Summa 80 Sld., 
som Lars Andersen paa Øllegaarden i Østermarie sogn.hafver forsikred udi den 57 gaard i bemælte 
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Østermarie sogn af Capitalen som er 40 Sld., helften af hvis Olle Ottesen er skyldig og forsikred udi 
den 57 gaard i Wæstermarie sogn efter som forskrefved staar som er tilsammen 63 Sld. Der af heve 
31 Sld. 2 mrk., rentes som efterskrefne maade er beriegned af heele hofved summen, it betale 4 
mrk. 3 skl., en brun blised gilled Hest for 11 Sld., en gl. sort Hoppe 3 Sld., en ung sort Hoppe 8 
Sld., reede penge 3 Sld. 3 mrk., en gl. sort hielmedKoe 3 Sld., en blaked Koe 4 Sld., en røe herred 
Koe 4 Sld. 1 mrk., en røe stud kalf 2 Sld., endnu en røe studkalf  2 Sld., endnu en røe studkalf  for 5 
mrk., en røe stierned Tyrkalf for 5 mrk., en røe stierned Qvigekalf for 5 mrk., endnu en røe stierned 
Qvigekalf 6 mrk., 13 styker unge, og gamle Faar á 3 mrk., er 9 Sld. 3 mrk., 4 gamle Gies, og en 
Gaasse á 1 mrk er 5 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en røe sanded galt gris 2 mrk., en sort pletted Soe gris 
2 mrk., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halsseeler for 2 Sld., it gl. forwogns ree 
med 2 jul, med en vidier fortil 1 mrk. 4 skl.,  2 smaa gl. wogn stier 8 skl., 2 gl. wogn ree med en 
vidier paa 12 skl., en nye sleede med 2 gl. stier paa, og 2 jern vidier 3 mrk., en gl. skovsleede med 2 
jern vidier 12 skl., 2 gl. Høestier 8 skl., en rul med jern tapper, og skogle 3 mrk., en harre med 30 
jern tinner udi som er halfslit for 2 mrk. 8 skl., en gl. træ tinned harrern 4 skl., en gl. ploug med ny 
bøtte jern, med bøsser løbere og Ringe, sampt draglenke for 7 mrk., it gl. tver sauf 2 mrk. 8 skl., it 
stik sauf 4 skl., 2 jern nagle 4 skl., en bred bladet øpse 2 mrk., en stokøpse 12 skl., en stoer øpse  for 
2 mrk., en krak øpse 6 skl., en jerned hammel stokened svingle  8 skl., en større øpse styke naur 4 
skl., 2 qvern haker 8 skl., it gl. stude aag med jern ringe 4 skl., it tørf jern for 12 skl., endnu it tørf 
jern 8 skl., en jern kihl for 1 mrk., en gl. rengsel 6 skl., en lyngrifve 12 skl., en dito 8 skl., 5 gl. jul 
bøsse og 2 ringeá 2 skl er 1 4 skl., en korn seis med bom og ringe 8 skl., en gres seis med bom og 
ringe 1 mrk., en udyktig seis 4 skl., en jerned hammel med halseeler, og cabel hammel reeb 8 skl., 
en dito 8 skl., en barked Koe huud for 6 mrk., it barked kalfskin 1 mrk.. 2 tønner med haar reeb paa 
og jern nagler 12 skl., 2 cabel halddseeler med ringe 4 skl., en gl. lin wef med behør 3 Sld..2 jern 
tyfve 8 skl., 3 nye bager rastte 1 mrk. 8 skl., I Steerhused, it deigne trug med stoel og straaebonds 
tønde 6 skl., it ølkar paa 1½ tønde stoer for 4 mrk., en saltere half tønde 6 skl., en gl. øl half tønde 1 
mrk., 6 straaebonds tønder i Steerhus cammered 1 mrk. 8 skl., en gl. half tønde 2 skel., it gl. car paa 
en tønde 1 mrk. 8 skl., en nye kierne 1 mrk. 8 skl., 8  sy bøtter á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. spanne 6 
skl., 2 gl. kitter 4 skl., it gl grynne sold 8 skl., en jern hand stang 3 mrk., it aar med jern bihl paa 1 
mrk., it dito 12 skl., 2 nye fieringer 1 mrk. 8 skl., 2 nye ottinger 1 mrk., 4 cabel bag reeb 1 mrk. 8 
skl., 2 rannede ullen se- for 1 mrk., 6 straaebonds tønder 1 mrk. 8 skl., en øl fiering 6 skl., it gl. 
madskab 2 mrk., en gl. malm gryde paa en kitte stoer for 5 mrk., 6 tin   tallerken med en stempel 6 
mrk., 2 smaa flade thin fade med en stempel 6 mrk., en nye warpe 1 mrk. 4 skl., en gl. ege kiste med 
laas 5 mrk., it Mosselskols Sølf begger vog 7½ laad á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., I Øster seng i 
wæsterhus en blaa ranned hiem giort odfverdynne 10 mrk., en nye hvid hofved dynne 1 mrk. 8 skl., 
en gl. ullen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en hvid ullen pude med lin vor  og strik 3 mrk., en hvid 
linnen pude med lin vor, og strik 4 mrk., it nytt bruegarns lagen med 3 bræder udi for 4 mrk., it gl. 
bruegarns lagen med 2 breder udi 3 mrk., to nye sengesteder med 3 stolper i hver á 4 mrk er 2 Sld., 
it gl. fyre panneled sengested 1 mrk., en træ skoe naur 12 skl., I Stuen en nye wefved liden 
benkedynne for bord enden 2½ allen lang, som er paa blaa bon sat for 6 mrk., en trygge skaftes 
benkedynne under winduen i stuen 5 allen lang for 6 mrk., it gl. flamsk hiønde med Allumit skin 
under 2 mrk. 8 skl., en nye wefved age dynne, med ranned steen mossed under foer 2 mrk. 8 skl., af 
en gl. forbenk 1 mrk. 8 skl., en gl.ryk bagstoel 8 skl., it fyrre bord med oben foed og skoffe 4 mrk., 
it fyrre wraaskab 4 mrk., en lwu hegl med en fin og en grøn hegle paa it brat 1 mrk. 8 skl., it gl. 
fyrre bord i Wæsterhus 1 mrk. 4 skl., afkræfve hos udbyggerne som rester til Østermarie kirke for 
1702. 4 mrk., for 1703. som rester 6 mrk., for 1704. rester til sammen 5 Sld., at fordre hos Mons 
Haagensen i Østermarie sogn, som hand efter forskrefne maade her til boet er skyldig reede laante 
penge 9 Sld. 2 mrk., en gl. røe hielmed Koe for 3 Sld. 2 mrk., Hos Anders Andersen i Søndre 
Gildisboe som hand er skyldig som før er mælt 1 mrk., Ved skattens udlæg 2 skl., :/: 
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Dend eldste søn Jens Ibsen som Biørn Mikelsen er wærge for tilkommer i arf efter faderen af 
løsøre godsed 40 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er tillagt af dend Gield Lars Andersen hafver forsikred 
i den 57 gaard i Østermarie sogn, at have 10 Sld., en gl. hvid Hoppe 4 Sld., en gl. røgged Koe 4 
Sld., en røe sanded Soe 3 mrk., en ploug med nye juhl foruden bøsse , ringe skiær og knif for 5 
mrk., en mentted Horse huud 3 mrk. 8 skl., en sadel med stig bøyele, og sadel jord 6 mrk., en høy 
smal sølf staab med en kant under vog 7 laad a 2 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., den wæster 
sengs klæder i wæsterhus som er en blaae ranned hiem giort dynne 9 mrk., en hvid wadmels under 
dynne 6 mrk., en ullen hvid pude med lin vor, og strik 2 mrk., en linnen dito 2 mrk. 8 skl., 2 gl. brue 
garns lagen á 2 mrk. 4 skl er 4 mrk. 8 skl., en mentted Koe huud 2 mrk. 8 skl., en straae bonds tønde 
4 skl., 5 half tønder á 2 skl er 10 skl., en gl. fyrre kiste med laas for 6 mrk., it røe hielmed studnød 
for 9 mrk., en gl. wefved agedynne med sort wadmel under for 1 mrk., it nyt langt wefved hiønde 
med sort wadmel under 1 mrk. 4 skl., hos Peder Staffensen i Østerlaurskier sogn at fordre 4 mrk., 
hos Mortten Jocumsen i Østermarie sogn at fordre som hand er skyldig 4 mrk., hos Jep Smid i 
Østermarie sogn at fordre som hand er skyldig her til boet for kirke tiende penge 3 mrk., ved 
skattens udlæg 3 skl., :/: 
Dend anden søn er Anders Ibsen sóm Jens Hansen i Østermarie sogn.er wærge for tilkommer af 
løsøre arf penge 40 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for tillagt af den Gield Lars Andersen hafver forsikred 
udi den 57 gaard i Østermarie sogn at hafve 10 Sld., it brun blised Horsføll 3 Sld. 2 mrk., en røe 
Koe 4 Sld. 1 mrk., it sort belted Qvigenød 9 mrk., en røe sandet galt gris 2 mrk., 2 ploug knifve 
lægge 3 mrk., en høy smal Sølf staab paa en peel stoer vog 4½ laad er brøst feldig á 2 mrk. 8 skl er 
2 Sld. 3 mrk. 4 skl., it flamme wefved hiønde med hvidt løet skin under 1 mrk. 4 skl., en fuld 
kommen hus, og reise dansk bibel for 10 mrk., en liden Thin skaal med 2 øren 1 mrk. 8 skl., hos 
Peder Persen af hvis hand er skyldig som er 11 Sld., der af her til udlagt helften 5 Sld. 2 mrk., Hos 
Hans Pedersen paa 7. gaard i Østermarie sogn at fordre som hand her til boet er skyldig 5 Sld., Hos 
Per Rasmusen paa Olle Niels  grund 1 mrk., Hos Mons Nielsen paa 16. gaard i Østermarie sogn 1 
mrk., Hos Zander Hansen i Østermarie sogn at fordre 4 mrk., en rude wefved bord dug er foruden 
hullen 4 mrk. 8 skl., I Pigens seng en sort ranned overdynne 1 mrk. 8 skl., til overs 3 skl., :/: 
Dend 3. søn er Niels Ibsen som forde  Hans Jensen  er wærge for, for tilkommer af løsøre arf 
penge 40 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for tillagt af den Gield Lars Andersen hafver forsikred udi den 57 
gaard i Østermarie sogn at hafve 10 Sld., en graae brased ung Hoppe 4 Sld. 1 mrk., it sort studnød 
for 9 mrk., en gl. Crabate sadel med stie bøyele 1 mrk. 8 skl., en sort brun Qvige 4 Sld., en nye fyrre 
half kiste med laas for 5 mrk., en rude wefved bord dug som er noged skaaren med mushull for 4 
mrk., i Søndre seng i wæster seng i wæsterhus en sort wadmels underdynne 1 mrk., en gl. hvid 
hofved dynne 8 skl., I pigens seng, en sort ranned med ullen under dynne 1 mrk., 2 gl. blaargarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., Hos Hans Rasmusen i Østermarie sogn at fordre 9 mrk. 12 skl., Hos Christen 
Nielsen i Østermarie sogn 5 mrk., Hos Jørgen Koefoed at fordre 5 mrk., Hos Sørren Monsen i 
Østermarie sogn som er skyldig her til boet for 1703 og 1704, tiende som før er mælt 5 mrk. 13 skl., 
6 thin tallerken med 3 stempel paa for 7 mrk. 8 skl., 2 smaa flade Thin fade for 7 mrk., it gl. bruded 
Thin fad 1 mrk. 4 skl., en thin lysestage med dreied pibe 2 mrk., Hos Berril Jensen 1 mrk. 7 skl., 
Hos Diderik Welfsen i Svaniche, at fordre 5 Sld.,:/: 
Dend yngste søn er Jep Ibsen som Farbroder Berret Jensen er wærge for tilkommer af løsøre arf 
penge 40 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for tillagt med samptlig arfvingernis willie, og samtyke helften, af 
hvis Olle Ottesen her til boet er skyldig som før er mælt som er 31 Sld. 2 mrk., Hos Wærgen Berril 
Jensen som hand er skyldig 9 Sld. 13 skl., :/: 
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Dend anden daatter er Seigne Ibsdaatter som Per Hansen er wærge for tilkommer af løsøre arf 
20 Sld. 1 mrk. 6 skl., tillagt af dend Gield Lars Andersen har forsikred i den 57 gaard i Østermarie 
sogn at have 5 Sld., en sort hielmed Qvigekalf 6 mrk., it sort braaged Qvigenød for 9 mrk., 4er nye 
juhl for 3 Sld., en nye fyrre kiste med runt laag for 2 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer 6 
mrk., en Sølf skee med it fladt skaft teigned med IIS ND vog 3½ laad á 3 mrk er 10 mrk. 8 skl., en 
røe sanded galt for 3 mrk., en gl. lesned benkedynne med brun wadmel under 4 allen lang 2 mrk. 8 
skl., Hos den 25 Anders Jacobsen 2 mrk., Hos den 46 Anders Jensen 2 mrk. 6 skl., :/: 
Dend yngste daatter er Kirstine Ibsdaatter  som  Laurs Andersen. Morbroderen er wærge for 
tilkommer af løsøre arf efter sin S: Fade penge 20 Sld. 2 mrk. 6 skl., der for er tillagt af den Gield 
Lars Andersen hafver forsikred i den 57 Gaard i Østermarie sogn, er skyldig 4 Sld., af hvis Peder 
Espersen her til boet er skyldig der af helften som er 5 Sld. 2 mrk., en Sølf skee med it half fladt 
skaft paa skafted teigned med HD, 1622 vog 3½ laad, lided bruded i bræden, der for sat laadet for 2 
mrk. 12 skl., er 9 mrk. 10 skl., Hos Berril Jensen 1 mrk. 12 skl., Hos Niels Jyde 12 skl., Hos 
Mortten Olsen 12 skl., Hos Mortten Persen paa Lars grund 2 mrk. 14 skl., Hos den 16, Mons 
Nielsen 2 mrk., Hos 31. Olle Nielsen for 1704. 4 mrk., Hos denne 64 Poul Albretsen 1 mrk., ved 
skattens udlæg 10 skl., Clar, 
Saaleedis er løsøre arfven skifted og deeled som før er mælt, følger saa videre om denne 80 Jord 
Eiendomsgaard, og dens handling nemlig. 
Andgaaende denne 80 Jord Eiendoms Gaard i Østermarie sogn, da er samme gaard nu i dette skifte 
efterseet af wurderings mændene, og befindis i sin huus biugning, Item tilliggende skov, saa og 
tilliggende ager jord og eng, og en liden Wind Plaske Mølle, her ved gaarden merkelig at være 
forbedred, og der for efter deris giorde nøyeste tyske, og over slag, ansatte denne 80 gaard med ald 
sin forskrefne til Eiendom beretted, og tilliggende herlighed som S: Jep Jensen, og nu hans 
arfvinger tilhørrer, og til Eiendom er berettiged, anslagen for penge 260 Sld., Hvor med Enken med 
sin laag wærge samptyked, og var tilfreds, desligste og børnens wærger med var fornøyet, og 
tilfreds med, angaaende rente af samme gaards eiendom, da foreened Enken med sin laugwærge sig 
der om med formens wærger, at samme gaard ike kand taale at give meere, foruden dend aarlige 
skatt, tiende landgielde, og rettighed, med 4 Sld., aarlig isted for renten, hvor af Enken for sin igien 
part inde beholder halfpartten af Gaardens taal de 4 Sld., som er 2 Sld., og betaler til samptlige sine 
børn, den anden halfvepart som er 2 Sld., som deelis imellem denne S: Mands 4 sønner og 3 døttre, 
tilkommer der af hver søn 1 mrk. 7 3/11 skl., og en søster, eller daatter, aarligt leje af sin part den 80 
gaard i Østermarie sogn 11 7/11 skl.,  
Saaleedis forskrefne 80 gaards sætning de 269 Sld., imellem denne S: Mand Jep Jensen efter latte 
Enke og børn, hvor af Enken tilkommer, den halfvepart som er 130 Sld., dend anden halfve part 
aldeelis imellem forskrefne denne S: Mands samptlige børn som er 4 sønner og 3 døttre, er der af 
hver broder laad i denne 80 gaard penge 23 Sld. 2 mrk. 8 8/11 skl., og hver søster laad er 11 Sld. 3 
mrk. 4 4/11 skl., angaaende denne yngste søns part med hafved Summa og rentelofved Enken hos sig 
at beholde indtil hand blifver myndig efter som hand Jep Ibsen efter sin Moder som nu sæded i 
denne 80 gaard er berettiged siunnis at kand arfve, og lofved Enken at holde Gaarden forsvarlig ved 
magt, forskrefne saa at være anslagen indgaaed, og samtyked, og Passeret som forskrefved staar, 
hvilked til bekræftelse under som lige vorehænder Skiftestæden efter S: Jep Jensen paa 80 
Gaard i Østermarie sogn, den 3 April 1705. Esper Poulsen. Jens Seiersen 
Høy. Laurs Andersen. Biørn B:M:S: Mikelsen.  Jens J:H: Hansen. 
Hans H:J:S: Jensen. Peder P:H:S: Hansen.   Berril B:J:S: Jensen. 
Paa rettens weigne Gregers Christensen. Henrik Brugman. 
Efter at Saaleedis med dette Sterfboes løsøre tilstaaende Gield, og Jorde goeds var skifted delt og 
handled, paaraabte Skifteforwalteren, om der var nogen kunde have end yder meere at Prætendere i 
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en eller anden maade hvor til saa arfvingerne med wærgerne, og ved kommende neste Samdrender 
svarede nej, at dem ej meere var witterligt at angifve, end førhen er indført, og var de med denne 
forretning i Allemaader weltilfreds, og fornøyet uden anke, og som ingen anden med nogen 
Prætentioner videre er fremkommen, saa er denne forretning der ved slutted. Hvilked at saa er 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til widnisbiurd  under vore hender, og Signeter 
Skiftestæden paa 80 Gaaed i Østermarie sogn  den 4 April 1705. 
 Gregers Christensen.    Henrik Brugman. Esper Poulsen.  
Jens Seiersen Høy. Laurs Andersen. Biørn B:M:S: Mikelsen.  
Jens J:H: Hansen. Hans H:J:S: Jensen.  Peder P:H:S: Hansen.  
 Berril B:J:S: Jensen. 
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Nr. 312. 
Side 569. 1705. 16. April. 
Svend Haagensen, udhus, 4. Sg.g. Vestermarie. 
Inger Svendsdatter. Laugv: Jep Aristsen, 4. Sg. Vestermarie. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Peder Svendsen, f. 1682. Værge: Rasmus Jensen, sognepræst, Vestermarie. 
B: Leene Svendsdatter, gm. Mons Larsen, 20. Sg.g. Vestermarie. 
C: Ellene Svendsdatter, gm. Joen Joensen, Svaneke. 
D: Boel Svendsdatter, f. 1679. Værge: Esper Jensen, 47. Sg. Vestermarie. 
 
Anno 1705 Dend 16 April. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter S: Svend Haagensen  som boede og  døde udi it Udhuus  
beliggende paa den 46 Jord Eiendoms gaards grund i Wæstermarie sogn. Og det imellem denne S: 
Mands efter lefvende Hustru Inger Svendsdaatter  , for hende blefven efter hendis begiæring til 
laugwærge anordnet, Jep Aristsen boende paa bemælte gaard i Wæstermarie sogn. De paa eene 
side, og paa den anden side denne S: Mands med bemælte sin hustru auflede børn, som er 1. søn og 
3 døttre hvor af 
 
Sønnen er Peder Svendsen som er 23 aar gl.. 
Dend eldste daatter er Leene Svendsdaatter  i Ekteskab med  Mons Larsen boende paa den 20 
gaards grund i Wæstermarie sogn. 
Dend anden  daatter er Eleene Svendsdaatter  i ekteskab med Joen Joensen boende i 
Svaniche. 
Dend yngste daatter  er Boel Svendsdaatter paa 26 aar gl. for hende er nu til  wærge anordned 
Esper Jensen boende paa den 47. gaard i Wæstermarie sogn som sig det nu godwillig paatog, og var 
Sogne Præsten i Wæstermarie sogn Hr: Rasmus Jensen nu paa Sterfboet tilstæde, og lofved at være 
tilsiuns wærge med bemælte sønnen Peder Svendsen indtil hand opnaar sine 25 aar. 
 
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 boede i bemælte Wæstermarie sogn. . Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Øeg. 
En sort Hoppe er sat for 6 Sld., en sort braaged Koe 5 Sld., en brun Koe 5 Sld., findis ellers her i 
boet en liden brun skiolded ung Koe som haver haft en kalf som faderen i lefvende lifve haver gived 
daatteren Boel Svendsdaatter, og hun self i 2 aar haver betalt gres penge for, hvilked, og 
moderen, med hendis laugwærge nu vedstoed saa ret at være, nu af werdie 14 mrk., sampt og 2 Faar 
hver af werdie 3 mrk., hvilke hun beholder foruden skifte imod den hiemgift og bekaastning som 
paa de 2de hendis søster er annammed til de blifver udgifte fra sine forældre, Nok fanttis til boed 
beste 6 Faar styked sat for 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., fanttis og her i boet som sønnen Peder 
Svendsen tilhørrer, og har hverfved uden fællig som moderen vedgik, en røe stierned Hest gilling 
som er gammel, er af værdie 6 Sld., sampt 4 Faar hver 3 mrk, saa og it brunt studnød af werdie 3 
Sld., Item it rødt Qvigenød af werdie 5 mrk., som bemælte sønnen beholder foruden skifte som før 
ermælt, nok er Sterfboet til hørrende Gies, 2 Gaasser, og en Gaas á 1 mrk er 3 mrk.,  
Boehawe. 
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En wogn med smaa stier brake hammel tøm, og halsseeler, og jern nagle for 2 Sld., en ploug ploug 
jern, knif og skiær, bøsse juldret, og ringe,med en træ brake hammel og cabel seeler foruden plou 
løbere sat for 5 mrk., en harrer med træ tinner 8 skl., it aar med bihl for 12 skl., en gl. sleede med 
træ vidier 12 skl., 2 gl. Høe stier 6 mrk., en gl. skiære benk 8 skl., it bufve sauf 1 mrk. 8 skl., it 
mindre bufve sauf 6 skl., en dømlinge naur 12 skl., en lunstyke naur 4 skl., it brit hug jern 4 skl., en 
trengsel 8 skl., en gl. seis med bom og ringe 12 skl., en straae bonds tønde 6 skl., en hand qvern 
med jern seiel, og hus 2 mrk., it deigne trug 1 mrk., en ølfiering 12 skl., it fyrre bord i stuen 2 mrk., 
en liden spinde stoel 6 skl., it lided skrin med maaner hengsler, og haspe paa 12 skl., en gl. stok 
øpse 1 mrk., en gl. baane knif 4 skl., en ege planke under winduen 6 skl., en fyrre planke oplagte i 
stuen 6 skl.,  
Benefute huus Biugning er 5 stolperum som er sat med alt hvis som der udi nu jord, og nagel fast 
fore findis, med 2 smaa winduer i stuen, dørrer, og en tagsteens kakeloven, og 2 røste for penge 8 
Sld., er saaed en deel Rug 1½ skeppe er sat tilsammen for 7 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel med hused til 
 penge 46 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig tilstæde værende arfvinger, og vedkommende, om de viste 
meere til dette Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede nej, at de ej viste meere at angifve 
end angived er, og forskrefved staar, 
 Saa  blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætentioner, og er der til 
giort udlæg som her efter følger. 
Sogne Præsten i Wæstermarie sogn Hr: Rasmus Jensen fordred som vedgikes penge 3 Sld. 1 mrk., 
Udlagt forskrefne Rug sæd for 7 mrk., 2 faar á 3 mrk er 6 mrk., :/: 
Claus Koefoed i Rønne fordred 5 mrk., og der paa opskrifver at være til afkortning for 2 jul at 
opringe, Enken og arfvingerne benegtede dette kraf blef der for af skifteforwalteren henvist til low 
og ret. :/: 
Nok fordred Hr: Rasmus efter Accordering for liig tienisten penge 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 
6 mrk., :/: 
Sogne Deignen Alexander Ecoman fordred for liig tienesten efter foreening 2 mrk. udlagt 2 gl. Gies 
2 mrk.,  
Jens Rasmusen i Wæstermarie sogn fordred som vedgikes penge 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., :/: 
Jep Aristsen i Wæstermarie sogn fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt it bufve sauf for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Mons Larsen i Wæstermarie sogn fordred 2 Sld., udlagt en sort brun Hoppe sat for 4 Sld. 2 mrk., til 
ofvers 10 mrk., :/: 
Peder Svendsen denne S: Mands søn fordred som hand haver betalt for sin S: Fader Landgielde eller 
leje penge 7 mrk., udlagt en sort braaged Koe for 5 Sld., til overs 13 mrk., :/: 
Esper Jensen i Wæstermarie sogn fordred for 12 juhl eger 12 skl., udlagt it lided skrin med maaner 
hengsler for 12 skl., :/: 
Poul Jensen i Kantedamsgaarden i Wæstermarie sogn lod fordre for it læs halm 1 mrk. 12 skl., 
udlagt it deigne trug for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., :/: 
Sønnen Peder Svendsen fordrer for sin S: Faders liig kistes bekaastning, med arbiedsløn og bræder 
penge 9 mrk. 8 skl., udlagt ved sit forrige udlæg 9 mrk. 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart og begrafvelsis bekaastning blef Enken samtyked her af boet udlæg for 
penge 9 Sld., udlagt forskrefne huus med behør som er sat for 8 Sld., en hand Qvern 2 mrk., it bord 
for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 5 mrk., udlagt af en brun stierned Foele 5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med forretning paa Sterfboet at forfatte dette Skiftebref at skrifve, og 
til bogs føre med laadsedelerne 7 mrk., udlagt af en brun stierned Foele 7 mrk., :/: 
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Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt forde Foele 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af forde Foele 1 mrk., en stok 
øpse 1 mrk., :/; 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bort Skyldige Gield, og Prætentioner til 
penge 27 Sld. 8 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 19 Sld. 3 mrk.,  
der af Moderen tilkommer dend halfvepart som er 9 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands børn som er en søn og 3 døttre, er 
der af sønnens laad 3 Sld. 3 mrk. 12 4/5 skl., og hver daatters laad er 7 mrk. 14 2/5 skl.,  
for Moderens anpart som er 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en sort Hoppefor 6 Sld., en brun Koe 5 
Sld., til overs 4 mrk. 8 skl., :/: 
sønnen Peder Svendsen for sin anpart 15 mrk. 12 skl., er udlagt ved sit forige udlæg 3 mrk. 8 skl., 
hos moderens laad 4 mrk. 8 skl., en gl. Gaas 1 mrk., plougen med forde behør for 5 mrk., en harre 8 
skl., it aar med bihl 12 skl., en skiær benk 8 skl., :/: 
dend eldste daatter Leene Mons Larsen for sin laad 7 mrk. 14 skl., Udlagt ved sit forige udlæg af  
en sort brun Meer at have disse 7 mrk. 14 skl., :/: 
dend anden daatter Ellene Joen Joensen i Svaniche for sin laad 7 mrk. 14 skl., er udlagt en wogn 
med forde behør sat for 8 mrk., til overs 2 skl., :/: 
dend yngste daatter Boel Svendsdaatter tilkommer 7 mrk. 14 skl., tillagt en sleede med træ vidier 
12 skl., 2 gl. Høe stier 6 skl., it bufve sauf 6 skl., en dømlinge naur 12 skl., en lunstyke naur 4 skl., 
it brit hug jern 4 skl., en tengsel 8 skl., en seis bom og ringe 12 skl., en straae bonds tønde 6 skl., en 
spinde stoel 6 skl., en gl. borne knif 4 skl., en ege planke 6 skl., en fyrre planke 6 skl., hos Mons 
Larsen af en sort brun Mæhr 2 mrk. 2 skl., ved Ellene Joen Joensens af wognen 2 skl., :/: 
efter at saa var udlagt blef igien af skifteforwalteren paaraabt, om der var nogen som hafde meere 
her i Sterfboet at Prætendere, hvor saa ingen videre frem kommen, ej heller viste arfvingerne at de 
var meere skyldige til nogen som de saaleedis angaf, der ved dette skifte nu sluttis. Hvilked at saa er 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar des til vidnisbiurd, under vore hænder, og signeter, 
Skiftestæden Up Supra  Gregers Christensen.  Henrik Brugman. 
 Paa Sønnen Peder Svendsens V R. Jønson. Jep Aristsen.      Mons M:L: Larsen. 
Esper E:J: Jensen.   Arist Ibsen.   Niels N:I:S: Ibsen.  
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Nr. 313.     
Side 569b. 1705. 25. Feb. 
Mads Ibsen, enkemand, 7. Sg. Rutsker. 
 Ved ægt med første afg. hustru, Ingeborig Tostensdatter. 1 søn. 
A: Hans Madsen, Olsker. 
 Ved sidste ægt . 7 søn. 1 dat. 
B: Mons Madsen, egen værge, Olsker. 
C: Jep Monsen, død. 1 søn. 1 dat. 
 1: Jep Ibsen, f. 1696. Værge: farbror, Mons Madsen. 
 2: Kirstene Ibsdatter, f. 1698. Værge: Farbror, Mads Madsen. I hans sted: Morfar, 
Christen Persen, Rutsker. 
D: Anders Madsen, Kong. Tj. København. Værge: Bror, Mons Madsen. 
E: Niels Madsen, 7. Sg. Rutsker. 
F: Jørgen Madsen, Bodilsker. 
G: Mads Madsen, Kobbegård , Øster sogn. 
H: Jens Madsen, f. 1684. Værge: Bror, Jørgen Madsen. 
I: Boehl Madsdatter, f. 1682. Værge: Bror, Niels Madsen 
 
Anno 1705 Dend 25 February. Og 17 April.  Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, 
og Wurdering Smapt paa følgende Schifte og Liqvidation efter S: Mads Ibsen  som boede og  
døde paa den 7 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Rydkier sogn. Og det imellem denne S: Mands 
efter latte børn, Nemlig som hand med sin første S: Hustru aufled hafver som var ved Navn 
Ingeborig Torstens daatter en 
 
 søn ved navn Hans Madsen boende udi Olsker sogn, og den sidste nest for ham afdøde hustru 
auflede 7 sønner, og en daatter, hvor af. 
Dend eldste søn er Mons Madsen boende i Olskier sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Jep Madsen som ved døden er afgangen og hafver efterlat sig 2 børn en søn og 
en daatter hvor af. 
 Sønnen er Jens Ibsen paa 9de aar gl. for ham er fader broder Mons Madsen wærge. 

Daatteren er Kirstine Ibsdaatter paa 7 aar gl. for hende er hendis fader broder 
Mads Madsen nu tilordnet at wærge, og deris Moderfader Christen Persen i 
Rydskier sogn at være tilsiuns wærge. 

Dend 3 søn er Anders Madsen nu udi Kiøbenhavn, og er udi Kongens tieneste for ham i hans 
Absens er til wærge anordnet hans broder forde Mons Madsen. 
Dend 4. søn er Niels Madsen boende paa bemælte 7de gaard. 
Dend 5. søn er Jørgen Madsen i Boelskier sogn. 
Dend 6. søn er forde Mads Madsen boende i Østermarie sogn paa Kaabbegaarden som ere deris 
egne wærger. 
Dend 7 søn er Jens Madsen paa 21 aar gl. for ham er til wærge anordned hans broder Jørgen 
Madsen. 
Daatteren er Boel Madsdaatter paa 23 aar gl. for hende er nu til wærge anordned hendis broder 
Niels Madsen. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen og 
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Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded  Hans Svenden 
boende i Rydskier sogn i Dyngegaarden. og  Jørgen Hansen  ibiden. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Kaabber. 
En  brendevins pande med hatt og piber er vigtig til penge 12 Sld., en lesned benkedynne 6 allen 
lang med spoelskaded under waar 4 Sld., 2 puder med lin waar, og strik er sat for 7 mrk., it brue 
garns lagen 3 mrk., it heelt sengested med 2 gaufle, og 2 sider 6 mrk., it lesned seng klæde 10 mrk., 
en malm gryde 6 mrk., en gl. ranned olmerdugs sengedynne med hvid linnen lapper paa for 4 mrk., 
en hvid linnen under dynne 4 mrk., en ullen hofved dynne som og hvid sat for 2 mrk., en sort 
ranned ullen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen hofved dynne i spun mynster sat for 1 mrk. 4 
skl., en half tønde kaabber kedel som fanttis i lille stuen er vegtig til penge 6 Sld., en gl. sort ranned 
hofved dynne 12 skl., it gl. lesned seng klæde for 3 mrk., en koppe bord dug 4 allen lang med 2 
breder udi 2 mrk. 8 skl., en gl. blaae ranned ofver dynne med nogle hvide lapper paa for 2 Sld. 2 
mrk., en hvid under dynne 10 mrk., en grøn ranned hofved dynne 2 mrk. 8 skl., en blaae ranned gl. 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it langt fyrre bord blad sat for 3 mrk., en gl. lesned benkedynne med 
skin waar under 7  allen lang sat for 6 mrk., en gl. dito for bordenden 2 mrk., It steen bord blad 
foruden, og skoffe sat for 14 mrk., it gl. fyrre bord med foed, og skoffe 6 mrk., it gl. fyrre waarskab 
med 2 dørre, og 2 laase sat for 2 Sld., 6 fyrre bræder, og it skibs vrag bræt, og it aske bræt som er 
stengt paa 7 ofver stalden, og det anded askebræt fanttis ofver wogn skinled i gaarden styked 6 skl 
er 3 mrk., it gl. ølkar af eg paa 1½ tønde stoer for 3 mrk., en Qvige huud som er raae sat for 5 mrk., 
it gl. fyrre bord med skoffe og en gl. foed 2 mrk. 8 skl., en fyrre planke som er giort en benk af med 
fire been udi sat for 1 mrk. 4 skl., en hvid ul wadmels ofverdynne 4 mrk., it stok sauf 4 mrk., en jern 
hand stang 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes angifvende løsøre Gods som er taxered til 
penge 57 Sld. 12 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde Niels Madsen som hafver væred i fællig med sin fader, om hand viste 
videre til dette Sterfboes middeler at anføre end som forskrefved staar, og under registering, og 
wurdering er forfatted. Saa og blef samptlige tilstæde værende arfvinger, og wærger af 
Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste noged videre at angifve, som dette Sterfboe kunnekomme til 
bæste af løsøre goeds, Hvor til   svarede nej, at ham ej meere var bevist, end angifved er, og 
forskrefved staar, Men de andre samptlig arfvinger, og de umyndiges wærger foran forskrefved 
staar, og begiærte af Niels Madsen at hand vilde giøre for clarring paa, hvor det bort blefne goeds 
var af blefven, som S: Mads Ibsen hafver arfved, og tilkom efter sin sidste Sal: Hustru, som 
skiftebrefved udviser af dato den 6. og 7 February 1695. Niels Madsen her til svarede, at efter som 
hans S: Fader var gammel, og svag, og sengeliggende af og til, og ingen aufling brugte, og har haft 
2de børn hos sig, Saa formente Niels Madsen at den forskrefne laad skulle være fortæret, og meente 
at der inted var tilovers, Mads Madsen her til svarede, at hand ike paa nogle aars tiid hafver hieme 
hos faderen siden hans S: Moder var død. Skifteforwalteren til spurde samptlig arfvinger og de 
umyndiges wærger, om dem er bevist, om her i Sterfboet nu findis nogle af denne 7de gaards 
tilhørende Eiendoms brefve, de dem da vil fremvise, paa det forde brefve til samptlig arfvingers 
bæste, og de umyndiges, og deris wærgers nytte kunde Notificeris og hvis nogen dem nu forfølger, 
vilde vedkommende sig hafve for beholden sin tiltale til de skyldige, efter som Skifteforwalteren 
siufnis for nødvendigt for ham bør at fremvises, sig til efter retning i dette Sterfboe forde paa 
fordrende Documenter Samptlig arfvinger her til svarede, at hvis som her i boet kand findis nogle 
gamle brefve som denne 7de gaard vedkommer, skulde fremkomme, naar fornøden giøres, og alle 
samptlig arfvinger paastoed, og er begiærendis af Skifteforwalteren, at udlæg maatte skee af løsøre 
godsed, paa det at Creditorerne kunde bekomme deris betalning, Skifteforwalteren her til mældede, 
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at saa som det kand seeis af it skiftebref gamged efter denne S: Mand Mads Ibsens sidste S: Hustru, 
at hammen til falden er paa sin laad af Sterfboet efter forde sin hustru med udfartten der udi 
bereigned penge 171 Sld. 2 mrk. 5 skl., foruden hans opreede seng, og anded bevilgen god og nu 
ikun anføris til dette Sterfboes midler 57 Sld. 12 skl., Saa og hafver hans søn Niels Madsen indført 
sin hustru udi fællid boe til sin fader Mads Ibsen, hvor fore ikun kand giøres endelig slutted skifte, 
førend skifteforwalteren faar talt med Welb: Hr: Obersten der om, hvor efter saa videre med første 
leglighed dette skifte skal til endebringis. 
 Blef  saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, hvor til her efter 
saa skal skee udlæg saa som her efter følger nemlig. 
Efter it skiftebref opretted efter Sal: Kirstine Jensdaatter Mads Ibsens sidste S: Hustru, 
befindis denne S: Mand Mads Ibsen at hafve wærged for sin daatter Boel Madsdaatter, og 
hende tilkom udi arf efter forde hendis Moder 4 mrk. 8 skl., og til hiemgift imod de andre hendis 
sødskende 20 Sld., er saa tilsammen arf og hiemgift imod de andre hendis sødskende 21 Sld. 8 skl.,  
Hvor for saa udlagt, en brendevins pande med hat og bibber, er vegtig til 12 Sld., en lesned 
benkedynne med spoelskaded under foer 6 allen lang for 4 Sld., 2 puder med lin vor og strik 7 mrk., 
it bruegarns lagen 3 mrk., it heelt sengested med 2 sider og 2 gaufle 6 mrk., en gl. blaae ranned 
olmerdugs senge dynne med hvid linnen lapper paa 4 mrk., en sort ranned hofved dynne 12 skl., til 
overs 4 skl., :/: 
Kirkewærgen Claus Hansen i Rydskier sogn fordred paa Rydskierkis weigne kloke tingens penge 3 
mrk., her til arfvingerne svarede, at de ej vil tilstaae kirke wærgen noged her for, efter som her er 
ikun it ringe boe af middel, og deris fader var en ældgammel mand, og hafver skatted tiende til 
kirken i saa mange, og til med haver udi forige tider væred kirkens wærge, saa formeen Sterfboet 
arfvinger at være fri for saadan fordring, hvor for denne post af skifteforwalteren er henvist til low 
og ret. :/: 
Mortten Davidsen i Rydskier sogn fordred 1 mrk. 14 skl., udlagt en hvid ullen hofved dynne for 2 
mrk., til overs 2 skl., :/: 
Jørgen Madsen i Boelskier sogn fordred for 2 pude vor 6 mrk. 8 skl., formedelst mangel af løsøre,  
hafver Jørgen Madsen efterladt dette sidt kraf til Sterfboeds bæste, og der for ej skeer udlæg der vil  
Samptlig arfvingerne, og de umyndigis wærger angaf at sønnen Niels Madsen hafver bekaasted paa 
denne sin S: Faders begrafvelse, op dragende til penge 34 Sld., paa denne Prætention efterlod Niels 
Madsen paa sit kraf til Sterfboeds bæste son ej kand opnaa penge 6 Sld. 1 mrk. 2 skl., bliver saa 
igien 27 Sld. 2 mrk. 14 skl., Hvor for nu er udlagt, it lesned seng klæde  10 mrk., en malm gryde 6 
mrk., en hvid linnen under dynne med nogle hvide lapper paa sat for 4 mrk., en sort ranned hofved 
dynne 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen hofved dynne som er wefved i spun mynster 1 mrk. 4 skl., it gl. 
sengklæde 3 mrk., en koppe bord dug 2 mrk. 8 skl., en gl. blaae ranned ofver dynne med nogle 
hvide lapper paa 2 Sld. 2 mrk., en blaar ranned gl. hofdynne 1 mrk. 8 skl., ved Mortten Davidsens 
udlæg 2 skl., ved wurderings mændenis udlæg 2 mrk., it langt fyrre bord blad 3 mrk., en gl. lesned 
benkedynne med skin waar under 7 allen lang for 6 mrk., en lesned benkedynne for bord enden i 
stuen for 2 mrk., it steen bord blad foruden foed og skoffe sat for 3 Sld. 2 mrk., it fyrre bord med 
foed og skoffe 6 mrk., it gl. ege waarskab med 2 dørre og 2 laase 2 Sld., 8 styker bræder paa 
stenged á 6 skl er 3 mrk., en raae Qvigehuud for 5 mrk., it fyrre bord med foed, og skoffe 2 mrk. 8 
skl., en hvid wadmels overdynne 4 mrk., it gl. ølkar af eeg paa 1½ tønde stoer 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin Aslarium, og for hans tiener med gaardens Summa bereigned i alt 3 Sld. 1 
mrk., udlagt en half tønde kaabber kedel sat for 6 Sld., der af at have 3 Sld. 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte dette skifte bref at 
skrifve, og til bogs føre med videre i alt 4 Sld., af løsøre tillagt for 3 Sld., af en half tønde kaabber 
kedel deraf de 2 Sld. 3 mrk., en fyrre benk med 4 been udi 1 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Af forberørte gaard som her efter mældis Niels Madsen at betale 4 mrk.,  

bornholmerting.dk 1409



Stempled papir til denne forretning 4 mrk. 8 skl., af løsøre godsed udlagt it stoke sauf for 4 mrk., af 
forde benk 4 skl., ved Boel Madsdaatters udlæg 4 skl., ved gaardens deelling videre bereigned til 
dette stempled papir som Niels Madsen betaler 4 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en jern haand stang er sat for 4 
mrk., til overs forde 2 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig arfvingerne, om de nu vilde angifve denne 7de Selfeiergaards 
tilliggende eiendom, paa ded gaarden med sin tilliggende ejendom kunde taxeris og sættis paa 
penge, og arfvingerne imellem deelis, hvor efter endelig skifte kunde sluttis, hvor paa samptlige 
arfvingerne svarede, og begiærte, at det maatte beroe med jorde godsed indtil videre. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes Bortskyldige Gield og Prætentioner til 
penge 65 Sld. 6 skl., og som nu dette Sterfboes Prætentioner, og Gield beløber sig 
høyere, end boeds middel nemlig 7 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Saa paa ded at Sterfboets middel kand opnaa til Gieldens betalning, saa efter loed denne S: Mands 
Søn Jørgen Madsen sit kraf som før ermælt, og er 6 mrk. 8 skl., til sin broder Niels Madsen, og 
resten som manqverer til forbemælte Gield af betalning, som er 6 Sld. 1 mrk. 2 skl., loved sønnen 
Niels Madsen at vil lade sig kortte som før ermælt, dette saa at være tilganged og Passeret som 
forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hænder, og signeter,  
Skiftestæden paa den 7de gaard i Rydskier sogn Ut Supra. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Hans Svendsen. Jørgen J:H:S: Hansen. 
Hans H:M: Madsen.  Mons Madsen. Niels N:M:S: Madsen.  
Jørgen J:M:S: Madsen.  Til witterlighed efter begiæring paa mine 2de 
døtter børns weigne at hafve haft til sine her paa skifted Christen CP Persen. 
 
Dend 17 Aprillis forberørte aar 1705. Er atter med denne forretning endnu viedere 
foretagen, at der er blefven giort udlæg til forskrefne bort skyldige Gield, og dernest blef slutter og 
indgaard, saaleedis som her efter følger, nemlig. 
Samptlig vedkommende arfvingerne og wærgerne, efter Skifteforwalterens til demmen giorde 
spørgsmaal var tilfreds med hvis som nu er forretted, og før hen her udi er indført og var dem ej 
bevist at deris broder Niels Madsen hafde wunded noged gods den stund hvad hafver væred udi 
fællig med sin fader Mads Ibsen, og hafde der paa ej noged at anke, eller kiere i nogen maade, men 
bemælte  Niels Madsen for sig, og sine arfvinger, hvis ham nu tilhørrer, for sine brødre, og med 
arfvinger, at skal nyde, og beholde fri, og upaa anked i allemaader, og hvis ord som forhen udi 
denne forretning er indført,  sagde Niels Madsens brødre, og wærgerne, at de ej skal komme Niels 
Madsen eller hans arfvinger til hindre i nogen maade, belangende denne siufvende gaard i Rydskier 
sogn, med sin eiendom, tilliggende jord, og herlighed, indted under tagen de som der til ligger, og 
med rette tilhør, da haver denne S: Mands samptlige børn  arfvinger wærger og vedkommende sig 
der om for hen ind biurdis foreered samtyked og beslutted, som de nu vedstoed og begiærte /: 
formedelst videre  bekaastning dermed at forekomme :/ i dette skiftebref med at indføris, at de 
hafver anslaged berørte 7de gaard for 300 Sld., der fra tagis først som denne S: Mand Mads Ibsen, 
som efter lowen var wærge for sin bemælte daatter Boel Madsdaatter, paa hendis weigne haver 
oppebaared, og bekommed af sin S: Mogens Madsen efter ergangene skiødebref af dend 30 gaard 
kaldis Lynggaarden udi Olskier sogn som bemælte Mons Madsen nu paaboer, og efter adkomst 
tilhørrer  bemælte Boehl Madsdaatters møderne arf af samme 30 gaard i Olskier sogn, som 
arfvingerne nu vedstoed sa ret at være, hafver Summa 25 Sld. 2 mrk., og rente der af siden hendis S: 
Moder ved døden afgik udi 10 aar, opdrager 12 Sld. 3 mrk., er saa Capital og rente penge 38 Sld. 1 
mrk., blifver saa igien af forskrefne gaardens anslagelse penge 261 Sld. 3 mrk., som deelis først 
imellem 8 denne S: Mands sønner, og en daatter, er der af en broderlaad penge 30 Sld. 3 mrk. 2 
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14/17 skl., og daatterens laad er 15 Sld. 1 mrk. 9 7/17 skl., den ene broder Jep Madsen som ved 
døden er afgangen og hafver efterladt sig, en søn og en daatter, som tilkommer deris S: Faders laad 
som er 30 Sld. 3 mrk. 2 skl., hvor af S: Jep Madsens søn tilkommer 20 Sld. 2 mrk.. 1 1/3 skl., Og 
daatterens laad er penge 10 Sld. 1 mrk. 2/s skl., Belangende adgangen eller sæde udi denne 7 gaard, 
da som begge denne S: Mands sønner Niels  Madsen, og Jens Madsen formeener dem sæded at 
kunde tilkomme i berørte 7de gaard. Saa er de nu i dag der om blefven foreenede saaleedis at fordi 
Niels Madsen ike vil hafve der om at tviste med sin broder Jens Madsen, saa hafver Niels Madsen 
belofved bemælte sin broder Jens Madsen at gifve ham 30 Sld., og der paa nu strax betalle til ham 
20 Sld., som Jens Madsen nu self vedstoed at hafve bekommed, og de 10 Sld., lofver Niels Madsen 
at betale til Jens Madsen til nest kommende Pinsedag, naar og det efter kommis saa lofver Jens 
Madsen at gifve sin broder Niels Madsen riktig Qvitering, der foruden lofver Niels Madsen, at hans 
broder Jens Madsen skal nyde at beholde dend liden lengde i denne 7de gaard, som er 3 stolperum, 
og er it stolperum fra jord, og op og 2 stolperum paa stenged, item i stue lengden 2 stolperum huus 
fra jord, og op, og 2 stolperum nest op til paa stenged paa den wæster ende af stue lengden, og den 
lille stue med it lided cammer der hos som kaldis Meel cammered, hvilke huus wærelse Jens 
Madsen skal nyde bruge, og beholde saa lenge Jens Madsen er ugift, og skal Niels Madsen self 
holde samme huse ved lige, og magt, og der imod lowed Jens Madsen at hans broder Niels Madsen 
skal hafve, nyde og fri beholde sæded, og angangen for sig, og sine, sin hustru børn, og arfvinger til 
æwindelig er og eiendom udi og til denne 7 jord eiensdoms gaard i Rydskier sogn, og sine 
sødskende der af en hver for sig, saa og sin broders børn at udløsse, og betale forde deris til 
reignede anparter, hvor paa Jens Madsen ej vil, eller skal hafve at anke eller kiære i nogen eller 
ringeste maader, dette samtyked, og var alle de andre brødre, denne S: Mands børn, saa vel som og 
de umyndiges wærger weltilfreds, og fornøyet med i alle maader, og lofvede der foruden paa alle 
sider at vil holde hinanden foruden skade, og skadisløs udi alle optemkelige maader, og til fælde, og 
vedstoed Jørgen Madsen at have af sin broder Niels Madsen paa sin arfvepart at denne 7 gaard 
annammed penge 20 Sld., og naar Jørgen Madsen bekommer resten efter som forskrefved staar, saa 
vil hand sin broder Niels Madsen der for riktig Qvitere, Mads Madsen vedstoed i ligemaade at have 
bekommed af sin broder Niels Madsen paa sin anpart af denne 7de gaard 20 Sld., og naar hand 
bekommer resten vil hand be: sin broder der for riktig Qvitere, Nok angaf arfvingerne at den Eldste 
broder Hans Madsen i Olskier sogn paa sin anpart at denne 7de gaard haver bekommed penge 20 
Sld., af sin broder Niels Madsen og angaf Mons Madsen at hans broder Hans Madsen nu var siug, 
og der for ike nu i dag kunde møde her paa Sterfboet, men hafde i dag sagt, at hvis hans brødre, og 
med arfvinger nu paa skifted slutted, og indgik , og forretted saavit som ret er, vil Hans Madsen 
være tilfreds med, dette forskrefne saaleedis er slutted, samtyked, infgaaed, og foreened, og saa fast, 
og ubrudelig saaleedis, og skal efter kommis, og at saa er tilganged, og Passeret, des til vidnisbiurd 
under vore hænder, og wenlig ombeded Hans Svendsen.Wæster i Rydskier sogn. og Jørgen 
Hansen Ibiden. Tilligemed Rettens betienter, med os til wtiierlighed at under skrifve, 
Skiftestæden paa 7 gaard i Rydskier sogn. dend 17 April Aar 1705. og saa der med 
dette skifte til ende bragt og slutted efter som forskrefved staar, hvilked tilstod 
fæstelse under Samptlig vore hænder paa skrift som hafver forskrefne Contract 
indgaaed, og de over værrende til witterlighed med underskrefven Mons Madsen. 
Niels N:M:S: Madsen.        Jørgen J:M:S: Madsen.         Mads M:M:S: Madsen. 
Jens J:M:S: Madsen. Chresten C:P: Pedersen. Paa Rettens weigne og til 
witterlighed at saa er Passeret som forskrefved staar, under vore hender. 
Gregers Christensen.   Henrik Brugman.  Hans Svendsen. 
Jørgen J:H:S: Hansen   Hans Svendsen. 
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Nr. 314. 
Side 572. 1705. 18. April. 
Peder Monsen, Vang, druknet. 
 Og sønnen 
Anders Pedersen, som druknede sammen med faderen. 
Karen Monsdatter. Laugv: Rasmus Fier, Vang. 
Peder Monsen´s arvinger: Moder, 1 ½ bror.  
A: Kirstine Andersdatter. 
B: Biørn Knudsen, Rønne. 
 
Anno 1705 Dend 18 April. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering Og 
der efter Schifte og Liqvidation efter S: Peder Monsen,  som boede i Wang og  Drukned i 
Hafved ved det hand tillige med sin søn Anders Persen som og druknede tillige med Faderen 
skulle drage ud at fiske, og det imellem denne S: Mands Peder Monsens efter lefvende hustru 
Karen Monsdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned Rasmus Finne 
boende i bemælte wang paa eene side. Og paa anden side S: Per Monsens Moder Kirsten 
Andersdaatter, og hans halfbroder Biørn Knudsen boende i Rønne, som er til ordned med at 
wærge for bemælte sin Moder. 
 
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 Svendsen  i Dyngegaarden, og Jørgen Hansen begge i Rydskier sogn. Hvor da er 
forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Den Roers baad som bemælte Per Monsen, og hans søn er bort blefven, og drukned med er funden 
her under landet, og opbierged, og henført til Rønne af Niels Svendsen, og Rasmus Aristsen begge 
borgere i Rønne, og nu findis samme baad liggende ved rønne stranbroe, og er med nogle bor rifver, 
uden nogen tilbehør wurdered af Mortten Morttensen, og Hans Jensen, efter  Biørn Knudsens 
anmoding paa S: Per Monsens arungers weigne  for 9 Sld., og blef Biørn Knudsens Accorderet med 
bemælte 2de beirgere Rasmus Aristsen og Niels Svendsen at de skal nyde for deris umage, af samme 
baads werdie trediepart som er 3 Sld., resten førris til dette boes bæste som ere 6 Sld., og har S: Per 
Monsen kiøbt berørte baad af Nicolay Jacobsen i Rønne for 14 Sld., det hus som S: Peder Monsen i 
Wang i boede er 4 stolperum, Hvor af det eene stolperum er foruden tag, og tag reedsel, Item 
tilliggende en liden sandlyke sønden op til hused, og en liden kaal have som er omgieret ligger 
norden for, det til sammen sat for 10 Sld. 1 mrk., it lided nytt fyrre madskab uden hengsler, og laas 
for 3 mrk., en gl. ege kiste uden laas og hengsler 2 mrk., en straa bonds tønde 4 skl., Helften udi en 
haand qvern med Mikel Olsen i Wang. Helften er sat for 2 mrk., en gl. mansse Sillegarn uden reeb 
for 2 mrk., 2 andre mansser Sillegarn med reeb á 4 mrk er 2 Sld., 4 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 
mrk.,  
Summa dette boes middel andrager 24 Sld. 4 skl.,  
Blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til giort 
udlæg som følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ride fouged Sr: Hans Henrik Skor lod fordre som rester for 1703 
med omkaastning 5 mrk., og for aar 1704. 4 mrk., er 9 mrk., her for er giort indførsel udi forskrefne 
baad som er sat til boeds bæste for 6 Sld., der af disse 9 mrk., :/: 
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Til sogne Præsten Hr: Hans Anker rester for 1704. rettighed  1 mrk. 8 skl., her for er giort indførsel 
i forde haand qvern for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Kirke wærgen Claus Hansen lod fordre for 1704. kirkepenge 8 skl.,  ind ført i baaden for 8 skl., :/: 
Rasmus Finne i Wang fordred 6 mrk., kand her for Proqvota til komme 3 mrk., udlagt der for it Faar 
for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., ;/: 
Biørn Knudsen i Rønne fordred 3 Sld. 1 mrk., kand her for Proqvota til komme 6 mrk 8 skl., der for 
udlagt en mansse Sillegarn med reeb for 4 mrk., en mansse uden reeb 2 mrk., hos Rasmus Finne 8 
skl., :/: 
Nicolaj Jacobsen i Rønne fordred som rester paa berørte baad penge 4 Sld. 2 mrk.,kand her for 
Proqvota til komme 9 mrk., tillagt 2 Faar for 7 mrk., en ege kiste uden laas 2 mrk., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden fordred for en tønde Rug 6 mrk., og for en tønde Biug 4 mrk er 10 
mrk., kand her for Proqvota til komme 5 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl., hos Enken af 
Qvernen 8 skl., af det nye skab 1 mrk., :/: 
Lars Monsen i Rydskier sogn fordred for Rug 2 mrk., kand her for Proqvota til komme 1 mrk., 
udlagt af det nye skab 1 mrk., :/: 
Efter det skiftebref ganged efter Enkens forige mand Sal: Trifvurs Hansen i Waang den 8 february 
1693. tilkommer berørte S: Mands 2de døttre arfvepart efter deris S: Fader nemlig Annike 
Fefursdaatter 14 mrk. 3 skl., dend anden daatter Elisabeth Tevus daatter ligesaa 14 mrk. 3 
skl., er 7 Sld. 6 skl., rente der af i 12 aar  aarlig 1 mrk. 6 2/5 skl er renten 4 Sld. 12 skl., er saa 
Capital og rente for begge forde døttre penge 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt forskrefne huus 
tilliggende for 10 Sld. 1 mrk., en mansse Sillegarn med reeb for 4 mrk., en straa bonds tønde 4 skl.,  
Veiderik Haagensen fordred for pløyning 2 mrk., kand her for Proqvota til komme 1 mrk., udlagt af 
det nye skab 1 mrk., :/; 
Skifteforwalterens salarium tilsammen 4 mrk., her for indført i forde baad for 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 mrk., her for er giort indførsel i baaden for 6 mrk.,  
Stempled papir til skifte brefved for 3 mrk., der for giort indførsel i baaden for 3 mrk.,  
Wurderings mændene hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., der for er giort indførsel i baaden for 1 mrk. 8 
skl.,  
Summa ald forskrefne Gield andrager til penge 30 Sld. 1 mrk. 10 skl., der af er til 
fuld betalning udlagt for 17 Sld. 2 mrk. 10 skl., resten er udlagt Proqvota som før 
ermælt. 
Saa at indted er ofver blefven at deele imellem arfvingerne, og hafver Creditorerne bekommed 2 
mrk i stæden for 1 Sld., betalning som før er mælt, Skifteforwalteren til spurde Enken med sin laug 
wærge, saa og Biørn Knudsen, om de viste noget meere til dette boes middel at angifve, hvor til de 
svarede nej at de ike viste meere, ike heller angaf sig flere med videre bort skyldige Gields 
fordringer, end foran findis indført, dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar, 
des til widnisbiurd under vore hender paaskrift Actum. Ut: Supra. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman.  Hans Svendsen.  Jørgen J:H:S: Hansen. 
Rasmus Persen Finne.  Biørn B:K:S: Knudsen.  
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Nr. 315. 
Side 572b. 1705. 28. april.   
Karen Hansdatter, 26. Sg. Pedersker. 
Lasse Pedersen. 
 Moder , 3 brødre, 2 ½ brødre, 1 søster og 1 ½ søster. 
A: Mette Jensdatter, Enke efter afg. Hans Gudbergsen. Laugv: Dattermand, Bertel Jensen, 
skomager, Pedersker. 
B: Gudberg Hansen, egen værge, Pedersker. 
C: Peder Hansen, f. 1687. Værge: Farbror, Rasmus Gudbergsen, Poulsker. 
D: Hans Hansen, f. 1689. Værge: Bror, Gudberg Hansen. 
E: Peder Hansen, egen værge, Poulsker. 
F: Søren Hansen, egen værge, Poulsker. 
G: Margrethe Hansdatter, gm. Bertel Jensen, Skomager, Pedersker. 1 søn. 
 1: Jens Bertelsen. Værge: Far. 
H: Sidsele Hansdatter, gm. Hans Thomasen, Poulsker. 
 
Anno 1705 Dend 28 April. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter Lasse Pedersens S: Hustru Karne Hansdaatter,  som 
boede og  døde paa den 26 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Pederskier  sogn. Og det imellem 
denne S: Qvindis efter lefvende Mand bemælte Lasse Pedersen paa eene side, og paa den anden 
side denne S: Qvindis Moder, og sødskende, nemlig  
 
Moderen til denne S: Qvinde er Mette S: Hans Gudbers for hende begiærte hun nu at 
laugwærge hendis daattermand Bertel Jensen Skomager boende i Perskier sogn, denne S: Qvindis 3 
fulde brødre, og 2 halfbrødre, og en fuldsøster, og en half søster. Hvor af 
 
Dend eldste fuld broder er Gudber Hansen i Persker sogn sin egen wærge. 
Den 2 fuld broder er Peder Hansen som nu er 18 aar gl. for ham er hans farbroder Rasmus 
Gudbersen i Poulskier sogn paa skifted efter hans fader til wærge anordnet. 
Den 3 fuld broder er Hans Hansen nu 16 aar gl. for ham er hans broder Gudber Hansen paa 
skifted efter hans fader ril wærge anordnet. 
Dend eldste halfbroder er Peder Hansen i Poulskier sogn sin egen wærge. 
Den 2den halfbroder er Sørren Hansen boende i Poulskier sogn og sin egen wærge.. 
Fuld søsteren var S: Margreta Hansdaatter, efter hende igien lefver en søn ved navn  

Jens Bertelsen som hans fader Bertel Jensen skomager boende i Persker sogn er 
wærge , 

Saa og en halfsøster til denne S: Qvinde som er Sidzele Hansdaatter i ekteskab med Hans 
Thomasen boende i Poulskier sogn. 
 
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 Aarkirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded  Hans Lassen og  Mikel Monsen  begge boede i bemælte Persker sogn. Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
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En brun blised Foele som er gilled sat for 6 Sld., en røe blised Hoppe 6 Sld., en sort Hoppe 3 Sld., 
en gl. brun stierned Hest gilling 4 mrk.,  
Qveg. 
En sort braaged Koe som er waag der for sat for 3 Sld., en liden brun Koe 3 Sld. 2 mrk., en blak 
braaged Qvige 4 Sld., en sort braaged stud kalf for 6 mrk., en sort belted Tyrkalf som er nye føed 
sat for 1 mrk.,  
Faar. 6 styker gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas 1 mrk.,  
Svin. En sort plettet galt 2 mrk., en sort pletted Soe 2 mrk., 2 galt grise á 1 mrk er 2 mrk.,  
En flamsk benkedynne med skin vor under 3 allen lang 2 Sld. 2 mrk., en flamsk agedynne med skin 
under 5 mrk., it flamsk hiønde med røt wadmel under for 4 mrk., it syed hiønde med røt wadmel 
under for 3 mrk., it flamsk hiøndis waar med sort bon for 3 mrk., en jern bunden kiste som Per 
Hansen i Poulsker sogn vil løse for 5 Sld., hvis ringe sæde korn som Lasse Pedersen nu hafver at 
saa bevilged samtlig arfvingerne Lasse Persen at beholde til at besvare ald afgift med udi dette  aar 
1705. it fyrre bord med foed for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde med skin under for1 mrk., en gl. half 
tønde for 10 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne som af wurderings mændene er anseet, og taxered for 
penge nemlig,it blaat fifskaftes skiørt for 2 Sld. 2 mrk., en gl. sort fifskaftes kiol for 5 mrk., it grønt 
florret snørlif med dnorrer paa for 6 mrk., denne S: Qvinde tilkom udi den 22 jord eiendoms gaard i 
Perskier sogn efter der om disse denne S: Qvindis arfvingers angifvende 4 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Her imod angafvis at Lasse Persen blef skyldig som hand vedgik af berørte gaards land gielde for 
Aar 1704. 8 Sld. Og rente for samme aar af de ved kommendis anparter, efter som Lasse Persen det 
aar brugte Helften af forde 22 gaard, er 3 mrk. 8 skl., hvorimod Lasse Pedersen hafde anded 
regenskab saa blef nu her paa skifted handled og Accorderet imellem Lasse Pedersen og Gudber 
Hansen som nu er boende paa om rørte 22 gaard, saaleedis at alt hvis den var imellem skulle være 
ophæfved, og hvis jordepenge denne S: Qvinde tilkom i berørte 22 gaard skal Gudber Hansen 
beholde, og der imod skal Gudber Hansen svare, og betale baade forskrefne restands og landgielde 
til Ambtstuen, og berørte rente til de vedkommende, saa at Lasse Pedersen der for skal være krafvis 
løs, og Gudber Hansen der til self at svare. Nok blef angifven af Lasse Pedersen at hand hafver 
lefvered til Hr: Ambt skrifveren udi nest afvigte efter høst paa dend restands hans fader Per Lassen 
er skyldig til ambtstuen af dend 26 gaard i Perskier sogn 3 stude som skal være Accorderet for 21 
Sld., som til dette Sterfboes middel nu anføris for penge 21 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 72 Sld. 2 mrk. 10 
skl.,  
Saa blef alle forskrefne vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere til dette 
Sterfboes middel angigved er, og forskrefved staar, hvor ved saa dette skiftes registering og 
wurdering nu sluttis. 
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige  Gield og Prætentioner, og er der 
til giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Sogne Præsten i Perskier sogn Hr: Olluf Sonne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 6 Sld. 2 
mrk., udlagt en blak braaged Qvige for 4 Sld., en liden brun Koe for 3 Sld. 2 mrk., til overs 4 mrk.,  
Sogne Deignen Olluf Jacobsen fordred som vedgikes penge 2 Sld., udlagt en sort braaged stud kalf 
for 6 mrk., en sort pletted galt for 2 mrk., :/: 
Anna S: Hans Jens i Rønne fordred som Lasse Persen vedgik penge 10 mrk., tillagt 3 Faar á 3 mrk 
er 9 mrk., it flamsk hiønde med skin vor under 1 mrk., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred som vedgikes penge 5 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en sort braaged 
Koe for 3 Sld., en sort Hoppe 3 Sld. Til ofvers 2 mrk. 3 skl., :/: 
Hans Jørgen Cantsler i Nyekier sogn fordred efter sin sedel som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 6 
skl., udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., it fyrre bord med foed for 1 mrk., til overs 10 skl., :/: 
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Anders Rasmusen boende i Rønne fordred efter som ved gikes i alt penge 8 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
udlagt en røe blised Hoppe for 6 Sld., it blaat fifskaftes skiørt for 2 Sld. 2 mrk., en sort belted 
Tyrkalf for 1 mrk., ved Hans Jørgen Cantslers udlæg 6 skl., :/: 
Peder Hansen i Perskier sogn fordred som vedgikes penge 9 Sld., udlagt en brun blised Foele for 6 
Sld., en flamsk agedynne med skin under for 5 mrk., en sort fifskaftes kioel for 5 mrk., ved Mads 
Koefoeds udlæg 2 mrk., :/: 
Niels Rasmusen i Perskier sogn fordred som vedgikis 3 mrk. 11 skl., udlagt it flamsk hiøndes waar 
paa sort bon for 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., til overs 5 skl., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche lod fordre som vedgikes penge 5 mrk. 7 skl., udlagt it flamsk hiønde 
med røt wadmel under for 4 mrk., it syedhiønde med røt wadmel under for 3 mrk., til overs 1 mrk. 9 
skl., :/: 
David Wolfsen i Svaniche fordred som vedgikes 2 Sld. 6 skl., udlagt hos Lasse Pedersen af hvis 
hand har betalt til ambtskrifveren disse 2 Sld. 6 skl., :/: 
Hans Madsen i Aarkier sogn fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt ved Diderik Wolfsens udlæg 1 
mrk., :/: 
Peder Pedersen i Perskier sogn fordred som vedgikes 1 mrk. 12 skl.,  udlagt af it grønt florreds 
snørlif at have 1 mrk. 12 skl., :/: 
Holger Antoniusen i Perskier sogn fordred som vedgikes penge 4 mrk., tillagt af it grønt florrets 
snørlif at have 4 mrk., :/: 
Hans Larsen i Snogebek fordrer 14 skl., tillagt af it grønt florrets snørlif at have 4 skl., ved Diderik 
Wolfsens udlæg 9 skl., ved det stempled papirs udlæg 1 skl., :/: 
Hans Henriksen i Perskier sogn fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt  hos Lasse Pedersen af hvis 
hand har betalt til ambt skrifveren at have 1 mrk., :/: 
Giert Jacobsen Farfver boende i Rønne fordred som vedgikes 5 mrk. tillagt hos Lasse Persen af 
hvis hand har betalt til ambtskrifveren 5 mrk., :/: 
Jens Staale i Rønne lod fordre som vedgikes 4 mrk. 4 skl., udlagt af det som er betalt til 
ambtskrifveren som Lasse Persen betal 4 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Lassen i Perskier sogn fordred for en jern stang 2 Sld., udlagt af hvis Lasse Persen har betalt 
til Ambtskrifveren 2 Sld., :/: 
Hans Persen i Perskier sogn fordred laante penge 3 Sld. Udlagt en flamsk benkedynne med skin 
waar under 3 allen lang for 2 Sld. 2 mrk., en sort pletted Soe for 2 mrk., :/: 
Søfren Pedersen i Perskier sogn fordred som vedgikes 2 mrk. 6 skl., udlagt hos Niels Rasmusens 
udlæg 5 skl., ved det stempled papir 1 skl., af hvis Lasse Persen har betalt til ambtskrifveren af have 
2 mrk., :/: 
Hans Hansen tieneste dreng fordred løn for en skiorte og it par sko penge 5 mrk., udlagt hos Lasse 
Pedersen af hvis hand har betalt til ambtskrifveren 5 mrk., :/: 
Boel Monsdaatter fordred tienesteløn 2 mrk. 8 skl., udlagt hos Lasse Persen af hvis hand har betalt 
til Ambtskrifveren 2 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Espersen i Perskier sogn lod fordre penge 1 mrk. 8 skl., udlagt hos Lasse Persen af hvis hand 
har betalt til ambtskrifveren 1 mrk. 8 skl., :/: 
Mette S: Hans Gudbers fordred leje af it klæde som bruigtis over denne S: Qvindis liig penge 2 
mrk., tillagt ved sogne Præstens udlæg af en liden brun Koe 2 mrk., :/: 
Hans Hansen i Perskier sogn fordred laante penge 10 skl., udlagt hos Lasse Pedersen af hvis hand 
har betalt til ambtskrifveren 10 skl., :/: 
Jens Jensen i Perskier sogn fordred for at grave til denne S: Qvindes liig 2 mrk., for at terske i 2 
dage 12 skl., og for at holde ploug i 5 dage tilsammen 4 mrk. 10 skl., udlagt hos Lasse Persen af 
hvis hand har betalt til ambtskrifveren der af at have 4 mrk. 10 skl., :/: 
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Paa Lars Anders weigne i Poulskier sogn er Lasse Persen skyldig til Bertel Jensen i Perskier sogn 6 
mrk., udlagt en gl. brun stierned Hest gilling for 4 mrk., ved sogne Præstens udlæg 2 mrk., :/: 
Peder Hansen i Perskier sogn fordred for 3 dags terskning, og en dags reise 1 mrk. 8 skl., udlagt af 
hvis Hr: Ambtskrifveren af Lasse Pedersen hafver bekommed at have 1 mrk. 8 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel som vedgikes 5 Sld. 2 mrk., udlagt hos 
Lasse Persen af hvis hand til Hr: Ambtskrifveren hafver betalt der af have 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Laurs Davidsen i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 Sld. 8 skl., udlagt hos Lasse 
Pedersen af hvis hand til Hr: Ambtskrifveren hafver betalt, der af at have 3 Sld. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., udlagt af en jern bunden kiste disse 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 3 Sld., udlagt af en jern bunden kiste disse 
3 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en jern bunden kiste 4 mrk., en øll 
half tønde 10 skl., til overs 2 skl., :/: 
Wurderings mændene hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt 2 Grisse á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart, eller begrafvelsis bekaastning kand hendis efter lefvende mand 
Lasse Pedersen bekomme udlæg her af boet for 5 mrk. 9 skl., der for er udlagt af hvis Lasse 
Pedersen har betalt til Ambtskrifveren at have 5 mrk. 2 skl., hos Hans Jørgen Cantslers udlæg 4 
skl., hos Mads Koefoeds udlæg 3 skl., :/: 
Her foruden er af arfvingerne samtyked Lasse Pedersen at beholde sin seng som stoed i stuen. 
Saaleedis blifver denne forskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner til 
 penge 72 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven arfvingerne imellem at deele, hvor ved saa dette Skifte er slutted, 
efter som de ved kommende forskrefne arfvinger ej viste meere til dette boes middel at angifne, 
som de forhen haver benegted, og nu ej angaf sig fleere med videre Gields fordring end forhen her 
udi er indført, Hvilked at saa er tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til widnisbiurd 
under vore hender, og signeter Skiftestæden Ut Supra. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Hans H:L: Lassen.  Mikel M:M: Monsen. 
Lasse Pedersen. Bertel B:J: Jensen.  Peder P:H: Hansen.  
Gudber G:H: Hansen   Hans H:T: Thomasen.  Peder P:H:S: Hansen. 
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	Nr. 130.Side 207. 1702. 23. Feb.Sidsele Mortensdatter, ugift, 11. Sg. Bodilsker
	Nr. 131.Side 208. 1702. 1. Marts.Margrethe Laursdatter, Slottets grund, Olsker
	Nr. 132.Side 208b. 1702. 2. Marts.Hans Jørgensen, 6. Sg. Olsker
	Nr. 133.Side 211b. 1702. 3. Marts.Lars Nielsen, Tejn, Olsker
	Nr. 134.Side 213b. 1702. 16. Jan.  Jørgen Joensen Klow, forhv. Løjtnant. 62. Sg. Klemensker
	Nr. 135.Side 227. 1702. 10. Marts.Jens Svendsen, 51. Sg. Klemensker
	Nr. 136.Side 229 1702. 13. Marts.Morten Jacobsen, 29. Sg. Klemensker
	Nr. 137.Side 232b. 1702. 15. Marts.Hans Jensen Munch, udhus, Risegård grund, Nyker
	Nr. 138.Side 233b. 1702. 16. Marts.Maren Hansdatter, 6. Vg. Nylars
	Nr. 139.Side 236b. 1702. 23. Marts.Anna Mogensdatter. 8. Sg. Østerlars
	Nr. 140.Side 239b. 1702. 24. Marts.Jep Ibsen, morbror, Jacob Lauridsen, Møllegård, Østerlars
	Nr. 141.Side 238b. 1702. 27. Marts.Marta Pedersdatter, 38. Sg. Bodilsker
	Nr. 142.Side 243b. 1702. 30. Marts.Birgite Mortensdatter, barn Anders Ollufsen, 26. Sg. Bodilsker
	Nr. 143.Side 244b. 1702. 6. April.Anders Jensen, 31. Sg. Øster Sogn
	Nr. 144.Side 251b. 1702. 10. April.Niels Nielsen,  udhus, 8. Sg.g. Ibsker.Og Marta Hansdatter
	Nr. 145.Side 252. 1702. 10. April.Niels Jensen, 35. Sg.g. Ibsker
	Nr. 146.Side 252. 1702. 20. april.Jens Olufsen, 1. Sg. Vestermarie
	Nr. 147.Side 254b. 1702. 22. april.Margrethe Espersdatter, 57. Sg. Vestermarie
	Nr. 148.Side 256. 1702. 28. april.Hintze Hansen, 40. Sg. Vestermarie
	Nr. 149.Side 258. 1702. 4. Maj.Elisabeth Jensdatter, udhus, 1. Sg.g. Rutsker
	Nr. 150.Side 258b. 1702. 5. Maj.Ellene Didrichsdatter, udhus, 16. Sg.g. Rutsker
	Nr. 151.Side 259b. 1702. 11. Maj. Hans Nielsen, udhus, 15. Sg.g. Rø
	Nr. 152.Side 260. 1702. 13. Maj.Elsebeth Jensdatter, 6. Vg.g. Nyker
	Nr. 153.Side 261. 1702. 15. Maj.Karen Jensdatter, Snogebæk, Poulsker
	Nr. 154.Side 262b. 1702. 16. Maj.Gunnel Larsdatter, udhus, 23. Sg.g. Åker
	Nr. 155.Side 263b. 1702. 3. Juni.Birgite Pedersdatter, enke, 42. Sg. Klemensker
	Nr. 156.Side 265b. 1702. 8. Juni.Gjertrud Jensdatter, 46. Sg.  Klemensker
	Nr. 157.Side 267. 1702
	Nr. 158.Side 268. 1702. 13. Juni.Kirstine Michelsdatter, 24. Sg. Åker
	Nr. 159.Side 273. 1702. 21. Juni.Margrethe Andersdatter, 22. Sg. Nylars
	Nr. 160.Side 274b. 1702. 27. Juni.Peder Andersen, 3. Sg. Vestermarie
	Nr. 161.Side 275b. 1702. 28. Juni.Mads Ollufsen, 19. Vg. Åker
	Nr. 162.Side 278. 1702. 11. Juli. Morten Mortensen, søn, døde hos moder og stiftfar, 32. Sg. Ibsker
	Nr. 163.Side 279. 1702. 12. Juli
	Nr. 164.Side 279b. 1702. 23. Maj. Side 280. 1702. 17. Juli
	Nr. 165.Side 283b. 1702. 21. Juli.Sidsele Jensdatter, enke, 1. Vg. Olsker
	Nr. 166.Side 287b. 1702. 22. Juli.Margrethe Hansdatter, Tejn, Olsker
	Nr. 167.Side 288. 1702. 22. Juli.Anna Jørgensdatter, Tejn, Olsker
	Nr. 168.Side 288 1702. 24. Juli.Dom.  Olluf Jensen, Åker
	Nr. 169.side 288b. 1702. 31. Juli.Dom. Esper Madsen, Nørre herred
	Nr. 170.Side 290. 1702. 1. Aug. Anna Svendsdatter, enke, 3. Sg. Østerlars
	Nr. 171.Side 291b. 1702. 12. Sep.Jens Pedersen, 25. Sg. Nylars
	Nr. 172.Side 293b. 1702. 13. Sep.Bendt Hansen, enkemand, 67. Sg. Klemensker
	Nr. 173.Side 297. 1702. 5. Okt.Lars Monsen, udhus, 38. Sg.g. Poulsker
	Nr. 174.Side 298. 1702. 6. Okt.Esper Jensen, 26. Sg. Poulsker
	Nr. 175.Side 299b. 1702. 12. Okt.Boehl Jensdatter, 9. Sg. Nyker
	Nr. 176.Side 301b. 1702. 13. Okt.Kirstene Olsdatter, 38. Sg. Vestermarie
	Nr. 177.Side 302. 1702. 27. Okt.Kirsten Hansdatter, 6. Vg. Pedersker
	Nr. 178.Side 304b. 1702. 14. Nov.Gisse Clausdatter, 41. Sg. Østerlars
	Nr. 179.Side 307. 1702. 15. Nov. Olluf Ibsen, dreng, 52. Sg. Østermarie. Michel Hansen.
	Nr. 180.Side 307b. 1702. 16. Nov.Lars Hansen, hus, Listed, Ibsker
	Nr. 181.Side 308b. 1702. 17. Nov.Ellene Pedersdatter, udhus, 39. Sg.g. Øster Sogn
	Nr. 182.Side 309b. 1702. 27. Nov.Olluf Hansen, udhus, 9. Sg.g. Nyker
	Nr. 183.Side 310. 1702. 6. Dec.Anna Hansdatter, enke, 36. Sg. Poulsker
	Nr. 184.Side 312. 1702. 19. Dec.Hans Andersen, udhus, 18. Sg.g. Vestermarie
	Nr. 185.Side 313. 1703. 18. Jan.Jens Larsen, 8. Sg. Knudsker
	Nr. 186.Side 314. 1703. 23. Jan.Hans Larsen Otte, ugift, 48. Sg. Østerlars
	Nr. 187.Side 318. 1703. 31. Jan.Knud Jensen, 3. Sg. Poulsker
	Nr. 188.Side 317b. 1703. 3. Feb.Jep Ibsen, 12. Vg. Ibsker
	Nr. 189.Side 319b. 1703. 13. feb.Laurs Hansen, enkemand, 37. Sg. Østerlars
	Nr. 190.Side 321b. 1703
	Nr. 191.Side 328. 1703. 24. Marts.Jørgen Hansen Ridder, enkemand, 10. Vg. Østerlars
	Nr. 192.Side 330. 1703. 27. Feb.Jens Nielsen, 3. Sg. Ibsker
	Nr. 193.Side 335. 1703. 7. Marts.Mons Pedersen, 7. Sg. Åker
	Nr. 194.Side 339. 1703. 13. Marts.Boels Hansdatter, Hans Jensen, 33. Sg. Nylars
	Nr. 195.Side 340. 1703. 21. Marts.Kirstine Pedersdatter, udhus, Gadebygård grund, Østermarie
	Nr. 196.Side 341. 1703. 2. April.Marica Henrichsdatter, 35. Sg. Rutsker
	Nr. 197.Side 343. 1703. 4. April.Anna Hansdatter, 29. Sg. Østerlars
	Nr. 198.Side 344b. 1703. 19. April.Karen Ollufsdatter, udhus, 3. Sg.g. Nyker
	Nr. 199.Side 345. 1703. 25. April.Inger Ibsdatter, pige, tjente, Blykobbegård, Nyker
	Nr. 200.Side 345b. 1703. 1Maj.Elsebeth Pedersdatter, 11. Sg. Klemensker
	Nr. 201.Side 349. 1703. 25. Maj.Judit Mogensdatter, 1. Sg. Åker
	Nr. 202.Side 351. 1703. 19. Juni.Kirstine Michel Hopsdatter, 1. Sg. Ibsker
	Nr. 204.Side 355. 1703. 22. Marts.Jens Olsen, 13. Sg. Ibsker
	Nr. 205.Side 360. 1703. 24. Juli.Hanna Espersdatter, udhus, Wallegård grund, Åker
	Nr. 206.Side 361. 1703. 25. Juli.Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker
	Nr. 207.Side 361b. 1703. 8. Okt.Elisabeth Ibsdatter, 9. Sg. Østerlars
	Nr. 208.Side 362b. 1703. 6. Aug.Vedr. dom efter tyveri.Kirstene Larsdatter Plomme, udhus, 56
	Nr. 209.Side 265b. 1703. 12. Okt.Joen Andersen, udhus, 2. Vg.g. Nyker. Født i Halland
	Nr. 210.Side 366b. 1703. 17. Okt.Hans Jacobsen, enkemand, 2. Vg. Rutsker
	Nr. 211.Side 367b. 1703. 29. Okt.Kønnicke Hansdatter, 43. ”Kong. Vorned” (Sg.) Rutsker
	Nr. 212.Side 369. 1703. 14. Nov.Boell Mogensdatter, 60. Sg. Vestermarie
	Nr. 213.Side 371b. 1703. 16. Nov.Sophia Nielsdatter, 47. Sg. Østerlars
	Nr. 214.Side 372b. 1703. 19. Nov.Vedr. dom.Tomas Hansen, 12. Sg. Ibsker
	Nr. 215.Side 375b. 1703. 21. Nov.Sidsele Jacobsdatter, udhus, 13. Sg.g. Åker
	Nr. 216.Side 376. 1703. 28. Nov.Anna Pedersdatter, 15. Sg. Klemensker
	Nr. 217.Side 382. 1703. 4. Dec.Erich Andersen Skomager. 54. Sg. Klemensker
	Nr. 218.Side 384. 1703. 14. Dec.Kirstene Hansdatter Kofoed, 22. Sg. Østermarie
	Nr. 219.Side 384b 1703. 18. Dec.Anders Sivartsen, 31. Fæsteboe, Klemensker
	Nr. 220.Side 385b. 1703. 20. Dec.Karen Hansdatter, 49. Sg. Østermarie
	Nr. 221.Side 387. 1703. 7. Maj.Albret Hartvig, sandemand, Wellingsgård, Nyker
	Nr. 222.Side 414b. 1704. 14. Jan.Sidsele Espersdatter, 9. Vg. Klemensker
	Nr. 223.Side 416. 1704. 15. Jan.Peder Mogensen, 9. Sg. Klemensker
	Nr. 224.Side 420b. 1704. 23. Jan
	Nr. 225.Side 422b. 1704. 30. Jan.Niels Jørgensen, enkemand, 5. Sg. Østerlars
	Nr. 226.Side 224. 1704. 6. Feb.Hans Jensen, 33. Sg. Nylars
	Nr. 227.Side 427. 1704. 12. Feb.Simon Hansen, 19. Fæstebo, Klemensker
	Nr. 228.Side 428. 1704. 6. Marts
	Nr. 229.Side 429. 1704. 7. Marts.Elisabeth Nielsdatter, 27. Sg. Nylars
	Nr. 230.Side 430. 1704. 11. Marts.Hans Larsen Kjøller, 34. Sg. Klemensker
	Nr. 231.Side 436b. 1704. 26. Marts.Thoer Hansen, 23. Sg. Vestermarie
	Nr. 232.Side 438b. 1704. 31. Marts.Anders Ibsen, 10. Sg. Øster Sogn
	Nr. 233.Side 440. 1704. 2. April.Søfren Hansen, ugift, 4. Vg. Ibsker
	Nr. 234.Side 440. 1704. 3. April.Jens Andersen, 8. Vg.g. Øster Sogn
	Nr. 235.Side 440b. 1704. 3. April.Kirstene Jensdatter, 10. Vg. Øster Sogn
	Nr. 236.Side 441. 1704. 4. April.Kirstene Hansdatter, 64. Sg. Øster Sogn
	Nr. 237.Side 441b. 1704. 11. April.Hans Abrahamsen, Snogebæk, Poulsker, druknet
	Nr. 238.Side 442. 1704. 11. April.Petter Andersen, Snogebæk, Poulsker
	Nr. 239.Side 442. 1704. 12. April.Kirstene Hansdatter, 38. Sg.g. Poulsker
	Nr. 240.Side 442b. 1704. 14. April.Kirstene Jonsdatter, udhus, 56. Sg.g. Klemensker
	Nr. 241.Side 443. 1704. 15. April.Bendte Madsdatter, 30. Sg. Klemensker
	Nr. 242.Side 444. 1704. 22. April.Jens Hansen, 47. Sg. Vestermarie
	Nr. 243.Side 445. 1703.  4. Juni.Hans Ollufsen Skou, enkemand, 18. Sg. Rø
	Nr. 244.Side 469. 1704. 23. April.Maria Augustinusdatter, udhus, Lensgård grund, Østerlars
	Nr. 245.Side 470. 1704. 24. April.Inger Aagesdatter, 6. Vg. Østerlars
	Nr. 246.Side 470b. 1704. 29. April.Kirsten Hansdatter, enke, 31. Fæsteboe, Klemensker
	Nr. 247.Side 472b. 1704. 2. Maj.Kirstene Pedersdatter, 2. Vg. Knudsker
	Nr. 248.Side 473b. 1704. 6. Maj.Karen Hansdatter, 7. Vg. Bodilsker
	Nr. 249.Side 475b. 1704. 7. Maj.Margrethe Jensdatter, 12. Sg. Bodilsker
	Nr. 250.Side 476b. 1704. 8. Maj.Ellene Hansdatter, enke, 35. Sg. Øster Sogn
	Nr. 251.Side 477b. 1704. 8. Maj.Lars Jørgensen, 35. Sg. Øster Sogn
	Nr. 252.Side 479b. 1704. 21. Maj.Margrethe Larsdatter, 8. Vg. Rø
	Nr. 253.Side 480b. 1704. 22. Maj.Mons Nielsen, 3. Sg. Rutsker
	Nr. 254.Side 482. 1704. 26. Maj.Bendte Nielsdatter, udhus, 7. Sg.g. Østerlars
	Nr. 255.Side 482b. 1704. 27. Maj.Lars Jensen, udhus, 12. Sg.g. Østerlars
	Nr. 256.Side 483. 1704. 28. Maj.Sidsle Hansdatter, udhus, 22. Sg.g. Øster Sogn
	Nr. 257.Side 483. 1704. 2. Maj.Erich Laursen, udhus, Ibsker
	Nr. 258.Side 484b. 1704. 3. Juni.Anna Larsdatter, udhus, 8. Vg.g. Vestermarie
	Nr. 259.Side 486. 1704. 11. Juni.Bohl Nielsdatter, 14. Vg. Ibsker
	Nr. 260.Side 487b. 1704. 12. Juni.Arine Hansdatter, Listed, Ibsker
	Nr. 261.Side 488. 1704. 16. Juni.Hans Simmensen, 53. Sg. Åker
	Nr. 262.Side 489b. 1704. 17. Juni.Kirstene Ibsdatter, barn, 56. Sg. Klemensker
	Nr. 263.Side 490b. 1704. 25. Juni.Pernela Lauridsdatter, 10. Sg. Vestermarie
	Nr. 264.Side 493. 1704. 26. Juni.Hans Hansen Sode, døde udenlands. Vellingsgård, Nyker
	Nr. 265.Side 496. 1704. 3. Juli.Jens Pedersen, 15. Sg. Nylars.Og Kirstene Nielsdatter
	Nr. 266.Side 497.1704. 1. Juli.Joen Monsen Knecht, 3. Vg. Rø
	Nr. 267.Side 498. 1704. 5. Juli.Mads Ollufsen, 19.Vg. Åker.Marie Terchelsdatter
	Nr. 268.Side 498b. 1704. 7. Juli.Jens Toersen, 59. Sg. Klemensker
	Nr. 269.Side 499b. 1704. 8. Juli. Peder Christensen.Vedr. dom Nørre herreds ting
	Nr. 270.Side 500. 1704. 8. Juli. Laurits Gartner, Rutsker.Vedr. dom Nørre herreds ting
	Nr. 271.Side 500b. 1704. 14. Juli.Hans Larsen, ugift. 12. Sg. Knudsker
	Nr. 272.Side 501b. 1704. 15. Juli.Michel Hansen Stock. 8. Vg. Vestermarie
	Nr. 273.Side 502b. 1704. 17. Juli.Olluf Andersen, Vandmølle, 10. Vg. Østerlars
	Nr. 274.Side 503b. 1704. 17. Juli.Jens Pedersen, 8. Vg. Pedersker
	Nr. 275.Side 504b. 1704. 18. Juli.Gunnel , enke, Snogebæk, Poulsker
	Nr. 276.Side 505b. 1704. 28. Juli.Evt. en dom.Olluf Andersen vandmølle, Østerlars
	Nr. 277.Side 506b. 1704. 28. Juli. Hans Ollufsen Skov, 18. Sg. Rø
	Nr. 278.Side 508b. 1704. 31. Juli.Jens Mickelsen, udhus, degnes grund, Poulsker
	Nr. 279.Side 509. 1704. 12. Aug.Hans Ibsen, 4. Sg. Rø
	Nr. 280.Side 513. 1704. 28. Aug.Jacob Fabian Rotterstene, 23. Sg. Østerlars
	Nr. 281.Side 514. 1704. 29. Aug.Jens Rasmusen, f. 1692, 17. Sg. Østerlars
	Nr. 282.Side 515. 1704. 30. Aug.Seigne Hansdatter, 9. Sg. Østerlars
	Nr. 283.Side 516. 1704. 10. Sep.Jep Ibsen, 12. Vg. Ibsker
	Nr. 284.Side 516b. 1704. 24. Sep.Jens Andersen Væboe, ugift, 45. Sg. Rutsker
	Nr. 285.Side 518b. 1704. 30. Sep.Peder Jensen, udhus. Klemensker
	Nr. 286.Side 519b. 1704. 2. Okt.Mons Pedersen, 21. Sg.g. Åker
	Nr. 287.Side 521. 1704. 3. Okt.Vedr. lejemål.Anders Madsen, udhus, Myregård grund, Åker
	Nr. 288.Side 522. 1704. 4. Okt.Casper Henrich Westerwalt, Simblegård, Klemensker
	Nr. 289.Side 523. 1704. 17. Nov.Laurids Jensen, 12. Sg. Vestermarie
	Nr. 290.Side 526. 1704. 27. Nov.Sidsele Rasmusdatter, udhus, Gadebygård grund, Østermarie
	Nr. 291.Side 527b. 1704. 29. Nov.Morten Jensen, udhus, gadebygård grund, Øster Sogn
	Nr. 292.Side 528. 1704. 8. Dec.Margrethe Jensdatter, 21. Sg. Nylars
	Nr. 293.Side 529. 1704. 12. Dec.Casper Henrich Westervalt, major, Simblegård, Klemensker
	Nr. 294.Side 529b. 1704. 22. Dec.Gjertrud Adsersdatter, udhus, 11. Sg.g. Nylars
	Nr. 295.Side 530. 1705. 8. Jan.Marita Espersdatter, 66. Sg. Klemensker
	Nr. 296.Side 532. 1705. 22. Jan.Bertel Hansen, 19. Vg. Østermarie
	Nr. 297.Side 534. 1705. 23. Jan.Ellene Aristadatter, 60. Sg. Klemensker
	Nr. 298.Side 535. 1705. 4. Feb. Dorethea Nielsdatter, enke, 49. Sg. Åker
	Nr. 299.Side 540. 1705. 9. Feb.Anders Pedersen, 58. Sg. Vestermarie
	Nr. 300.Side 541. 1705. 12. Feb.Karne Ollufsdatter, 4. Vg. Østermarie
	Nr. 301.Side 542. 1705. 18. Feb.Margrethe Adsersdatter, 20. Sg. Åker
	Nr. 302.Side 543. 1705. 10. Feb.Bohl Larsdatter, udhus, 5. Vg.g. Pedersker
	Nr. 303.Side 543b. 1705. 20. Feb.Hanna Madsdatter, enke, udhus, 3. Sg.g. Bodilsker
	Nr. 304.Side 544. 1705. 2. Feb. Jep Pedersen, 23. Sg. Ibsker.Og Karen Espersdatter
	Nr. 305.Side 548. 1705. 21. Feb.Peder Ipsen Braen, udmarksjord, Ibsker
	Nr. 306.Side 549b. 1705. 27. Feb.Niels Ibsen, 18. Sg., Nyker
	Nr. 307.Side 552. 1705. 26. Feb.Mads Nielsen, trommer, 47. Sg. Klemensker
	Nr. 308.Side 553b. 1705. 18. Marts.Hans Jensen, enkemand, 1. Sg. Knudsker
	Nr. 309.Side 558. 1705. 7. Marts.Anna Rasmusdatter, 39. Sg. Østerlars
	Nr. 310.Side 562. 1705. 23. Marts.Margrethe Olsdatter, enke, 18. Sg. Nyker
	Nr. 311.Side 562b. 1705. 1. April.Jep Jensen, kirkeværge, 80. Sg. Østermarie
	Nr. 312.Side 569. 1705. 16. April.Svend Haagensen, udhus, 4. Sg.g. Vestermarie
	Nr. 313.Side 569b. 1705. 25. Feb.Mads Ibsen, enkemand, 7. Sg. Rutsker
	Nr. 314.Side 572. 1705. 18. April.Peder Monsen, Vang, druknet
	Nr. 315.Side 572b. 1705. 28. April.Karen Hansdatter, 26. Sg. Pedersker




