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2515,Kirstene Monsdatter. Laugv: Henning Kjøller. 
 5 søn. 1 dat. 
 A: Esper Ibsen, egen værge, Nyker. 
 B: Niels Ibsen, egen værge, Nyker. 
 C: Hans Ibsen, egen værge, Rø. 
 D: Per Ibsen, egen værge, Rø. 
 E: Lars Ibsen, egen værge. 
             1257,F: Anna Ibsdatter. Værge: Bror, Esper Ibsen. 
 
Side 92b. 1695. 11. Juli.nr. 56 Rullefilm no.615  Landsarkivet. 
Anno 1695 Den 11 Jully, og 23 December, er efter arfuin gernis Begrering, Holden Registering, og 
Vurdering, Samt Ligvidation, efter S. Jep Monsen, som boede, og døde paa den 27 Jord Eiendoms 
Gaard beliggende Udi Olsker sogn. Imellem denne S. Mands efterlatte hustru Kirstine 
Monsdaatter for hende blef efter hendes begirring til lavværge anordnet, Henning Køller i Olsker 
sogn, paa ene side, og paa anden side, deres sammenauflede børn, som er 5 Sønner, og en daatter, 
hvor af den eldste søn er Esper Ibsen i Nyeker sogn sin egen værge,  
Den anden søn Niels Ibsen ibiden og sin egen værge,  
Den tredje søn Hans Ibsen, og sin egen værge boende i røe sogn, 
Den  fiede søn Per Ibsen i Olsker sogn, og sin egen værge, 
Den yngste søn Lars Ibsen ibiden og sin egen værge,  
Daatteren Anna Ibsdaatter ,for hende er til lavværge før anordnet hendes eldste broder Esper 
Ibsen, og nu paa ditte Skifte, Peder Espersen i røe sogn, hvor paa Rettene  veigne var 
afverværrende bemelte Jens Pedersen meklenbourgle, og skifte skriveren Henning Brugman, paa 
Skifted er til Vurderings mænd opmeldel Jens Hansen, og Hans Pedersen i Hollegaarden i 
bemelte Olsker sogn. Da er forre finden, og Pahseret som her efter følger Neml: 
Heste. 
En gl. brun stierned hest 6 Sdr. en brun hest 6 Sdr. en graa gilling 7 Sdr. 
Qvæg.  
En sort hielmed og skioldet Koe for 5 Sdr. en brun skiollded Koe 4 Sdr. 2 mrk.. en gl. sort hielmed 
Koe for 2 Sdr.2 mrk. it sort braaged studnød 5 mrk. it sort skiolded studnød for 5 mrk. en sort 
Røgged Qvigekalf for 4 mrk.  
Faar.   
5 gl. Faar à 3 mrk. er 3 Sdr. 3 mrk. 
Svin. 
En røebelted soe 2 mrk. en hvid galt for 3 mrk.8 skl. Endnu en hvid galt 2 mrk. en graae belted galt 
for 2 mrk.  
Gies  
4 gl. gies med gaasen à 1 mrk. er 4 mrk. 6 unge gies à 8 skl. Er 3 mrk.  
Kaabber. 
En gl. feirings Kaabber Kedel for 10 mrk. en gl. gryde 2 mrk. Sengeklæder i beberg hused i den 
øster Seng, en Ulden hud underdyne 6 mrk. 2 Linnes hoved dyner à 3 mrk. er 6 mrk. 2 blaargarens 
lagen à 2 mrk.8 skl. Er 5 mrk. en gl. brøger Kedel i mur paa 3 fieringer, er Enken af sine med 
arfvinger bevilged,  
Boehave, 
En gl. plou med behørig Jern Og Jufl for 5 mrk. it aar med Bihl 1 mrk. en harre 1 mrk. it askbord i 
bebrug hused 2 mrk. it Cabel tøn 6 favne lavt i hugehused for 2 mrk. 3 straaebonds tønder à 4 skl. 
Er 12 skl. En gl. Kiste i Krobhused for 2 mek. Hvis Strøe Korn som er saaed, blef  end her binlged /: 



uden nogen  navedering :/ af samptlig arfvinger, Summa andrager for kefne Boet midel 57 Sdr. 3 
mrk. 4 skl. 
Saa blef angifves efter skefne boet skyldige Gield, arfvingerne angaf at være skyldig til Peder 
Kasman i Rønne penge 7 Sdr./: Item til Qiert for fuer i Rønne 4 mrk. :/: til Peder Hansen paa 
Blyekaabbegaardes 6 mrk. til Mayst. Sørres Shade i Olsker sogn er skyldig 3 Sdr. :/: til Morten 
Bohn i Haslef skyldig 7 Sdr. 6 skl. :/: denne S.mand var værge for S. Hans Pedersdaatter i 
Vedbye som tilkommer 1 Sdr. og i steden for fodren paatog sig sønnen Lars Ibsen at være værge 
for bemelte Myndling  Mads Andersen Snedker for denne S: mands ligkiste for arbeidsløn 
tilkommer penge 10 mrk. ./.  S. Jep Mogensen var værge for Seigne Dideriehsdaatter; og haver 
hand intted af Myndlingens til holden arfve til sig annam med , mens bestaar  hos hendes stiffader 
Jens Hansen i Olsker sogn, Saa er i denne S. Mands stæd, til værge anordned, hendes Moder 
broder Jens Jørgensen i Dalegaarden i Olsker sogn, som sig af Jens Hansen lader giøre Rende, og 
Ret, og saa stiore derfor efter lovens til hold ;Summa andrager forskefer Prætensioner til P. 
23 Sdr. 6 skl. Ligvideret blifver udi behold, 34 Sdr. 2 mrk. 14 skl. Herfra tages skifte rettighed og 
Stempled papir samt imod denne S. Mands Udfart, som Enken med hendes søn Lars Ibsen, som er 
herpaa boepelles Værned tilstæde, en hver Creditor, og de Vedkommede Vuderings mændene for 
deris Umage hver 2 mrk. er 4 mrk. Imod denne S. Qvindes Udfart vøyedis fodri Hans Larsen med 
13 Sdr. 2 mrk. 4 skl., Summa andrager forskrefer Prætenhioner til penge 191 Sdr. 3 mrk. 12 skl.  
Istaa maader er Gielden høgrer end bots løsøre middel prnge 60 Sdr., og som Hans Larsen efter 
formelte Contraets for melding haver forskihred berørte sie første børn, for deres møderne arhver, 
saa vel i løsøre, som i Jorde goedsed som erden 6 L=gaard i boelsker sogn, desaar soge børne for de 
den til kommende for skrefer 60 Sdr.. giøres indførsel beked udi berørte 6 gaard i boelsker sogn, 
Belangende de øfrige Creditorer, da lofier Hans Larsen en hver Reedelig at betale, og fornøye 
uden anke, hvorimod Hans Larsen det Registerede løsøre Goeds beholder, Til det sidste blef Hans 
Larsen af Skifte forValteren til spurt, om hand hafed meere at angifve som dette Sterfboe kunde 
vedkomme, hvor til hand svarede ej Videre at være, end angived er, og for skrefved saae, undtagne 
hvis Videre kand være til beste i fodel 6te gaard i boelsker sogn, hvor med for holdes efter lovens, 
at saa er Pahseretitehterer. 
Jens Pedersen,  H. Brugmas,         Hans Larsen egen haand , Meklenbourgh, 
 Anders A:O:S: Ollsen,   Jep Ollufsen. 
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