2525,Anne, Jørgen Koefoedsdatter,
Side 195. 1706. 9. Nov.
Anne, Jørgen Koefoedsdatter, 4. Vg. Nyker.
Laurs Hansen.
Ved ægt med afg. Esper Pedersen. Skiftet d. 28. Okt. 1695. 4 søn. 4 døt.
A: Jørgen Espersen, egen værge, Nyker.
B: Peder Espersen, egen værge, Rø.
C: Jacob Espersen, f. 1682. Værge: Bror, Jørgen Espersen.
D: Hans Espersen, f. 1685. Værge: Slægtning, Friderich Olufsen, Østerlars.
E: Karne Espersdatter, gm. Mogens Pedersen, Klemensker.
F: Marta Espersdatter, gm. Peder Monsen, Nyker.
G: Margrethe Espersdatter, gm. Hans Larsen, Nyker.
H: Anne Espersdatter, f. 1688. Værge: Bror, Peder Espersen.
Anno 1706: Dend 9 Novbember, er efter Lovlig giorde Tillysning holdes registring og Vurdering
Sampt skifte og paafølgende Ligvidation efter Laurits Hansens Sal: Hustru Anne, Jørgen
Koefoedsdatter, som boede og døde paa det 4de Fri Woenede beligende udi; Nyker sogn, og det
Imellem denne Salig Qvindes efterlevende mand bemælte Laurs Hansen paa den ene side, og paa
dend anden side, denne Sl. Qvindes med hendes forige afdøde Sl. Mand Esper Pedersen, auflede
børn, hvor til bemelte Laurits Hansen er Stiffader som er 4 sønner, og 4 døttre, hvor af
Dend Eldste søn er Jørgen Espersen boende I Nyker sogn som er sin egen Wærge.
Dend anden søn er Peder Espersen som nu boer i Røe sogn som er sin egen Wærge.
Dend 3. søn er Jacob Espersen, som nu 24 aar gammel som broderen Jørgen Espersen for her paa
skiftet efter hans Sl. Fader dend 28 Oktober 1695. er till ordnet at Wærge for, og nu paa dette skifte
forelagt vider at være hans til sinns Wærge indtil hand efter loven blifver fuldmyndig.
Dend yngste søn er Hans Espersen nu paa 21 aar gl. for ham er forhend paa bemelte skifte til
Wærge anordnet hans nærslægt Friderich Olufsen, boende i Østerlarsker sogn, som nu forre leggis
at forblifve hans til sinns Wærge indtil hand efter loven blifver fuldmyndig.
Dend Eldste daatter er Karne Espersdaatter i edteskab med Mogens Pedersen boende i
Clemmensker sogn.
Dend 2de daatter er Marta Espersdaatter som nu er i edteskab med Peder Monsen boende Nyker
sogn .
Dend 3de daatter Margrete Espersdaatter som nu er i edteskab med Hans Larsen som boer i
Nyker sogn.
Dend yngste daatter er Anne Espersdaatter nu paa 18 aar gl. for hende er forhen til Wærge
anordnet paa det skifte efter faderen hendis broder Peder Espersen som nu paa dette skifte er
bleven forrelagt fremdlis sin søsters Wærge forblifven.
Hvorpaa Rettens vegne var ofverværende Højedle og Velbaaren Hr.Obeste OberCommendant og
Amtmand Waldemar Reedz ved sin fuldmægtig Captain Gregers Christensen boende i
Aakirkebye og skifte skriveren H. Brugmas paa samme skifte er til Wuderings mænd opmeldet
Hans Madz og Jacob Castensen begge boende bemelte Nyker sogn , hvor da er forrefindis
fremvist og Pahheret Saaledis som følger nemlig:
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Heste og Hopper.
En Røe blised Hestgilling er tazered for 8 Sdr., en smaal røe blised Hestgilling er sat for 7 Sdr.,
en graa Hestgilling for 6 Sdr., en slet brun Hoppe for 10 Sdr., en brun stiened Hoppe 7 Sdr.,
en ung Røe stierned Hoppe som samptlig –ift –ger med efter ske var øey satte self i verder som nu
udi var til stede og blev de findis nemlig for skrefve for 7 Sdr., en Sort bliset ungt Hors øey for 5
Sdr., et Røe Skiled ungt Hors i andet aar 3 Sdr. it brunt skinled Hors Øeg sat for 3 Sdr.
Qveg.
En Røe gammel Koe med Høye horn for 5 Sdr., endnu en Røe Koe som er hielmed er sat for 5 Sdr.
2 mrk., en blak røgged Koe er sat for 5 Sdr. 2 mrk., en røgged Koe er sat for 5 Sdr. 2 mrk., endnu en
Røe gammel Koe for 5 Sdr., en brun Herret stud er sat for 7 Sdr. 2 mrk., en Røe beltet Koe for 5
Sdr.2 mrk., en Sort hilmed hvid paa manken Koe for 5 Sdr.2 mrk., en Røe herret Koe 5 Sdr.,
en Røe hilmed Qvige med en Røe plet i panden sat for 5 Sdr. 2 mrk., en bleg hielmed Qviege er sat
for 4 Sdr. 2 mrk., en Røe hielmed Qviege 4 Sdr., en Røe brun Tyr for 2 Sdr. 2 mrk., en sort skioldet
Qviege kalf for 1 Sdr.3 mrk.,
Faar og Lam.
9 Stykker gamle faar á 3 mrk. 8 skl. Er 7 Sdr. 3 mrk. 8 skl., 5 Lam á 2 mrk. er 2 Sdr. 2 mrk.,
nok findes efter skrevne kalfve, 2 sort hielmed stud kalfve á 7 mrk. er 3 Sdr. 2 mrk.,
en sort Tyr Kalf for 1 Sdr. 3 mrk.,
Geis.
3 gl. gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl. Er penge 1 Sdr. 1 mrk.,
Svin.
En graabeltet galt er sat for 1 Sdr., en liden graa beltet galt for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 1 Sdr.,
6 unge Svin à 1 mrk.4 skl. Er 3 Soe grise og 3 galt grise er penge 1 Sdr. 3 mrk.8 skl., en liden hvid
Soe er sat for 1 mrk.,
Kornet i Laden.
Er af bemelte Vuderings mænd andsat og befindis i følgende maader Rugen i Sønder lenge som er i
fire Stolperom som ei er udi leide fulde er sat for at 2 mrk. er 16 Tønder Rug á 6 mrk er 24 Sdr.
Briuget i bemelte Sønder lenge udi 4 stolperom leide fuldt med genge Runde om, er sat for at Være
16 tønder á 4 mrk er 16 Sdr.
Hafren i Øster lengden
3 stolperom er sadt for at være 18 tønder hafre á 2 mrk. er 9 Sdr.
Høet i den sønder lengde i væster ende er to stolperom nyt til bielken fra Jord og op er sat for penge
8 Sdr. Skrammelwarben Krane Wogn med en fading paa med Jern paa fa--- og uden Jern paa Philn
med trende Jern og Krys Jern med Jern bund stykker med Jern stryker og hammel er sat for 7 Sdr.
2 Lærseeler med Cabell hammel Kieb, og Lær halseeler med Søller og Jern ringe sat for 3 mrk.
En nye arbeeidsvogn med Jernringe og apel Jern foruden bøsse og en Klov vider er sat for 6 Sdr.
en halfse: 1 arbeidsvogn og med smaa stige sat for 3 Sdr. en gl. arbeidsvogn foruden stier er sat for
1 Sdr. en arbeids Sleede med Jern Vidier drett og 2 smaa stier for 1 Sdr. en Ploug med Knif og skeir
juhl bøsse løber og ringe for 2 Sdr. 3 gamle træ teined harrer til samme sat for – mrk. en gl. Ruhl
med dry ringe og jern tapper sat for 2 mrk. 2 gl. Høstier og en lastang sat for 12 Skl. It aar med bil
for 1 mrk. it gl. aar bihl for 6 skl. En jerned hammel med hammel reeb haarseeler og jern nagle tøm
og halsseeler for 1 mrk.4 skl. Endnu en gl. jerned hammel med haarseeler og gl. hammel reeb for
12 skl. En træ brake hammel med hammel reeb og haarseeler 8 skl. En Seis som er er udfalden og
dertil er bom og ringe 2 mrk. 2 andre gamle Seiser med bom og ringe á 1 mrk. er 2 mrk. it gammel
stude aag med ringe for 8 skl. It dretterreeb med jern kraag udi for 1mrk. 2 jern sleede vidier 6 skl.
It gl. trersavf for 1 mrk. en lyng rifve med 2 ringe og skaft er sat for 1 mrk.
en lyng rifve foruden skaft for 6 skl. En jern nagle for 4 skl. 2 jern tyfver med skaft á 1mrk. er 2
mrk. en dømlinge navr 1 mrk. en liden navr med skaft 6 skl. En torn skiær med skaft og rey for 4
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skl. It Hug jern for 4 skl. It gammel Ploug skiær 8 skl. En jern trerfoder sat for 2 mrk. en jern
gryde kraag for 3 mrk. en jern haandstang med en klov foed for 1 mrk. 8 skl. It pande jern for 2
mrk. 8 skl. En liden gl. breed haandøpse sat for 8 skl. En drage ploug brarke 12 skl. En jern rihl
for 6 skl.
En aar bihl for 6 skl. 3 gl. jern ringe 3 skl. En jern hille bøyel med fire ringe udi er
sat for 4 skl. J Østre ende i stuelenge er it gl. øll car paa 2 tønder er sat for 2 mrk. it gl. Mad fad
hved en bond udi for 12 skl. En straabonds tønde 8 skl. En liden haand Qvern med huus for 1 Sdr.
it drignetrug for 3 mrk. en gaasse trug for 4 skl. 2 gl. tønder tomme 8 skl. It støker stang jern nejer
lisp. á 3 skl. Pundet er 1 mrk.8 skl.
J Kammeret Øster
til er efter skrefne straabonds tønde 8 skl. En gl. tønde for 4 skl. En laage bøtte med laag for 10
skl. En liden laage bøtte for 8 skl. It Ege bræ med 4er been udi for 12 skl. En gl. fiering med en
bond udi for 4 skl. En kierne udi laag 8 skl. En gl. tier tønde for 4 skl. En jern haandstang udi
klov foed for 2 mrk. 2 laage bøtter á 4 skl. er 8 skl. En ølleyel for 8 skl. En ritte af Eeg sat for 4
skl. Endnu en benk med 4er been udi for 6 skl.
J Forstuen.
it gl. madskab med 2 dørre er sat for 3 mrk. endnu it madskab med en dør for 2 mrk.,en straabonds
tønde 8 skl. En liden Saae med 2de øres for 6 skl. En haake blak sat for 4 skl.
J Steerhuuset.
En standtønde for 1 mrk. en øltynde for 1 mrk. endnu en stoer tynde for 12 skl. Noh en gl. tynde
for 4 skl. En saae med jern –urv 1 mrk. en liden ballig for 6 skl. En nye fyrrenspand for 6 skl. En
melke sie bøtte 4 skl. En veis ølting 8 skl. En bære kande for 4 skl. It øll kar paa 2 tønder er sat for
2 Sdr., it øllkar paa en tønde stoer sat for 1 mrk. en kalketønde for 1 mrk. en anden kalketønde 1
mrk. en fyrre kar med træ grefoe udi for 6 skl. En Ege kiste for 4 skl.
I Jord Kieldren
En straabonds tønde for 8 skl. Endnu en straabonds tønde for 8 skl. 2 straabonds tønder 1 mrk. en
gl. straabonds tønde 4 skl. En stand tønde 12 skl. It lidet øll car for 12 skl. 2 ølltønder á 2 mrk.er
4 mrk. en tre fierings øltønde sat for 1 mrk 4 skl.
I Kiobhuus Cammered.
5 straabonds tønder á 8 skl. Er 2 mrk. 8 skl. It gl. Vraaskab sat for penge 1 Sdr. it fyrrebord med
oben foed og skoffe under sat for 1 Sdr. en Salte halftønde 6 skl.
J Krobhuuset.
Nok en straabonds tønde for 8 skl. en Salte halftønde 8 skl. It lidet skrin fornde laas hengsler for 1
mrk. it fyrre half kiste med laas og hengsler 3 mrk. en høerefvel af Cabel er sat for 1 mrk. 4 skl.
En gl. fyrre kiste uden laas for 6 skl. 2 gl. Spind Rokke á 1 mrk. 8 skl. Er 3 Sdr. it draftrug for 6
skl. Endnu it draftetrug 8 skl. En spindestoel for 8 skl.
Paa tilleder
2 standtønder á 1 mrk. er 2 mrk. 3 straabondstønder á 8 skl. Er 1 mrk.8 skl. 3 lie broder á 1 mrk. er
3 mrk. 1½ tønde Erter á – mrk. tønde er penge 3 Sdr.1 mrk.8 skl. 2 skepper lie frøe for 2 mrk.
Paa Loftet ofver kielovn.
En laasfast fyrrekiste sat for 4 mrk. en gl.bagstoel med Ryk 4 skl. En spinde stoel for 12 skl. Et
sengested med en side og 2 goute med skammel til er sat for 1 Sdr. en sengested med en side og en
goul for 3 mrk.
I Stuen
It aske bord med luge foed og støtter og skafte under er sat for 3 Sdr. it steen bord med gammel
lugt foed dreiede smaa stolper og en skoffe er sadt for penge 4 Sdr. it lidet fyrre bord med oben
foed for 1 Sdr. it Vaarskab med 2 laase faste døre og it bret rum mit udi er sat for 3 Sdr.2 mrk.
En træ bagstoel med Røke paa og spaanebond er sat for 1 mrk. 8 skl. En liden træbagstoel 1 mrk.
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4 senge Egestolper á 4 skl. Er 1 mrk. en gl. bordfoed for 12 skl. Nok gammel ormstaken tømmer
til en væf er sadt for 3 mrk. noy i stuen en nye vefved benkedyne med spoel skoided under foer paa
nørre benke er 6 alen lang er sat for 3 Sdr. 2 mrk. en nye vefved benkedyne under vindue med
gammel guhl under foer 6 alen lang for 2 Sdr. 2 mrk. en gl. –ansk agedyner med skie vor under er
sat for 1 Sdr. 1 mrk. en nye vefved lang agedyne med spoel -oedet under foer for 1 Sdr.
it flamsk hiønde med gammelt Røt under foer sat for 3 mrk. it nyt flamsk hiønde med lavdt rødt
skind under foer sat for 1 Sdr. en gammel rødagtig vefvet benkedyne med gl. gull foer under 3 alen
lang er sat for 3 mrk.
J Krobhuset.
Vefved agedyne som er 2 alen lang med guhl under foer er sat for 2 mrk. en gl. benke dyne vor
som syed og er 3 alen lang med it stoppet skind ind vor udi er sat for 1 Sdr. en dreils –rddug som er
7 alen enkel lang sat for 1 Sdr.3 mrk.
Noh paa loftet.
Sengeklæder udi nord vester seng No !. i bolsterofver dyne er sat for 4 Sdr. No 2.en linnen
underdyne for 2 Sdr. 2 mrk. doruegarns lagn No 3. og 4 a 6 mrk. er 3 Sdr. 2 hofved puder med lin
vor paa No 5. og 6.4 mrk. er 2 Sdr. 2 linnes hofved duner No 7 -8. hver for 3 mrk. er 2 Sdr. 2 mrk.
I Nordøster seng.
En blaaranned olmerdugs ofverdyne No1. er sat for 1 Sdr.2 mrk. No 2.en linnes underdyne sat for 2
Sdr. No 3. en linnes hofved dyne for 2 mrk. 8 skl. En gl. linnes pude No 4. sat for 1 mrk. 4 blaar
garns lagn No 5 .sat for 2 mrk. 8 skl. It dito No 6. for 2 mrk.
I Øster seng
Er No 1. en bolster ofverdyne er sat for 3 Sdr.2 mrk. No 2. en gl. ullen blaaranned underdyne er sat
for - mrk. No 3. en gammel blaaranned bolster sengedyne for 4 mrk. No 4. en grøn linnes under
dyne for 3 mrk. No 5. en gl.hofved pude med lin vor paa 2 mrk.8 skl.It gl. brusgarns lagn No 6. er
sat for 3 mrk. No 7. it blaargarns lagn er sadt for 2 mrk. 8 skl. Rugn som er saaed herved forberørte
væedneder 4 tønder efter beretning hvoraf strøe korned er sat for tønden 6 mrk. er 6 Sdr.
Kaabbeer vare.
En kaaber kedel paa én tønde stoer vagtoli pund 10 skaalpund a 1 mrk.2 skl. Er 7 Sdr.4 skl.
En spandstoer Kaaber Kedel med en Jern grefve udi nog 7 skaalpund a 1 mrk.12 skl. Er 3 Sdr. 4
skl. 3 gl. brøgger kedel paa en tønde og en spand stoer vog 2 lispund fire skaalpund a 1 mrk. 2 skl.
Er penge 10 Sdr. 8 skl. En brende Vins pande med hatt og piber er vegtig til 9 Sdr. en gammel 2
spand stoer Kaabber Kedel er vegtig 5 skaalpund a 1 mrk. er 5 mrk. Jern Gryde paa en Kitte stoer
er sat for 3 mrk. en Malm Gryde paa en liden Kitte stoer for 2 mrk.8 skl. Af en Sølf skaal kane gaa
en peel udi Jten it sølf beger paa en peel stoer og 2 gl.smaa tyve sølfskeer som var Sl. Hans
Rasmussens og Lars Hansens forige Salig Hustrus børn paa Skiftet efter S: Hans Rasmussen til
kom imellem at arfve naar først Lars Hansen for udfartt deraf betaler 7 Sdr. Saa og 6 mrk. som
dette boe deraf er anført for at svare til Salig Lars Jensen i smør som i vester sogns Sterfboe efter
der af skifte brefved dateret dend 17 November 1704. Vider formelding hvor for i saa maader af
forskrefne Sølf dette Sterfboe til bæste er at anføre forskrefne penge 8 Sdr. 2 mrk. Nog fanttis
hereboet som blef fiemvist som dette Sterfboe er til formdeet lidet Sølf beger er paa en liden peel
stoer Vegtig til penge og optimeret for 6 Sdr.
Thin.
En gl.tin --- nog 2 skaalpund a 14 skl. Er 1 mrk.12 skl. En tind kande nog 3 skaalpund a 1 mrk. er 3
mrk. it fladt gltis fad med en smal bred nog 3 skaalpund a 1 mrk.4 skl. er 3 mrk.12 skl. 2 gl. smaa
tin fad det om noget afbredeb af smeltet det andet brede 5 bonde begge 3½ skaalpund a 14 skl.er 3
mrk.1 skl. 4 smaa tin tallerker og it salsiriken nog til samme 3 skaalpund a 1 mrk.er 3 mrk.
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Messing
En messing Lysestager som er med en lau pibe og en brude er sat for 1 mrk.4 skl. En messing
Lysestage med en høger pibe for 1 mrk.12 skl. En liden gammel brede Messing lysestage for 8 skl.
It hartøy med hammer og støf er sat for 1 mrk. it tørst jern for 10 skl. En jern spade sat for 1 mrk.
Til Staaende Geild.
Lars Hansen angav at Ellene Salig Hans Ibsen Meybye Nyker sogn hertil Sterfboet skyldig penge
2 Sdr. 2 mrk.
Item angaf Lars Hansen at Jep Ibsen i Aaker sogn er hertil Sterfboet skyldig for en Eng som var i
pandt, og derom en Accordret at Jep Ibsen er skyldig blifve hertil boet penge 2 Sdr.2 mrk.
Lars Madzen angav gaarden i Clemmensker sogn er skyldig hertil boet for tree bielker, og angaf
arfvingerne at hafve self gifved for hver bielke 3 mrk. er 2 Sdr. 1 mrk. Saa til spurte skifte
forvalteren samptlige arfvingerne Lars Hansen og de myndige arfvinger og de umyndiges værger
om de viste mere at angifve som dette sterfboe kand være til beste som nu kunde anføres dertil de
svarede nej at de ieke viste meere af løsøre gods at angifve end her forhn findes anført saa blef dette
Sterfboes forskrefne løsøre gods nu samme Reigne saa opdrager til penge 407 Sdr. 1 mrk. 11 skl.
Belangende denne forne futs finde fri Woenede gaard i Nyker sogn, da for énet samptlige
arfvingerne sig self derom nu indbyens nemlig Stiffaderen Lars Hansen for sig self ,de myndige
sønner for sig self og deris myndlinge, Item døttre mændene for sig self paa deris Hustruers viegne
saavel som og de umyndiges værger, og til sinns værger saaledis at forberørte dette 4 friwornede
skalvære og forblifve ved den Pris tazt, og sætning som dend er anslages fore; som staar indført udi
dette skifte bref som er oprettet efter denne Salig Qvindes forrige Sl: Mand Esper Pedersen dateret
dend 28 oktober aar 1695. som er penge 357 Sdr. 2 mrk.
Hvilken summa og forberørte 4de Woenede efter samptlige deris beregning nu til dette Sterfboes
middel er anført for penge 357 Sdr.2 mrk. Fri Woenedes beboelse angaaende da blef forskrefne
samptlige arfvingerne derom for Eened at berørte Stiffaderen Lars Hansen efter lovens
andleedning skal nyde at beboe og besidde forskrefne 4de Fri Woenede udi sin lifs tiid: Dog saa at
begge de 2de yngste sønner, nemlig Jacob Espersen og Hans Espersen skal nyde at blifve hos
deris fore: Stiffader saa lenge de vilde, og nyder den halfve part af berørte 4de Fri Woenedes gaard
tilliggende Jord Eng Og Eiendom at Dyrker og udi brug hafve, og derimod skal bemelte 2de
Sønnerne være lige gode om at snare yde, og betal alt hvis som skal betalis af skatt landgilde tiende
anden rettighed og rentte af forn: 4de Fri Woenedis halfve part. Og Lars Hansen deres Steffader
lige saa at nyde bruge og dyrke den anden halfve part af for skrefne 4de Woenedes tilligende og
svare for dend anden halfve part af skatt landgilde tiende, og anden Rettighed og Rente og saaledis
udi Eenighed forblifve til samme saalenge berørte 2 de Sønnerne Vilde blive hos bemelte deris
Stiffader og forholde sig efter loven, men naar nogen af Sønnerne Vilde fare ud fra bemelte deris
Stiffader da skulde de ham derom lovlig advare, at de bemelte anpart Eiendomb ieke lenger vilde i
brug hafve, at Lars Hansen saa sig det hos hans Stifdaatter Anne Espersdaatter og med hende
forholde sig lovlige hvilken for han sin ved døden afgaar da hafver denne Sl: Qvindes arfvinger der
med at om gaais dette 4de Fri Woenede angaaende, saaledis som lov og Retten gemas hatnme
summarium andrager saaledes dette Sterfboes løsøre gods tilligemed berørte 4 Fri Woenede ie Allis
penge 760 Sdr.9 mrk. 11 skl. Saa blef fremvist denne Sl: Qvindis Ifare klæder samt bemelte
Vuderings mænd blef tazeret, og er efter skrefne nemlig, en Sort to tins hufve med sorte Silke bon
og Knipling paa samme bred bag sat for 4 Sdr. Dend yngste daatter Anne Espersdaatter blef af
samptlige hendis Sødskende brøder og Svoger bevilged sin moders Sorte foedsid klædis Kioel at
paa Klæde sig for udi skifte Én Sort Klædis hufve med sort flor paa sat for 6 mrk. en Sort firj
fasttes foed sid Vadmels Kiol med ublegt læret bifved sat for 3 Sdr. it gammelt Sort Pollmettes
Skiørt for 2 mrk. it fiolen brunt vadmels skiørt er sat for 2 Sdr. 1 mrk. it skiærdugs forklæde med 2
breder udi sat for 6 mrk. it bille felds firkanttet forklæde sat for 3 mrk. en gammel Sort fifskaftes
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trøge for 2 mrk.8 skl. Hvis vedere ringe klæder som kand være af denne Sl: Qvindis da hafver
brødrere vilged saa velsom døttre mændne samtyeket at dend yngste deris søster Anne
Espersdaatter skal beholde til at paa klæde sig, Itim en hende og bevilged sin Sl: Moders –mle
Snørlif med nogle faa tynne Sølf mallier ind; summa andrager forskrefne denne Sl: Qvindis Ifare
klæder til penge 14 Sdr.8 skl. Som delis Imellem Samptlige denne Sl: Qvindis børn som er 4 Sønner
og 4 Døttre, er deraf en broderlaad penge 3 Sdr.1 mrk. – skl. Og en Søsterlaad er 4 mrk. 11 skl. For
Dend Eldste søn Jørgen Espersens anpart tilkommer af sin Sl: Moders Ifare klæder 9 mrk. 6 skl.
Derfor er tillagt en Sort firskaftes foed sid Vadmels Kiol med ublegt læret bifved sat for 3 Sdr til
ofvers 2 mrk.10 skl.
Dend anden søn Peder Espersen tilkommer af sin Sl: Moders Ifare klæder 9 mrk. 6 skl. Derfor er
tillagt en Sort to tins hufve med sorte Silke bon og Knipling paa samme bred bag sat for 4 Sdr.
tilofvers 6 mrk. 10 skl.
Dend tredje søn Jacob Espersen tilkommer af sin Sl: Moders Ifare klæder 9 mrk. 6 skl. Tillagt it
fiolen brunt vadmels skiørt er sat for 2 Sdr. hos broderen Peder Espersen 6 skl.
Dend yngste søn Hans Espersen tilkommer af sin Sl: Moders Ifare klæder 9 mrk. 6 skl. Tillagt en
Sort Klædis hufve med sort flor paa sat for 6 mrk. it bille felds læritz tørekle for 3 mrk. hos
broderen Peder Espersen 6 skl.
Dend Eldste Daatter Karne Mons Pedersen tilkommer af sin Sl: Moders Ifare klæder 4 mrk. 11
skl. Tillagt it skiærdugs forklæde med 2 breder udi sat for 6 mrk.tilofvers 1 mrk. 5 skl.
Dend anden daatter Marta Peder Mons tilkommer 4 mrk.11 skl. Tillagt . it Sort Pollmettes Skiørt
for 2 mrk. hos sin broder Jørgen Espersens laad at have 2 mrk. 10 skl. Hos sin broder Peder 1 skl.
Dend 3 daatter Margrethe Hans Larsen tilkommer 4 mrk. 11 skl. Tillagt en Sort fifskaftes trøge
for 2 mrk.8 skl. Hos søsteren Karne Mons Peders 1 mrk. 5 skl. Hos broderen Peder Espersens
laad 14 skl.
Dend yngste daatter Anne Espersdaatter tilkommer sin Sl: Moders Ifare Klæder 4 mrk. 11 skl.
Som er tillagt at hafves hos hendis broder værge Peder Espersen 4 mrk. 11 skl.
Hvornest blef angifven efter skrefne dette Sterfboes Bortskyldige Gield og Prætentioner og er der til
giort udlæg som herefter følger for A: 1706 skal betalis til Ambtstuen Jordebogs og Edste penge 4
Sdr. 4 skl.: en skeppe bing som efter forrige tapt anreignes og ydes in natura, Oktober qvartahl skatt
4 mrk.4 skl. Er til sammes 5 Sdr. 2 mrk. Udlagt herfor 5 tønder biug for 5 Sdr. en tønde Hafre for 2
mrk. Nog skal betalis tiende for 1706 til Kirken en tønde biug 4 mrk. til Præsten ei tønde, en
skeppe biug 4 mrk.13 skl. En tønde Hafre 2 mrk. Deignen ei skeppe biug 13 skl. Er tilsammen 2
Sdr.3 mrk.10 skl. For disse 2 Sdr.3 mrk.10 skl.er udlagt 2 tzde. Biug for 2 Sdr. 2 tzde Hafre 4 mrk til
ofvers 6 skl.
Herrits foegden Daniel Bark fordred Efter sin Seddel en skeppe Erter og en tønde Hafre 1 Sdr.
Udlagt af Erterne 2 mrk. en tønde Hafre er sat for 2 mrk.
Mons Hansen Nyker sogn fordred for deeler til denne Sl: Qvindis ligkiste 4 mrk. 8 skl. Nog for en
skeppe Erter 1 mrk. 14 skl. Udlagt en tønde biug for 4 mrk. af Erterne 2 mrk. 6 skl.
Jørgen Smid I Rønne fordred for lig best laged som rester arbeidsløn penge 2 Sdr. 1 mrk. Udlagt en
tønde Rug for – mrk. en tønde Hafre 2 mrk. en skeppe lin frøe for 1 mrk.
Johan Myring Blikmager forderd for beslag paa ligkisten arbeidsløn som rester penge 2 Sdr.
Udlagt en tønde Rug for 1 Sdr. –mrk. en tønde Hafre er sat for 2 mrk.
Hartwig Grafver Rønne fordred for 2 haand graver saa rester p. 1 mrk. Udlagt en lyng Rifve med
skafte og to Ringe er sat for 1 mrk.
Hans Christophersen i Rønne fordred for haml at reste penge 2 Sdr. 4 skl. Udlagt en tønde Rug er
sat for 2 Sdr.2 mrk. en tønde Hafre for 2 mrk. en Jern Gille bøggel med 4de ringe udi for 4 skl.
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Willum Jacobsen i Rønne fordred for Ware 1 Sdr.2 mrk. 8 skl. Udlagt en tønde Rug er sat for 1
Sdr.2 mrk. en liden bred bladet haandopse for 8 skl.
Rasmus Rasmussen i Rønne lod fordred 2 Sdr. 1 mrk. 8 skl. Udlagt en tønde Rug sat for 6 mrk. em
Jern Gryde paa en ritte stoer for 3 mrk, it gammel Pioug skær 8 skl.
Johanne Sl: Anders Jacobsen i Rønne fordred efter regnskab som ved gik i penge 5 Sdr.3 mrk. 14
skl. Udlagt en Røe hilmed Koe som er sat for 5 Sdr. 2 mrk. en Jern haandstang udi klo-foed sat for 2
mrk tilofvers 2 skl.
Gierdt Jacobsen en Farfver Bonde i Rønne lod fordred faefve løn penge 2 Sdr.2 mrk. Udlagt en
Røe brun Tyr sat for 2 Sdr.2 mrk.
Olle Pedersen Fisker Bonde i Rønne fordred 10 skl. Udlagt en laage bøtte med laag i Øster
Cammer sat for 10 skl.
Peder Nielsen Joe mager i Rønne fordred laante penge 4 mrk. Udlagt 3 tpdr Hafre a 2 mrk er 4
mrk.
Mons Pedersen i Clemmensker sogn fordred for fire skeppe biug malt 4 mrk. Udlagt en tønde biug
er sadt for penge 4 mrk.
Ødber Hansen i Nyker sogn fordred for en tønde biug malt – 5 mrk. Udlagt en tønde biug for 4
mrk. en half stok opse 1 mrk. 4 skl. Til ofvers 4 skl.
Hans Monsen Skoemager i Nyker sogn fordred arbiedsløn som rester 6 mrk.6 skl. Udlagt en sort
hilmed stude kalf er sat for 7 mrk. til ofvers 10 skl.
Jacob Skrædder i Rønne fordred rester arbiedsløn 2 mrk. Udlagt en tønde Hafre for 2 mrk.
Siegne Hans Andersen tilkommer vefver løn penge 3 mrk. Udlagt af Erterne at hafve disse 3 mrk.
Arist Hansen Nyker sogn fordred penge 3 mrk. Udlagt, J forstuen it Madskab med 2 dørre er sat
for 3 mrk.
Peder Bendsen i Clemmensker sogn fordred 2 mrk. Udlagt en tønde Hafre sat for 2 mrk.
Hans Pedersen Gudhjum lod fordred for Sild 7 mrk. 8 skl. Udlagt en tønde Rug sat for 6 mrk. en
galt gris for 1 mrk.4 skl. Ved Ødber Hansen udleeg 4 skl.
Madz Hartwig Sandvig tilkommer penge 1 mrk. 8 skl. Udlagt en 3 fierings ølltønde for 1 mrk. 4
skl. En Egekiste for 4 skl.
Hermand Hansen paa Vellinge gaard i Nyker sogn fordred som rester og vedgiokes penge 3 Sdr.
Udlagt en Røe hielmed Qvige sat for 4 Sdr. til ofvers 4 mrk.
Lars Larsen Nyker sogn fordred som Vedgiokis arbiedsløn paa en Vogn 7 mrk. Item paa Hustruis
viegne for en Ruhl 3 mrk. er 2 Sdr. 2 mrk. Udlagt af fornt: brøgger at Hafve 3 mrk. 6 skl. En Haand
Qvern med bei og vin er sat for 6 Sdr. deraf hertil 6 mrk. en Rihl for 6 skl. It Hug Jern for 4 skl.
Niels Hansen tieniste dreng tilkommer som rester paa hans tienesteløn 2 mrk. Udlagt i Øster Ende i
Stue lenges it øll Car paa to tønder stoer for 2 mrk.
Lars Hansen befindis at været værge for Sl: Mons Claus datter Pernella som til kommer Capitall
2 mrk. 1 skl. Rente deraf til dato 15 skl. Er 3 mrk tillagt 2 galt grise á 1 mrk.4 skl. Er 2 mrk.8 skl.
En øllegel er sat for 8 skl.
Hans Espersen fordred laante penge 6 mrk. og en skeppe biug 13 skl. Er penge 1 Sdr. 2 mrk. 13
skl. Udlagt en stud kalf som er sort hielmed sat for 7 mrk. tilofvers 3 skl.
Jacob Espersen fordred som vedgeikes penge 2 Sdr. Udlagt en sort Tyr kalf sat for 7 mrk. it tver
sauf for 1 mrk
Peder Espersen i Røe sogn fordred for udlagte penge 7 mrk. Udlagt en nye vefved benkedyne paa
Nører benk med poel skøedet underfoer 6 alen lang er sat for 14 mrk. tilofvers 7 mrk.
Nog fordred Mons Pedersen Clemmensker sogn fore tønde Hafre som rester paa begge hans
Hustrus søsters veigne af deris fæderne arfhvepart 2 mrk. Udlagt en jern tree fod er sat for 2 mrk.
reye af it klæde som brugtes ofver denne Salig Qvindis lig penge 1 mrk. 8 skl. Udlagt hos Jens
Larsens udleeg at hafve 1 mrk.8 skl. Imod forskrefne udlagte for klæde og tør klæde som nu af
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fællidt børnene blef bevilged den yngste daatter Anne Espersdaatter skall dend yngste søn Hans
Espersen nyde udleeg her af boet for tapts 9 mrk. Hvilket stiffaderen Lars Hansen nu samtyket
Udlagt 3 unge Soe Grise á 1 mrk. 4 skl. Er 3 mrk. 12 skl. 4 smaa Tin Tallerker og it Salsirken Nog 3
skaalpund for 3 mrk. 2 standtønder paa tilled á 1 mrk. er 2 mrk. en Jern Kihl for 6 skl. Tilofvers 2
skl. Efter alt skifte brestt oprettet efter Salig Lars Jensen i Væster sogn den 17 November 1704
hafver Hans Efterkommer andres høste herpaa Sterfboet angifved, at Lars Hansen og nu dette
Sterfboe er skyldig som befindes Lars Hansen self har Vedgaaet og Anders Ibsens Stifdøttre
Karne og Sidlele Lars døttre er tillagt 8 Sdr. 2 skl. Til hver 4 Sdr.1 skl. Hvilket Gield Lars
Hansen nu vedgiek at rester af Hvilken Gield værgerne nemlig Karne Larsdaatters værge hendis
faders halfbroder Jens Larsen Pedersker sogn skeer udleg forre heraf boet som er 4 Sdr. 1 skl.
Udlagt af fonte: Nye brøgger kedel paa en tønde stoer Nog 2 lisppund 10 skaalpund á 1 mrk. 12 skl.
Er 18 Sdr. 1 mrk. 8 skl. Deraf at have 4 Sdr. 1 skl. Itten Sidlele Larsdaatters Værge hendis faders
halfbroder Hans Larsen i Nyker sogn og til sin myndlings anpart skeer udleg fore som er 4 Sdr.1
skl. Udlagt af oben skrefne Brøgger Kedel at hafve disse 4 Sdr.1 skl.
Jens Laursen i Pedersker sogn fordred for sig self som ham tilkomme i arft efter Sl: Hans
Rasmussen arfvepart af en Haandskrift 5 Sdr. 2 mrk. Item fordred for en fiering tiære og forCabel
4 mrk.er 8 Sdr. Derfor er tillagt forskrefne Sølf skaal , Item it Sølf bere og 2 gamle Sølfskeer som
før er meldt til dette Sterfboes middel anført for penge 5 Sdr.2 mrk. Deraf er tilofvers 2 mrk.
Jens Larsen nu self her paa Sterfboet var tilstæde til sig annamnede forskrefne Sølf skaal og Sølf
begger sampt 2 gl. Sølf skeer afud deraf de vedkommende sin anpart at svare, og nu betalte de fornt:
ofver befne 2 mrk.:med penge Marta Peder Monsens i Nyker sogn fordred for Vefve løn som
androg til samme p. 1 Sdr. 2 mrk. 3 skl. Udlagt en øll tønde 2 mrk. paa loftet ofver Kielder
Sengested med en side og en goufl for 3 mrk. en lind brøde for 1 mrk. hos Peder Espersen 2
skl.hos Hans Espersen 1 skl.
Jørgen Muremester fordred for at grafve under liged med anden arbeidsløn penge 2 mrk.4 skl.
Udlagt for Hermas Hansens udleg at hafvers 2 mrk. 4 skl. Efter skifte bref oprettet efter Sl: Esper
Pedersen denne Sl: Qvindes forige mand datered dend 28 oktober 1695. rester til efterskrefne børn
af deris arfve partter –st hafver Sønnen Peder Espersen af Løsøre godset som rester at ford er
penge – mrk. 2 skl. Udlagt ved sit forige udleg af fort: Benkedyne at hafve 7 mrk. en gl. loil i stue
huuset er sat for 4 skl. Til ofvers 2 skl. Nog rester af løsøre arfve for daatteren Anne
Espersdaatter som broddern Peder Espersen er Værge for og Rester af 9 Sdr. 1 skl. Løsøre goedt
som her i Sterfboet hertil har bestaaed hofved Summa 5 Sdr.Rente deraf 11 aar er 2 Sdr. 2 mrk. er
Capital og Rente 7 Sdr. 3 mrk. 1 skl. Resten Vedstod Peder Espersen at hafve oppebaared og er
betalt med en Koe herfor er Udlagt af en Handqvern med hus og bind er sat for 6 Sdr. Deraf er
Hans Larsen tillagt 6 mrk. og her tillagt 4 Sdr. 2 mrk. –ar lasttet i Øster Seng No 1 . en Bolster
ofverdyne er sat for 3 Sdr. 2 mrk. til ofvers 15 skl.I lige maade tilkommer Sønnen Jacob Espersen
som ham efter bemelte sin Sal: fader er arfveog til faldes, og Rester efter for berørte skifte bref af
løsøre arft hofved Summa penge – Sdr. 2 skl. Jacob Espersen Værge, hans broder Jørgen
Espersen paastod at Vil hafve rentte til sin myndling for bemelte Capital fra berørte skifte brefs
dato d. 28 oktober 1695 til nu er 11 aar Som opdrager 9 Sdr. 3 mrk. 3 skl. Lars Hansen hertil
Svarede at efter –n hand eike har forbunden sig til nogen rentte af for skrefne Capital udleg, men
-er: minte at det kand ieke riegnes for andet end vedsat gods som hos Lars Hansen afver væred
bestaaende saa paa det at Sønnen ieke skulle forbryde paa at godset har væred her i boet. Vilde
Lars Hansen i stede for rentte gifve hans Stifsøn for god om –ngelse skyld Jacob Espersen at
nyde heraf boet 3 Sdr.1 mrk. Hvortil giøres udleg reste at renten er af skifte forvalteren hervist til
Lov og Rett er sat Capital og Rente som forskrefne maader skeer udleg for her af boet 21 Sdr. 1
mrk. 2 skl. For disse 21 Sdr. 1 mrk. 2 skl. Er Udlagt en 3Re: stor Kaaber Kedel nog it lipspund 10
skaalepund á 1 mrk 2 skl. Er 7 Sdr.1 mrk. 4 skl. Dend Nordviste Seng paa lofttet No 1 en bolster
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ofverdyne er sat for 4 Sdr. En Linnen Underdyne No 2 for 2 Sdr. 2 mrk. 2 Bruegarns lagn No 3 og 4
er sat for 3 Sdr. No 5 og 6 2 ofver puder med lin vor paa 2 Sdr. No 7 og 8 to linnen hofved dyner á
3 mrk. er 1 Sdr. 2 mrk. I Krobhuuset Kammered 6 skl. Iligemaade tilkommer dend yngste Søn
Hans Espersen som Friderich Olufsen, i Østerlarsker sogn er Værge for som Rester af hans løsøre
hofved Summa – Sdr. 2 mrk. og Vedstod for berørte Værge at hafve bekommed af fornte myndlings
Capital trap efter at skiftet var holt efter Sl: Esper Pedersen ofrig Elluftus Sdr. fornte Værge
Fredrih Ollsen paastod at Vil paa sin bete: myndlings viegne hafve Rente fra skifte brefveds dato
til nu 11 aar af fornte: 7 Sdr. opdrager 3 Sdr. 3 mrk. 2 skl. Lars Hansen her til svarede at vil for god
omgengelse skyld stæde udleg heraf boet for de 6 aar siden hand kom hertil boet som opdrager 2
Sdr. 4 skl. Rester af Prætentionen her viste skifte forvalteren til Lov og Rett er saa Capital og Rente
som i forskrefne maader er stæd udleg til og skall udleggis penge 9 Sdr. 6 skl. Her for er Udlagt en
brun Herret stud er sat for 7 Sdr.2 mrk. en tønde strø Rug af den som er saaed er sat for 1 Sdr. 2
mrk. en fyrre spand med trægrefve udi for 6 skl. Lars Hansen angaf vere skyldig til sogne degnen
for lig begravelse efter Accordering penge 2 Sdr. 2 mrk. Udlagt en bleg hilmed Qvige forhn er sat
for 4 Sdr. 2 mrk. tilofvers 8 mrk. Rasmus Madzen i Rønne fordred for ligkiste arbeidsløn 6 mrk. 8
skl. Udlagt ved deignens udleg at have 6 mrk. 8 skl. Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrafvelse
bekostning samtyket de vedkommende medarfvinger at Stiffaderen Lars Hansen nyde udleg for
penge 40 Sdr. herfor er udlagt fornt: Sølfbeger 6 Sdr. en gl. Røe Koe 5 Sdr. en røe Beltet Koe 5
Sdr.2 mrk. En Røe Herred koe 5 Sdr. en røe Bliset Hest 8 Sdr. Endnu en smal Røe Bliset Hest for 7
Sdr. en Ploug med knif og Skiær Juhl bøsse løbere og Ringe for 2 Sdr. en liden Handqvirn med Hus
for 1 Sdr. tilofvers 8 skl. It Øll Kar paa tønde stor for 1 mrk. en Kalde tønde for 1 mrk. en
standtønde for 1 mrk. I kielderen en Standtønde 12 skl. It lidet Øll Kar for 12 skl. Nog eftter fornt:
skiftebref oprettet efter S: Esper Pedersen d. 28 oktober 1695 befindes eftterskrefne børn at hafve
arfved efter bemelte deris Salig Fader, som endnu rester nemlig af front: 4de Fri Woened
Dend Eldste Søn Jørgen Espersen arfved af front: 4de Fri Woenedde houfved Summa 29 Sdr. 3
mrk. 2 skl. Derpaa Vedstoed Jørgen Espersen at have tilkommet it aar 1702 Capital 28 Sdr. Rester
saa af hofved Summa 1 Sdr. 3 mrk. 2 skl. Og har Lars Hansen Stiffaderen betalt front: 28 Sdr
.Jørgen Espersen paastoed at Vilde have rentte af sin fulde Capital til det aar 1702 penene blef
betalt, som er i Sivf aar, opdragen udi 5 aar som hans Moder sad Enke 5 Kipp: derom blef aftalt og
ført med Imellem ham og Stiffader at de Rentte skulle forblifve paa helstte som Jørgen Espersen
skal nyde som er 3 Sdr.2 mrk. Nog Rentte udi de andre 2 aar til at Jørgen Espersen bekom 28 Sdr.
paa Capital og Rentte er 3 Sdr. blifver saa igin naar Rentte fradrages af de 28 Sdr. saa Jørgen
Espersen bekommer 21 Sdr. 1 mrk. som Korttis paa Jørgen Espersen hofved Summa, kommer saa
Jørgen Espersen til goede af hofved Summa 88 Sdr. 2 mrk.2 skl. Deraf Rentte udi 4 aar er 6 mrk.8
skl. Er saa Capital og rentte som Jørgen Espersen tilkommer 10 Sdr. 10 skl. Deraf tillegges til
løsøre gods et for Rentte 6 mrk. 8 skl. For de 8 Sdr. 2 mrk.2 skl. Hofved Summa som Rester
forblifver udi fronte: 4 Fri Woenede bestaaende indtil de Vorder betalt for Rentten 1 Sdr.2 mrk.8
skl. Er Udlagt it Nyt flamsk hiønde med løgget skinunder 4 mrk. i Krobhuuset en Vefved Agedyne
2 alen lang med gul under foer 2 mrk. en Spinde stoel 8 skl.
Peder Espersen 2de Søn tilkommer hofved Summa 29 Sdr. 3 mrk. 2 skl. Deraf lige leedis fordred
Rentte som bemte: hans broder udi første 5 aar Accoederet for 15 mrk. udi de eftter følgende 6 aar
tilkommer aarl: Rentte 9 Sdr.er saa Rentte som skeer udlæg for af løsøre goedset 12 Sdr. 3 mrk. for
hofved Summa 29 Sdr.3mrk.2 skl. For blifver udi ded fornte: 4 Fri Woenede indtil de blifver betalt,
og for Rentte 12 Sdr. 3 mrk Udlagt eftter skrefne Peder Espersen er for sin fronte: Rente 12 Sdr.3
mrk. Udlagt it steen bord med gammel lugt foed og dreide smaa stolper er sat for 4 Sdr.2 mrk. en
Sort hielmed hvid paa manken Koe 5 Sdr.2 mrk. I Krobhuuse Kammered it Vraaskab for 4 mrk. it
Fyrrebord med oben foed og 2 skoffer under 4 mrk. it Flamsk hiønde med gl. rødt under foer for 3
mrk.
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Dend yngste Søn Hans Espersen tilkommer Iligemaader som i fornte: fierde Fri Woenede
forblifver bestaaende indtil de blifver betalt som er 29 Sdr. 3 mrk. 2 skl. Ligeleedis tilkommer
Rentte udi fornte: tiid som er 12 Sdr. 3 mrk. Udlagt en Røe Røgged Koe for 5 Sdr. 2 mrk. it Røe
skimled ungt Hors øeg 3 Sdr. 2 Faar á 3 mrk.8 skl er 7 mrk. en half slit arbiedsvogn med smaa steir
sat for 3 Sdr. tilofvers 2 mrk.
Iligemaader tilkommer dend Eldste daatter Karne Mons Pedersens af fornte: 4de Fri Woenede
arfve part som Rester af Rente efter forskrefne maader saasom paa Rentte er betalt 4 mrk. og hofved
Summa er alddeeles af Lars Hansen betalt som Mons Pedersen nu Vedgik, tilkommr saa Mons
Pedersen af dend forfalden Rentte som Rester og skal af løsøre godset udleggis penge 4 Sdr. 2 mrk.
8 skl. Herfra er udlagt at fordre hos Ellene Sal: Hans Ibsens i Meybye som hus hertil boet som for
er mældt er skyldig penge 2 Sdr. 2 mrk. it gl. Benkedyne Vor som er Syed 3 alen lang med skin
indvor til sat for 1 Sdr. paa tilled en lin Brøde 1 mrk. 3 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl. It styke
stang Jern nog it half lispund for 1 mrk.8 skl. Brende Vins otting 8 skl.
Dend anden daatter Marta Peder Monsens tilkommer af fornte: 4de Fri Woenede som Rester
hofved Summa 14 Sdr. 3 mrk.9 skl. Og der for blifver udi det fornte: Woenede bestaaende indtil de
Værder betalt ligeleedis tilkommer Rente til Dato som af løsøre godset skal udlegges for penge 6
Sdr.1 mrk.8 skl. For disse 6 Sdr. 1 mrk. 8 skl. Er Udlagt it Brun skielmed hors øeg er sat for 3 Sdr.
it Øll Kar paa tønder stoer for 2 Sdr. En Spind Rok for 1 mrk. 8 skl. En fyrre half Kiste med laas
og hengsler I Krobhuuset sat for 3 mrk. En Spinde stoel for 12 skl. En gl. Bagstoel paa Kielder
loftet for 4 skl.
Dend 3 daatter Margreta Hans Larsen hafver bekommed af Lars Hansen som hans Reste nu self
vedstoed hofved Summa og Rente saa at ei mere Rester end paa Renten som af løsøre godset
udleggis penge 4 Sdr. 2 mrk. 8 skl. Derfor er Udlagt en arbieds Sleede med smaa stier Jern Vidier
og dret sat for 4 mrk. en Karm Vogn med stryg Jern udi Seeler for 7 Sdr. tilofvers 3 Sdr.1 mrk.8
skl.
Dend yngste daatter Anne Espersdaatter tilkommer Ilige maader af dette 4de Fri Woenede efter sin
Sl: Fader hofved Summa som i gaarden forblifver bestaaende indtil de Vorder af betalt penge 14
Sdr. 3 mrk. 9 skl. Deraf Rente som fuld begeignes siden fornte: hendis S: Faders skifte brefs dato
som af løsøre godset skal udleggis som er penge 8 Sdr.1 mrk. Udlagt en gl. 2 spanne Kaaber Kedel
Nog 5 skaalpund er 5 mrk. i Øster Seng en Ullen Blaa kanned under dyne for 3 mrk. No3 en gl.
bolster Sengedyne 4 mrk. No 4 en grøn linnes under dyne 3 mrk. No 5 en gl. hofved pude med lin
Vor 2 mrk. 8 skl. No 6. it Bruegarns lagn for 3 mrk. No 7. it blaaegarns lagn for 2 mrk.8 skl. En
flamsk agedyne med skind under 5 mrk. tømmer til en Væf for 3 mrk. it Lam er sadt for 2 mrk.
Sogne Præsten Hen: Christs -d tilkommer som Rester paa lig begiengelse penge 2 mrk. Udlagt en
tønde hafre sat for 2 mrk.
Skiftefor Walteren for si Solaeium i alt 9 Sdr. Udlagt 2 tpde Rug á 6 mrk. er 3 Sdr. 3 tpde biug á 4
mrk. er 6 Sdr.
Skifte Skriveren for sin umage med denne forretning og ustemplet papir i alt 15 Sdr. Herfor er
Udlagt en Røe hielmed Qvige med en Røed plet i panden 5 Sdr. af en brøger Kedel paa en Tønde
stoer Nog 2 lispund 10 pund deraft have 9 Sdr.2 mrk.
Stemplet papir til dette Skifte breft for 2 Sdr. 1 mrk. Udl: en tønde Rug 6 mrk. en tønde Gaftre for 2
mrk. en skeppe lind frøe for 1 mrk.
Wurderings mændene for deres umage hver 4 mrk. er 2 Sdr. Udlagt en Sort Skiolded Qvige kalf for
7 mrk. en Dømlinge naur 1 mrk.
Summa andrager for skrefne løsøre Gield og Renters betalning till p.—1 Sdr. 1 mrk. 11 skl. Lignet
bliver udi behold af løsøre godset penge 152 Sdr. Hvoraf faderen Lars Hansen tilkommer den
halfve part som er 76 Sdr. Dend anden halfve part, skulle Vel deelis alle Børn Imellem men som de
udgifte børn hafver forhen kommed en del til hiemgift Hvor om ingen Specifioation eller Vist
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Efterretning nu kunde hafvis saa blef Imellem samptlig arfvingerne og børnen saa foreened af talt at
de endnu ugifte 3 børn Jacob og Hans Espersen Item den yngste daatter Anne Espersdaatter skal
Endnu der Imod nyde af forskrefne løsøre halfve beholdning forud: Udlæg En hver person for
penge 10 Sdr. blifver saa Endelig af løsøre godset i behold og til deeling Imellem alle børne penge
46 Sdr. som deelis Imellem 4 Sønner og 4 Døttre, er deraf en broder laad penge 7 Sdr. – mrk.10 skl.
Og hver søster laad er penge 3 Sdr. 3 mrk 5 skl. Hvorfor en hver herefter sker udleg, Dette 4de Fri
Woenede der udi hafver forskrefne børn beholden efter deris Sl: Fader efter berørte Speoification
bestaaende arfve part som opdrager til penge 127 Sdr. 2 mrk. 10 skl. Ligmed blifver af fornte:
Woenede beholde penge 229 Sdr.- mrk. 6 skl. Hvoraf fadren Lars Hansen tilkommer dend halfve
part som er penge 114 Sdr.- mrk. 11 skl. Dend anden halfve part deelis Imellem Samptl: denne Sl:
Qvindes børn som er 4 Sønner og 4 døttre, er deraf en broder laad penge 19 Sdr. 9 skl. Og hver
daatters laad er 9 Sdr. 2 mrk. 4½ skl. Som de derude hafver bestaaende indtil de Vorder af betalt og
som dagn nu er forløben og ingen sig med mere gields fordringer efter skiftefor Valterens paa
fordring hafver angifved, og nu ieke Vider Prætenderet er End foran findis udført Saa er denne
forretning udi forskrefne maader sluttet,og at saa er indgaaet Accoederet samtyket bevilged Sluttet
og Passeret efter som forskrevet staar og saa fast og ubrudelig holdis, og efter kommis skal som
herude forhen er indført, des til bekreftelse stadfæstelse, og til Vidnes bived under Samptlig vore
hender og hos trygge Signete skifte steede d. 11 November : aar 1706
Gregers Christen,
H. Brugmas,
Hans HMS Madsen
Jacob JKS Castensen,
Lars Hansen
Jørgen JES Espersen
Peder PES Espersen,
Jacob JES Espersen
Hans HES Espersen
Mons MPS Pedersen
Peder PMS Monsen
Hans Lauritsen
Friderich FOS Olufsen

Staar da for Stiffaderen Lars Hansen arfve laad som er 76 Sdr. Udlagt efter skrefne nemlig en sort
brun Hoppe 10 Sdr. en brun stiermed Hoppe 7 Sdr. 4 Faar á 3 mrk. 8 skl. Er 3 Sdr. 2 mrk. 4 Lam á
2 mrk er 2 Sdr. 3 gl. Gies og en Gaase for 1 Sdr. 1 mrk. En Graabeltet Galt for 1 Sdr. en Spandstor
Kaaber kedel med Jern grefve udi Nog 7 skaalpund á 1 mrk.12 skl. Er 3 Sdr.4 skl. En gl. Brøger
kedel paa en tønde og en spand stor som Veier 2 lispund 4 skaalpund á 1 mrk. 2 skl. Er 10 Sdr. 8
skl. En Brendevins Pande med halt og piber er Vegtig til 9 Sdr. it Askebord med lugt foed og
støtter og skofter under 3 Sdr. it Vaarskab med 2 laasfaste døre og it oben rum mit udi er sat for 3
Sdr. 2 mrk. En Arbeidsvogn med Jern Ringe foruden bøsse med en klou Vidie paa for 6 Sdr. 2 Lpde
strøe Rug for 3 Sdr. heltten af Høet er sat for 4 Sdr. I Stuen en nye Vefved Benkedyne under
Vindue med gammel Guhl under foer 6 alen lang sat for 2 Sdr. 2 mrk. 3 Lpde Rug á 6 mrk. er 4
Sdr.2 mrk. 5 tønder Hafre for 2 Sdr. 2 mrk. it Pande Jern for 2 mrk. 8 skl. Ved udfarttes 8 skl. Ved
Jens Larsens udleg 8 skl. En Jern Spade 1 mrk. tilofvers 4 skl.
Sønnen Jacob Espersen for sin fornte: anpart Hiemgift 10 Sdr. er Udlagt 2 tønder Rug i Straaet á 6
mrk. er 3 Sdr. af Høet en fierde part som er 2 Sdr. en Hvid Soe for 1 Sdr. 3 gl. Harrer for 1 mrk.
en Ruhl med Jern tappe 2 mrk. 2 Høe Stier for 12 skl. It aar med bihl 1 mrk. en Jerned hammel
med haarseeler for 1 mrk. 4 skl. Og Jern Nagle en Jern Tyfve med skaftt 1 mrk. Hos fadern ved
udfarttes for 2 mrk. en Jern Handstang med en klov foed 1 mrk. 8 skl. 2 Seyster med bom og
Ringe for 2 mrk. it deigne trug for 3 mrk. der hos 2 tønde stomne 8 skl.
Dend anden Søn Hans Espersen for sin anpart Hiemgift 10 Sdr. en Udlagt 2 tønder Rug i Straaet á
6 mrk. er 3 Sdr. af Høet en fierdepart 2 Sdr. 2 Lærs ehle med behør 3 mrk. Dend Ringeste Jerned
Hammel for 12 skl. En Seis udfalde med bom og ringe sat for 2 mrk. it gl. Stude aag med ringe 8
skl. En Jern Tyfve med skaft 1 mrk. en gl. aar bihl for 6 skl. It Madskab med ei dør i forstuen sat
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for 2 mrk. J Stuue Huuset den beste leiel 1 mrk.af en terne at hafve 1 Sdr. 2 mrk. 2 skl. En
Sengested paa lofttet med en Side og 2 Gøvle for 1 Sdr. tilofvers 12 skl.
Dend Yngste daatter Anne Espersdaatter for sin anpart Hiemgift 10 Sdr. er Udlagt en Blakrøgged
Koe for 5 Sdr.2 mrk. it Faar er sat for 3 mrk.8 skl. En liden Hvid Soe for 2 mrk. en lin brøde for 1
mrk. en Saae med 2 øren 1 mrk. 4 Senge Stolper af Eeg 1 mrk. en Nye Vefved lang Agedyne med
Spoelskødet under foer for 4 mrk. en liden Malm Gryde 2 mrk.8 skl. En Tin Kande V: 3 pund for 3
mrk.
Dend Eldste Søn Jørgen Espersen for sin anpart arf af løsøre 7 Sdr. 2 mrk. 10 skl. Er Udlagt en
liden graa beltet Galt for 2 mrk. 8 skl. En Træ brake Hammel med Haarsee ler for 8 skl.
It
Drette Reeb med Jern Kraag 12 skl. 2 Jern Sleeder Vidier for 6 skl. En Lyng Rifve uden skafte 6
skl. En Jern Nagle for 4 skl. It Vis Fad med en bond udi 12 skl. Paa Lofttet en Laastfast Fyrre
Kiste sat for 4 mrk. it lidet Fyrre Bord med oben udi foed i stuen for 4 mrk. it stoer Dybt Tinfad
Nog 3 skaalpund á 1 mrk. 4 skl. Er 3 mrk. 12 skl. Helsttes af hvis Jep Ibsen i Aaker sogn er
skyldig 5 mrk. af stange gaards Gilde 2 mrk. en Røe agtig Vefved Benkedyne med gul under foer 9
alen lang for 3 mrk. en Hør Vefvel for 1 mrk. 4 skl. It Hartøy Hammer og støf 1 mrk. it Drøtte trug
8 skl. Hos Hans Mortensen Skoemagers Udleg de 10 skl.
Dend anden Søn Peder Espersen for sin anpart arft løsøre som er 7 Sdr. 2 mrk.10 skl. Er Tillagt
heltten aft hvis Jep Ibsen i aaker sogn her til boet er skyldig som er 1 Sdr.1 mrk. af stange gaards
gilde 2 mrk. 2 gl. smaa Tin fad det ene noged af bræden af smeltet det andet Spruken i bonde Nog
3½ skp. á 14 skl. er 3 mrk.1 skl. I Nordøste Seng paa Lofttet No 2 en Linnen underdyne 8 mrk. af
en graa hestgilling hos Mons Pers Hustrues laad 2 Sdr.11 skl. No 3 i forv: Seng en linnen hofved
dyne for 2 mrk. 8 skl. En Spinderok for 1 mrk.8 skl. Tilofvers 2 skl.
Dend 3 Søn Jacob Espersen for sin anpart løsøre aft som er 7 Sdr. 2 mrk. 10 skl. er tillagt af
stangegaards gilde 2 mrk. en tønde srøe Rug for 6 mrk. en liden træ bag stoel for 1 mrk. en
Mæssing lysestage for 1 mrk.4 skl. it fladt gl. brudt thin fad med en Spruken bred V: 2½ # á 14 skl.
er 2 mrk.2 skl. i Nordøst Seng paa lofttet No 2 en olmerdug ofverdyne for 6 mrk. en linnen pude
No 4 sat for 1 mrk. 2 blaar garns lagn for 4 mrk. 8 skl. en dreyell bord dug 7 alen Enkel bred lang
sat for 7 mrk. tilofvers 5 skl.
Dend yngste Søn Hans Espersen for sin anpart løsøre arft som er 7 Sdr. 2 mrk. 10 skl. er tillagt en
ung Røe stiermed Hoppe for 7 Sdr. af stange gaards gilde at hahve 2 mrk. en liden naur med skaftt
for 6 skl. en for skiær med skaft og ring for 4 skl.
Dend Eldste daatter Karne Mons Pedersen for sin anpart løsøre arft som er 15 mrk 5 skl. er tillagt
en graa Hest sat for 6 Sdr. er tilofvers 2 Sdr. 11 skl. som til Per Espersen er Udlagt
Dend anden daatter Marta Peder Mons for sin anpart arft som for er mælt 15 mrk. 5 skl. Er
Udlagt en ploug brake 12 skl. en gl. Jern Ring for 3 skl. af stangegaards gilde 1 mrk. Hos Hans
Espers udleg af vogn –mrk. en øll tønde for 2 mrk. I Krobhuuset en straabonds tønde 8 skl. en
Salte half tønde 8 skl. it lidet skrin med laas og hengsler 1 mrk. Ved Hermand Hans udleg 1 mrk.
12 skl. Ved Diegnens udleg at have 1 mrk. 8 skl. I forstuen en straabonds tønde 8 skl. en liden
saae med 2 ørre 6 skl. En Hake blak for 4 skl. en leyel Kiøkenet for 12 skl. I Kieldren 4
straabonds tønder 2 mrk. en Sie bøtte for 4 skl.
Dend 3 daatter Margreta Hans Larsen for sin anpart løsøre arft som er 15 mrk. 5 skl. er tillagt, af
fornte: -arne nog at hafve 3 Sdr. 1 mrk. 8 skl. af stangegaards gilde at have 1 mrk. en liden
gl.breden Mæssing lyse stage 8 skl. en straabonds tønde i kieldren for 4 skl. Hos Per Espersen
hafver 1 skl.
Dend yngste daatter Anne Espersdaatter for sin anpart løsøre arft er tillagt, som er – Sdr. 3 mrk. 5
skl. efter skrefne af stangegaards gilde at hafve 1 mrk. I Stuen en bagstoel med –oke for 1 mrk. 8
skl. en Fyrre kiste uden laag 6 skl. den bæste Mæssing lysestage for 1 mrk. 12 skl. en gl. Thin
skaal nog 4 skaalpund for 1 mrk. 12 skl. en straabonds tønde for 8 skl. en gl. tønde for 4 skl. en
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liden laage bøtte for - skl. it Ege bræ med 4 been udi 12 skl. en gl. fiering for 4 skl. en Kierne for
8 skl. en trære tønde for 4 skl. 2 laage bøtter á 4 skl. er 8 skl. Ved tiemdens, udleg de 6 skl. Ved
sit forrige udleg 15 skl. for skrefne Saaledis udi Nørre Ver Værelse at være udlagt, og at sig iegen
med Vidre Prætentioner herpaa Skifttet hafver angifved for her her udi er indført, Hvorved saa dette
Skifte i forskrefne maader er Sluttet, Hvilket saa er Tilganget og Pafseret eftter som forskrefvet
staar des til Vidnes bived under vore Hender Skifttestæde d. 2 November 1706.
Gregers Christensen,
H. Brugman,
Jacob J:K:S: Castensen,
Hans H:M:S: Madsen,
Laurits Hansen,
Jørgen J:E:S: Espersen,
Peder P:E:S: Espersen Jacob J:E:S: Espersen, Hans H:E:S: Espersen,
Mons M:P:S: Pedersen,
Peder P:M:S: Monsen,
Hans Larsen,.
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