163,Anders Pedersen Nyker
Bornholm amt. Hasle Byfoged E. Skifteprotekoller 1787-1812 1bd.
Anders Pedersen Nyker ,Hasle
# 163 # Kirstine Monsdatter Laugværge Mogens Pedersen, Klemmensker. ( fader )
1.søn 1. dat.
A: Peder
Andersen
født 1795 Hasle Værge Mons Pedersen Morfader
B: Magdalene Andersdatter født 1793 Hasle værge Claus Pedersen Farbroder
C: Signe Margrethe Andersdatter født 1798 Hasle værge Anders Pedersen i Nyeker sogn
Myndlingenes Fastermand
Skifte side 208b 1798. 14 feb. Nr. 150.
Anno 1798 den 14 Februar indfandt sig Skifte Rettens Betante Byefoged Gad som Skifteforvalter
og Byeskriver Arboe som skifteskriver tilligemed Hasle Bye vuderings mænd Sander Rasmussen
og Christen Michelsen efter fremsadt tillysning og efter afgangen Anders Pedersen Nyeker i Hasle
for at foretage lovlig Registreret og vurdering og derefter Skifte samling ; alt til Rigtighed hos
Steevboet Credi: og Debitorer samt arvinger som ere Enken Kirstine Monsdatter som til Laugværge
havde finmante sin Fader Mogens Pedersen paa Tuudeelder i Clemmensker sogn der var mødt:
ey de med afdøde sammenavlet børn som ere 1. søn og 1.datter
Sønnen Peder Andersen paa 3 aar gammel, og
Datteren Magdalene Andersdatter 5 aar gammel,
Deelarende Enken atyder føst frugtsommelig ej derfor i henseende til børnene og deres værger til
viidre.Skifte Retten tilholdet Enken rigtig at opgive Boets indtægt og midler og at vogte sig for over - samt den se af som loven Duterer, ligesom vuderings maade nu begge tilholdt at vurdere saaledes
som de meder deres bedste god vil til enhver og bekende yal være i Retten sadtes i Kongens Hye
navn og paserede i saaledes.
1.Gud hest 6 aar
20 rd.
1 gud ditto 10 aar
12 rd.
1. sort yøgget koe
8 rd.
1. rød brun ditto
8 rd.
6.np.gamle Faae 1dr2mrk 8 rd.
1var lam og i gumer lam
af np.
2 rd.
1. gamel soe for
1 rd 4 mrk.
1. gylte sviin
1 rd 2 mrk.
Omtrænt 2 læs
der er meget meget mere

Side 1.
Paa Biulken optegnet
Lars Jansen Manker Rye der han tilstod

1 dr. 1 mrk. 14 skl.

Hans Andersen paa Lange gaarden
1 dr. 2 mrk, Jørgen Christensen i Hasle
1 mrk. 5 skl.
Michel Leegaard i Hasle
12 skl.
Peder Ipsen i Hasle
11 skl.
Elisabeth Monsdatter i Nyeker sogn
14 skl
Peder Carstensen i Hasle
1 mrk. 8 skl.
Hans Monsen i Clemmensker sogn
3 skl.
Peder Jensen Bach
2 skl.
Hans Nielsen i Hasle
7 skl.
Christen Rasmussen i Hasle
15 skl.
Jørgen Holse
4 mrk. 5 skl.
Lars Carehøe i Clemmensker sogn
1 mrk 2 skl.
Christofher Riis i Hasle
1 rd.
13 skl.
Mons Bog i Hasle
2 mrk 6 skl.
Hans Ipsen i Clemmensker sogn
4 mrk
Mads Madsen i Clemmensker sogn
1 mrk 2 skl.
Claus Jensen Foch i Hasle
1 mrk 1 skl.
Peder Andersen i Hasle
6 skl.
Henrik Nielsen i Hasle
6 skl.
Svend Pedersen i Bedegade i Clemmensker sogn
1 rd
4 skl.
Et gehver og 1 haande samt patien raste
1 rd 1 mrk.
3 sække for
4 mrk.
Én Gud i Bank
1 rd.
I pant en 8 hjint som Enken Deelerede at tilhøre
Fremmed ey ikke en Boets viden liden Gods vidste ikke
Hverken af Enken eller tilstædeværende Credotorer
Thi blev ansadt de faste ejendomme:
No. 1. Bye Gaarden behavende af 3 længder med
plads og Gavye
166 rd 4 mrk
No. 2 et Sp. Byg gaenede land kalt 14 skæppeland
Hent blev sadt for
200 rd
No. 3 et Sp. Jord Gnedeslund 3 skipperland sadt for
66 rd 4 mrk
Den derpaa byde Rug sæd af ager paa det andet
Stykke Jord sadt for
10 rd.
Indtægt summa
676 rd 1 mrk 12 skl.
Miy Dynger sadt for
2 rd
678 rd 1 mrk 12 skl.

Summa blev anført boets gjæld
No. 1.Esper Pedersen i Ruthsker sogn fremlagde en
Pant Obligation udgivet af afdøde til Rudts=kirke
Ydes Vænge, dat 1.maj læst 6 juni 1794 for
173 rd 2 mrk
Med rente fra 1 december 1797 til betales kund
No. 2. Hr Liut: Peder Andersen sine fremlagde et Revers
Udgivet af afdøde af dato 18 december 1793 for
23rd 4 mrk
No. 3. Hr Liut: Hans Rach i Clemmensker sogn
Revers af 18 okt. 1797
66 rd 4 mrk

No. 4. ditto mand fremlagde aparte penge
3 rd 2 mrk.
No. 5. Mads Hansen i Clemmensker sogn
Revers af 2 marty 1796
33 rd 2 mrk.
No. 6. Ungkarl Bendt Vesther i Hasle fordrede
Efter Revers af 2 januar 1797
66 rd 4 mrk.
No. 7. Anne Jensdatter i Hasle fordrede efter
Revers af dato 1 marty 1796
13 rd 2 mrk.
No. 8. Hans Andersen Kiempe i Clemmensker sogn
Fordrede efter Revers af 23 marty 1796
13 rd 2 mrk.
No. 9. Udbygger Hans Hansen i Ruthsker sogn
Fordrede efter Revers Obligation af 6 nov.1797
Hverfor Hans Pedersen paa Svartinge staar
Som Canteniend
og selveste denne og renter til
Betales
66 rd 4 mrk.
No.10.Præsten i Clemmensker sogn fordrede efter
Brev sedel af 14 feb. 1798
1 rd 2 mrk.
No.11.Ole Villumsen i Nyeker sogn fordrede efter
Revers af 19 juni 1797
66 rd 4 mrk
No.12.Hans Larsen i Vestermarie sogn fordrede
Efter Revers af 3 okt. 1797
20 rd.
No.13. ungkarl Jens Jensen af Nyeker sogn fordrede
Efter Revers af 18 april 1797
13 rd 2 mrk.
No.14. Ungkarl Jens Espersen i Nyeker sogn fordrede
Efter Revers af 20 okt. 1797
40 rd.
No.15. Birgithe Hansdatter i Ruthsker sogn fordrede
Efter Revers af 6 nov. 1797
13 rd 2 mrk.
No.16. Lars Andersen paa Weboegaarden i Ruthsker
Sogn for denne efter Revers af 29 sep. 1792
33 rd 2 mrk.
No.17. ungkarl Christen Hansen Munch i Ruthsker
Sogn fordrede efter Revers af 11 nov. 1797
20 rd
No.18.ungkarl Niels Nielsen i Hasle fordrede efter
Wesdel Obligation af dato 2 jan. 1798
46 rd 4 mrk.
Med rente til betales staae
No.19.Jens Ipsen i Nyeker sogn fordrede efter Revers
Af 30 jan. 1797
40 rd.
No.20.Ungkarl Peder Pedersen Møller i Hasle fordrede
Efter Revers af 2 jan. 1798
33 rd 2 mrk.
No.21.Ole Hansen Tumbech i Rønne fremlagde et
Revers af 2 jan. 1797
No.22.Kubmand aabye fordrede efter regning af
14 feb.1798 forandfandte omkostning som krontent
No.23.Hans Andersen paa Alemegaard i Ruthsker sogn
For denne som Enken tilstod
Desuden anmeldte Hans Andersen Schou at Kubmand
Munch for havde paataget sig at svare for de 19 rd.og
Hans Munch for 40rd hverfor bemeldte Schou enhver
Sig sin ret i fald paa lov og maade at godgive samma.—

69 rd 2 mrk
3 rd3 mrk 14 skl.
66 rd 4 mrk.

No.24. Peder Tenhildsen i Clemmensker sogn fordrede
4 rd
Som Enken tilstod
No,25. Peder Clausen i Clemmensker sogn fordrede som
6 rd 4 mrk.
Enken tilstod
No.26.Bendt Sode i Hasle fordrede som til fals
6 rd 4 mrk.
No.27. Hans Jørgen Frederik i Hasle fordrede for
Kiesten til afdøde
2 rd 4 mrk.
No.27.Mins Folvmand i Hasle fordrede for halp til ald
Farter som Hans Poulsen har leveret
1 rd 2 mrk 11 skl.
No.28. Jørgen Christensen for Sul i Ruthsker sogn
Fordrede for 2de Sviin og 2 Kuuber Byg
9 rd 5 mrk.
Som Enken tilstod .—
No.29. Seine Hans Jensens Enke paa Samlings gaard i
Clemmensker sogn fordrede for 18 Pamle
Byg à2rd 8skl som Enken tilstod
37 rd 3 mrk.
No.30.Madne Mahlem fremlagde en pant Obligation
Uggivet af afdøde dato 12 jan. Læst og underskrevet
1798 hverefter som lyder
66 rd 4 mrk
No.31.Madne Mahlem fremlagde andviiste efter regning af
14 feb. 1798
6 rd.
12 skl.
No.32. Kubmand Munch i Hasle fordrede efter regning af
Denes dato for Hælp til adfarten
2 rd 2 mrk 9 skl.
No.33. Præsten af Melbye for sin pretenyved begravelse
1 rd
No.34. Degnen af Langbølle for sin opvartens
3 mrk.
No,35. Ind Jord og Klokker samt de som gravede
1 rd
4 skl.
No.36.Mens Pedersen i Clemmensker sogn fordrede
1 rd 4 mrk. - - - Det sees saaledes at Giælden som er anført overstiger 1079 rd. 1 mrk. 2 skl.
Indtægt sammen med
400 rd 5 mrk 6 skl.
Formeldte at paagaaende omkostninger Skifte Retten tilspurgte Enken med Laugværge om hun
kunde stille noget til Panten for Boets Gield i andet fald blev Boet som Fallit Boe betegnet.
Enken med Laugværge Deelerede at de aldeles ikke kunde forskaffe Pantien eller svare Boets
Gield, men i alle hensende hun skulle sig tilkende mig Benefium onvendtari og frasagde sig arv og
gield.—
D
fremstaaende anlig Retten Boet som Fallit Boe og Deelerede at ere samme skal
Aar 1798 den 24 marts blev holdt Skifte samling efter afdøde Anders Pedersen Nyeker, hvortil alle
af behørige Rettens Betiente Byefoged Gad og Byeskriver Arboe i overværelse af Rettens vidner
Sander Rasmussen og Christian Michelsen ibels for at erfare om flere Creditorer end nu vides
maatte gives, dels ifølge begiæring fra Jens Espersen, Bendt Wevertsen med fl: om at enhver
Creditor maatte beedige deres fordring, dels Enken paasværge ligeledes sammes Rigtighed, og
endvidere at hun ikke havded tilligemed Constabel Bendt Sode Defrauderet Boets med at undsidel
med noget som burde, Boet til bedste beregnes. Til dette Skifte var indkaldt enhver som maatte
fordre sig noget af fordre, og var da mødt:
No .1.var ey mødt, men ingen vilde have han skulde giøre end , da det var den
bevidst at denne Obl: var udlaant af Ruthsker sogns kirke penge.
No.2.Hr. Celut: Peder Andersen Schou var ey mødt. –

No.4. og no. 5. Hr. Celut: Hans Rarch lod melde at han var syg men at han var villig at
aflægge Eed og sistere sig en anden gang naar det var Rettens Rigtighed at
modtage samme. --No.5. Mads Hansen i Clemmensker sogn, var ey mødt.--No.6. Bendt Wevestsen var mødt og erklærede sig villig med Eed at vilde bekræfte sin
fordrings Rigtighed.--No. 7.Anne Jensdatter i Hasle, deelerede ligeledes at vilde aflægge sin Eed paa sin
fordrings Rigtighed.--No.8. Hans Andersen Kuure i Clemmensker sogn Deelerede ligeledes at vilde giøre Eed
her for Retten. ---No.9. Udbyg: Hans Hansen med Cautionist Hans Pedersen paa Svartinge i Ruthsker
sogn
Erklærede begge at være villige at aflægge Eed her for Retten.—
No .10. Præsten i Clemmensker sogn var ey mødt.--No .11. Ole Willumsen af Nyeker sogn var mødt og Deelerede at aflægge Eed her for
Retten om sin fordrings Rigtighed.--No . 12. Hans Larsen i Vestermarie sogn var ey mødt.--No . 13. Ungkarl Jens Jensen af Nyeker sogn var mødt og erklærede sig villig at aflægge
Eed her for Retten.--No . 14. Ungkarl Jens Espersen af Nyeker sogn, ligeledes som forrige. --No . 15. Birgitte Hansdatter i Ruthsker sogn, ligeledes som forrige.—
No .16. Lars Andersen paa Vaboegaarden i Ruthsker sogn Ligeledes.--No . 17.Ungkarl Christen Hansen Munch i Ruthsker , mødte fader Hans Munch og
Deelerede at Creditor var aldeles umyndig og ikke endnu havde staaed til
Confirmation, og som disse udlaante penge var forærings Gods og
Drikkepenge som Creditor havde samlet sammen, men af Hans Munch som fader
Og Creditor valte Værge udlaante, saa vilde han med sin Corporlige Eed bekræfte
Fordringens Rigtighed, hvorimod ingen havde noget at indvende. --No. 18. ungkarl Niels Nielsen i Hasle var mødt og erklærede sig villig her for Retten at
Aflægge Eed.--No .19. Jens Ipsen i Nyeker sogn var ligeledes mødt og erklærede sig villig som forvist.—
No .20.Ungkarl Peder Pedersen Møller i Hasle ligeledes som forrige. --No .21. Ole Hansen Tombech i Rønne var mødt ey mødt.---No .22. Kiøbec Aabye i Hasle var mødt og ligeledes vilde bekræfte sin fordrings Rigtighed
Som de forrige.--No .23. Hans Andersen paa Almegaard i Ruthsker sogn var ey mødt.--No .24. Peder Terchildsen i Clemmensker sogn var ey mødt.--No .25. Peder Clausen i Clemmensker sogn var mødt og erklærede sig villig til Eeds
aflæggelse som de forrige.--No .26. Bendt Sode i Hasle var ey mødt.--No. 27.Hans Jørgen Frederich i Hasle var mødt og tilbød Eed.—
No .28.Mons Folsmand i Hasle var ey mødt.--No .29. Jørgen Christensen Piil i Ruthsker sogn var mødt og erklærede sig villig til Eeds
aflæggelse som de forrige.--No .30. Stine Hans Jensens Enke paa Samlings gaard i Clemmensker sogn, Deelarerede
Ved sin søn at vilde aflægge Eed, men at hun i dag formeldt svaghed ey kunde
Møde.--No .31. Madame Malm i Hasle lod melde at vilde beedige Obligationers Rigtighed, da hun

Var en gammel aldrende kone hvorved hun udbedt sig af Retten at vilde tage
Eeden i hendes Huus hvortil Retten erklærede sig villig.--No .32. Ditto erklærede sig ligeledes villig med Eed at bekræfte samme heri med vare alle
enige i henseende til begge disse poster, naar hun saaledes som tilbudt aflægger
Eed i sit Huus.--No .33. Kiøbmand Munch i Hasle lod melde at være villig til at aflægge Eed om paa for=
dringers Rigtighed.--No .34. og No.35. var alle ringe om at herfor ikke behøvede Eeds aflæggelse.--No .36. var de ligeledes ringe om som ved 34 og 35
No .36.Mons Pedersen i Clemmensker sogn var ey mødt.--No .37. Hr. Clutenant Sode i aabye fremlagde et Revers dat: 25 Januar 1797. hvor dette
han haver til gode, 30 rd. 2 mrk. Som han med Eed vilde bekræfte, og som forhen Boets
Giæld.er anført til
1079 rd. 1 mrk. 2 skl.
Saa bliver den hedtil anførte Giæld
1112 rd. 3 mrk. 2 skl.

Jens Espersen, Bendt Wevestsen med flere fremlagde en
Promèmoria af 15de marts 1798, hvoraf ligelydende Copie var skifteforvalteren tilstillet under
samme dato, og i anledning af samme aflagde skifteforvalteren følgende kiendelse.Kovnes I Bogs 14 – 46 tet: viser at i Boe hvor Arv og Giæld fra gaaes, og altsaa Supponerer
Sallerende boe pante brevs Rigtighed beediges saavel af Credi: som Debitor.
Og al poritalen rahonis synes samme derfor, at være endnu mere Giældede i hensigte til anden
fordringer og som Creditorerne tillige have været ringe om at samme af den her i Retten skal
beediges, kan Skifteretten ikke have noget imod at denne aflægge, ligesom da Skifte Retten tillige
er Competente Rettens Betiente ogsaa er berettegende til at modtage Eeds aflæggelse, samt dertil
ere villige for af syer Boet betydlige omkostninger ved hver mands Indkaldelse derimod hvorvidt
Enken og Constabel Bendt Sode kan paalægges Eed ikke at have Defrauderet Boet ved Godsets
tilbagehold eller sligt, da kan Skifteforvalteren ikke være berattiget at paalægge sligt, men samme
henfører under Domstolen, efterret saadanne bevisligheder ere fremlagde herfor, at de blive
tilpligtig at visse sig ved befrielses Eed, i henseende til 1. Post derfor, antager Skifte forvalteren den
tilbudte Eed, ifølge foregaaende 5§ 14-46 i henseende til sidste Post kan skifteforvalteren ikke
paalægge samme, men henvistes til Lands Lov og Ret.--Enken blev og læst for alle tilstædeværende og alle foranførte mødte, bekræftede under deres
Saligheds Eed den fordrings Rigtighed.—
Ligeledes bekræftede Enken med Eed at hun ikke vidste noget mindste bedrageri i henseende til de
opgivne fordringer, men at samme forholdt sig rigtig.—
Skifte Retten begav sig op til Madame Malm for at tage hendes tilbudte Eed, Madame Malm
aflagde korporlighed paa sin fordrings Rigtighed saavel i henseende til Obligationen tagekileg til
gode havende og udstædelse, som og de opgivne fordring uden mindste Salskyld eller bedrageri i
nogen maader.—
Saaledes sluttedes denne samling til videre berammelse naar Enken har giort barsel, da enhver
derom ved tillysning skal blive underrettet.--Rettens Vidner:
G. Gad.
Sander Rasmussen
C. Michelsen.

Anno 1798 den 25 Juni blev af Byefoged Gad og Byeskriver Arboe i overværelse af Hasle Byes
Vuderingsmænd Sander Rasmussen og Christen Michelsen efter sine gaaet tillysning og
bekendtgiørelse og foretaget Skifte samling i afgangne Anders Pedersen Nyekers Fallit=Boe i Hasle
for at bringe alt til Boen til Sletning og imod tagene deel af Creditorenes Eed paa deres Anfordrings
skyldighed alt paa grund af pant Cenventien og A beyne Eed med videre der kan være til at fremme
saavidt mugligt dette Boes Eed skab til Skifte Deuhien:. --Blev fest anført de af Creditorerne som ey han aflagt Eed denne som i dag han medt:
No .2. Liut: Peder Andersen Schou var mødt
No .3. og No.4.Liut: Hans Rasch lod medel at han i dag var Kongelig ærinde og Commanderet til
Mynsting ved Dragoners Campaniet paa ( Skelne ) hvor det var saameget mere nødvendig for ham
at møde, som han viste med Cantainens Dødsfald og Præmer Liutantens Sygdom var
førstkommanderende, men ville hvad Pad Rettens maade ellers bestemme for at aflægge sin
bekræftelse Eed paa sin fordrings Rigtighed.--No .5. Mads Hansen i Clemmensker sogn var mødt, for hvilken Enken blev tilspurt og Reversen
oplæst og bekræftelse med Corperlig Eed, denne sin fordrings Rigtighed og at der udi ikke ligger
nogen bedragelighed ingen maade var han samme penge efter deres Indhold.--No .7. Anne Jensdatter har aflagt sin Eed ved Skifte samling 24 marts som alle nærværende tilstod.
No .21.Ole Hansen Tombech ey mødt, men ved kiøbmand Aabye blev anmeldt: at denne person
vantals ikke ere denne samling bekendt, men Deelarerede at naae mærmere Skifte Samling
beviseligt skal han indfinde sig. Retten begærede dette og skal blive Hr. Aabye notetiæret .--Hr. Liut: Peder Andersen Schou aflagde ligeledes Eed paa sin fordrings Rigtighed saaledes som
ved No.5.er anført.--No. 23. Hans Andersen Schou paa Almegaard var mødt og aflagde Eed paa sin fordrings rigtighed i
alle maader uden at derved er nogen bedragelighed eller paa samme og et bekent.—
No .24. Peder Terkelsen var endnu ey mødt.
Retten Deelarerede at af ikke ved videre samme.--No .26.Bendt Sode var mødt og under sig Eed bekendt sin Revers Rigtighed og at han der havde
handt (fandt) paastaaet pant.
No .28. Mens Folman ikke heller i dag mødt.—
No .30.Siene Hans Jensens Enke var mødt og aflagde Eed paa sin fordrings Rigtighed at ingen
bedragelighed er der under i ingen maade.--No .36. Mens Pedersen ey mødt.—
No .37. Hans Larsen Vestermarie sogn var mødt og aflagde Eed paa sin fordrings Rigtighed i alle
henseender.--Ingen melde ey viidere ved fordrings.
Imidlertiid indfandt sig Peder Terkelsen af Clemmensker sogn som staar andført ved no 24. for 4 rd
og aflagde Eed paa sin fordrings Rigtighed.--Blev andført dette Boe Bendt Sode var mødt og havde fordrings for sin opvardtning og tilsyn i Boet
efter Skifte rettens bestemmelse hvortil han paastaar betaling i alt 4 rd.---Blev andført Boets indtægt efter
Rettens forretning begyndt 20 Telinder Pentet 2 marts 1798 beløber dette Boets løse og faste
ejendomme ved Aution at være besolgt til
861 rd
14 skl.
Den alt opgivne Giæld med Hasle Sefeneine beløber 1112 rd. 3 mrk. 2 skl.
Foruden Renter af Obligationer end man som ved Dee chevil blev at beagen hertil komme uden
no. Bendt Sodes fordrings for sin opvartning i Boet 4 rd.

Da Liut; Rasch i dag havde meldt at saadant henfald hvis Rigtighed beven heninder saa ad sattes
Skifte retten til Næste Fredag den 29 juni samme dag kl. 10 da Boets behandling settes til Deecheei
hvorviidt enhver paa areto kan tilkomme .--Biver til der sad.--H. Gad
Arboe.
Rettens Vidner
Sander Rasmussen,
Christian Michelsen.

Aar 1798 den 1 September blev af Byefoged Gad og Byefoged Neboe; i overværelse af Hasle Byes
Vuderings mænd Peder Rasmussen og Christian Michelsen holdt Skifte og Deeling af afgangen
Anders Pedersen Nyehers falit Boe for at bringes til slutning.
Blev anført læst, afdødes børn for at sætte den værgers disse børn ere 1. søn og 2. døttre
1.Sønnen Peder Andersen paa 8 aar gammel for ham andsadte værge Mons Pedersen paa
Tundekulder i Clemmensker hans Morfader.
2.Den ældste datter Magdalene Andersdatter 5 aar gammel til værge anordnet Claus Pedersen
Myndlingenes Farbroder .
3.Den yngste datter Signe Margrethe Andersdatter ½ aar gammel til værge for hende ansadt Anders
Pedersen i Nyeker sogn Myndlingenes Fastermand
Om skylkel værgemaal her skal byen af Hasle Retten inde ettet hvorefter Skifteforvalteren
afsagde sin Deshion og saaledes sluttede dette Boe med at enhver kunde faae sit S.P. tilkendte hos
Boets incator Byeskriver Arboe.
Vuderings mænd G. Gad Arboe
Sander D. Rasmussen Christian Michelsen

