
Esper Pedersen 
 
Nr. 39. 
Side 68. 1695. 28. Okt. 
# 2684 # Esper Pedersen, 4. Vg. Nyker. 
 Anna Jørgensdatter Koefoed. Laugv: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
 4 søn. 4 døt. 
 A: Jørgen Espersen, egen værge, Nyker. 
 B: Peder Espersen, egen værge. 
 C: Jacob Espersen, f. 1682. Værge: Bror, Jørgen Espersen. 
 D: Hans Espersen, f. 1685. Værge: Slægt, Frederich Ollsen, Østerlars. 
 E: Karen Espersdatter, gm. Mogens Pedersen, Klemensker. 
 F: Marta Espersdatter, f. 1677. Værge: Søstermand, Mogens Pedersen. 
 G: Margrethe Espersdatter, f. 1679. Værge: Søstermand, Mogens Pedersen. 
 H: Anna Espersdatter, f. 1688. Værge: Bror, Peder Espersen. 
 
Anno 1695 den 28 Oktober, er efter Lovlig skifte og Tillysning holden Registrering, og Wudering 
samt Skifte og Deeling efter Sal: Esper Pedersen, som boede og døde paa den fire frie Wornede 
beliggende udi Nyeher sogn, imellem denne Sal:mands efterladte Hustru Anne Jørgen Koefods 
datter, for hende paatog sig at lavværge Seig Albert Hartvig paa Vellingsgaard ibid, paa ene, og 
paa anden side deres sammen auflede børn, som er 4 sønner og 4 døttre, hvoraf  
den eldste søn er Jørgen Espersen boende i Nyeker sogn sin egen værge,  
den anden søn Peder Espersen og sin egen værge,  
den 3 søn Jacob Espersen paa 13 aar gammel for hannem værger broder Jørgen Espersen i 
Nyeker sogn,  
den yngste søn Hans Espersen paa 10 aar gammel for hannem Verger nær Slægt Frederich Ollsen 
i Østerlars sogn,  
den eldste daatter Karne Espersdatter i Egteskab med Mogens Pedersen boende i Clemmensker 
sogn,  
den anden daatter Marta  Espersdatter  paa 18 aar gammel, for hende verger søsters manden 
bemelte Mogens Pedersen ,  
den 3 daatter Margrethe Espersdatter paa 16 aar gammel , for hende verger ogsaa bemelte 
søstermand, Mons Pedersen,  
den yngste daatter Anna Espersdatter, paa 7 aar gammel, for hende verger broders berørte Peder 
Espersen , hvor paa Rettens  veigne varofuer værende Høy Edle og Welbaarne Hr.Etatz Raad og 
Amptman Hr. Hans Boefeke, Vedsti Fuldmeftig Jens Pedersen som mellem bourgle, og Sehehte 
Skriurne Henrih Brugsman, paa samme sehehte er til vuerderings mend opmeldel, Hans Ibsen og 
Jacob Løstensen, da er fore findes, og  Pahseret, som her efter følger,  
Qveg, 
En blaik grimmed koe 5 Sdr.,en sort koe for 5 Sdr.,en blaiked koe hvid under buggen 5 Sdr., en røe 
hielmed koe for 5 Sdr., en ung rød fielmed koe 4 Sdr., hos Jens Møller i Clemmensker sogn er en 
brun koe paa leye nu taxsered for 5 Sdr., it sort grimed studnøe for 2 Sdr.3 mrk., it sort hielmed 
studnøe for 10 mrk, en bleg Røgged studekalf for 6 mrk.,  
Svien. 
3 ungegalt svin à 2 mrk er 6 mrk., en hvid soe 4 mrk., en hvid soe med 2 smaa grise tilsammen for 3 
mrk., en hvid gris for 1 mrk., 
 
 



Heste. Og Hopper. 
En sord blised grilling for 8 Sdr., en brun blised grilling 11 Sdr., en røe blised hoppe for 10 Sdr., it 
Røe blised hors føll for 2 Sdr., en ung Røe blised hoppe for 8 Sdr., en hel brun hoppe for 15 Sdr., en 
ung brun hoppe for 9 Sdr., endnu en brun hoppe 12 Sdr.,  
Faar og Lam. 
8 gl. faar à 3 mrk er 6 Sdr., 4 Lam à 2 mrk er 2 Sdr.,  
Gies. 
5 gl. gies med gaasemakoster 6 mrk 4 skl.. 
Kaabber. 
En kedel i mur, paa 3 fieringer for 7 Sdr., en gl. Jern Gryde fot 3 mrk.,span kaabber kedel for 2 Sdr., 
en gl.messing kedel for 4 mrk., 
I en seng i Krobhused. 
2 Ullen sengedyner à 2 mrk er 4 mrk., en Ullen hoveddyne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagn 1 mrk., 
it fyesengested for 4 mrk., 
Paa lofted i Vester seng,  
en linnes under dyne for 1 mrk., en blaaeramed olmerdugs ofver dyner 8 mrk., en linnes hoved dyne 
for 3 mrk., it bruegares lagen for 6 mrk., it nytt blaaegarns lagn for 3 mrk.,  
I Øster seng. 
En blaaeranned ofverdyne 8 mrk., en ullen underdyne 1 mrk., en linnes hofved dyne 2 mrk., it nyt 
blaaegarns lagn 3 mrk., it gl. blaaegarns lagn 2 mrk., Iten en syed benkedyne 5 mrk., it hiønde med 
skin under 1 mrk., it lided fyer bord for 2 mrk., en gl. fyerkiste uden laas for 12 skl., it gl. himmel 
sengested for 1 mrk.4 skl., 
Boehave  
En arbeids vogn med hammel halsseler, og jern nagle for 2 Sdr., en vogn med stier for 2 Sdr 2 mrk., 
2 harver à 1 mrk. er 2 mrk., it aar med bihl paa for 1 mrk., en ploug, med jern, juhl, løber, bøsedret, 
og kinge for 2 Sdr., en sleede med jern vidie 1 mrk., en kuhl med tappe og skogle for 3 mrk., en  
hand qvier med høg og seil for 6 mrk., 4 gl. tønder à 8 skl. Er 2 mrk., endnu en gl.tønde 8 skl., it gl. 
ler fad for 12 skl., it gl. mad skab i for stue 4 mrk., en vige kaabber brøger kedel paa en tønde for 18 
Sdr., it trebord i stues, med en gl. lugt ford under for 4 Sdr., it gl. lided føre bord for 2 mrk.,it 
vraaeskab med 2 laas faste dørre paa for 14 mrk., 
I Stuen  
En Ny etteherd benked er 6 alen lang for 10 mrk., en gl. nehurd og edynr for bordenden for 3 mrk., 
en bog stol med  røeke for 1 mrk 8 skl.,  
Sæden. I Laden, 
En  Rugen er al paa sep tønder à 6 mrk er 9 Sdr., biugeden al for 24 tønder à 4 mrk er 24 Sdr., 
havren for 18 tønder à 2 mrk er 9 Sdr., 2 stolperum hør til bielekerer à 2 Sdr. er 4 Sdr.,  
Tilstaaende Gield , Hr. Albert Hartvig, paa Willinggaard, foregaf hertil Sterfboet skyldig at være 
penge – 14 Sdr, Laurs Ibsen Smid i Rønne er skyldig hertil boet , efter Enkens beretning 10 Sdr., 
Item Olluf Sørensen i Knudsker sogn, er skyldig blefuen for en Hest af det formynder skol, som fra 
Sl. Hans Arist Boe heri boet indkom efter Skifteboe fur udtvisning 3 Sdr.2 mrk., Enkens lavværge 
Hr. Albert Hartvig, til spurte Hans Ibsen i Meibye i Nyker sogn, om hand ihe foen og leaaistiden, 
hafde bekom med af denne Sl. Mand Esper Pedersen it par Studde for sexten Sdr., hvor fore hand 
efter Enkens beretning, skulle have betil under pandt af sin i boende gaards Ejendom , en Eng  for 
stuur 16 Sdr., hvilken Eng skulle aarlig skyldig til lrje en Sdr.? Hans Ibsen dertil svarede, at hand 
skal have adgiferd paa berørte Sexten Sdr. it pantebref, forberørte, og af hammen bekommende 
stude, og sagde Hans Ibsen at som en eng som aarlig skyldende en Sdr. skulle betale Summen, og 
derom beraabte sig paa sit udgifer pandtebref og derved for meente, at samme  Gield, nu efter foefal, 
den tid, skulle Være betalt, Enkens Laugværge foemeende, at naar Renten reignes, foe de af ues 



skirfne Sexten Sdr.Hans Ibsen forde om melte syude skyldig Nor, I mod den leie som aarlig af den 
udi pandt solte Eng kunde gifves, hvis sig daleies af berørte Eng højere bedrager, end som al en 
melte rente af hoved stoeles, kunde komme Hans Ibsen hil af koitning, da for meenes hand at Hans 
Ibsen bør at  betale til Sterfboet , det som igien paa hafued stoeles kand restror; Hans Ibsen aflagde 
sin Corporlig Æd paa, at hand var saaleedes for kened, med S. Esper Pedersen, at Engen skulle 
betale gield med afgrøde, naar de blef brugt i Sexten aar, hvor om Hans Ibsen sag de at hans 
udgifne pandtebref skal videre advise, med sin indhold, sehette Forvalteren Remitteret saadan 
paakermis streidighed, til Lov, og Ret, Summa Rørrende gard andrager 265 Sdr. 3 mrk. 
Samptlig arfvinger er med Enkens Laugværge, og Vedkommende, som tøekede, og indbivedes for 
enedes at for skrefer 4 Wornede i Nyeker sogn, skal for blihver ved des taxt, og sætning som derpaa 
er gnøt og findes anført udi det sehistte boef gange efter Sahl Jørgen Koefoed, der er Dateret 
Eskregaard i   Pedersker sogn den 11 Sept: A: 1650 hvor udi befinder at berørte gaard er anført for 
penge 357 Sdr.2 Mrk.Summarium, andrager ald forskefre Sterfboets førde rørenede og 10=rørende 
middel til penge 673 Sdr. 1 mrk. blef saa givne efter skrefer bort skyldige Geild, hvor til er giort 
udlæg som herefter følger, end her angaf at være skyldig til amptstue for A.1695, at betale it skaal= 
pund smør er 6½ skl, i teg en skeppe bivg 1 mrk, bog clarings penge 4 mrk 4 skl, til Præsten tiende 
en tønde Rug 6 mrk. en skeppe Biug 1 mrk. en tønde Havre 2 mrk. til kirehe en tønde Rug 4 mrk, til 
herritsfougden og deigne à1 kp rug er 2 mrk. gior 5 Sdr.11 skl. Udlagt, en tønde Rug for 6 mrk 3 
tønder biug à 4 mrk er 3 Sdr. en tønde havre 2 mrk. af en galt hos Peder girse de 8 skl.Ved det 
stempled papir de 3 Skl. 
 / efter et skitftebevf ganged efter Sl. Hans Aristsen i Clemmedsker sogn den 1 maj 1688, befindes 
at denne Sl. Mand haver væred til ordenet at verge for den S. mands 2de døttre , ved navn  Maren 
og Margrete Hansdaatter, og til kommer dennes hver 21 Sdr. 1 mrk. 9 3/5 Skl, er for begge 47 
Sdr.3 mrk. 3 1/5 skl., og er dennes med mere udlagt, hos forige ampt skrivers avgustus der kere, af 
Jørgen Jornsens Obligation som hand skulle fra sig begge ellufur Sdr. 1 mrk. 9 3/5 skl, og 
somriehtig befindes at denne Sl. Mand iehe haver deraf noged bekommed, saa Remitteris børnenes 
for samme at erholde den betaling der for i berørte der keres efterlatte boe, og formue, hvor ved de 
nu til ordnede værge skal hver ind seende, at myndlingene der af noged kand bekomme, for restes 
som er 31 Sdr. 1 mrk. 9 3/5 skl. Med sin for fales rente til dato, som er naae værgepenge er afdrages 
udi 7½ aar 7 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Er saa Capital og Rente penge som  hende tilkommer som er 19 Sdr. 
2 mrk. 7 skl, og er derfor udlagt, hos Albert Hartvig. 9 Sdr.hos Laurs Ibsen Smed i Rønne 10 
Sdr.i Øster seng paa loftted, it blaargarns lagn for 2 mrk. en straabonds tønde for 8 skl, til overs 1 
skl. 
 / for Maren Hansdaatter er til værge anordnet Jørgen Thorsen i Nyeker sogn som annamer 
hendes til falder arfves Capital, og Rente som er 19 Sdr. 2 mrk 7 skl, og tillagt, en brun blised 
gilling for 11 Sdr. Hos Albert Hartvig de 5 Sdr. hos Olluf Svensen af somme betrærde børne gord 
skyldig for en hest 14 mrk. en straaebonds tønde for 8 skl. Tilovers 1 skl   
/ welb.Hl. Lands Dommer Matthias Rash fordred efter sin inshieket sedel, og af regning den 18 
november, 1694 p: 5 Sdr.1 mrk udlagt, en blaeked koe hvid under buggen for 5 Sdr. it hioide med  
ski under for 1 mrk. 
 / en hen berelled at være skyldig til Ingeborg Sal. Olluf Jensens Rønne 6 mrk 12 skl. Udlagt, en 
hand qvirn 6 mrk, it vin fad 12 skl. Til Sal. Jørgen Bohn Morttensens Sterfboe, eller arfvinger 
beretted Enken at være skyldig 14 mrk udlagt, en Røebleg Røgged studkal for 6 mrk. it røeblised 
horsføll for 8 mrk. 
/ til Jep Mogensen i Vesterbye for it ligklæde 2 mrk. Udlagt, it lided førebord paa lofted for 2 mrk. 
/  til Anders Jacobsen i Rønne, beretted Enken at være Skyldig for haandgrefuerne til ligkisten 5 
mrk for 1½ alen læred 4 mrk 2 skl. Giør 9 mrk 2 skl, udlagt, it sort hielmed studnød for10 mrk, til 



overs 14 skl. / Skifteforvalteren for sin umage med Skifted bevilged 6 Sdr. her for er giort indførsel 
i for en Nye tønde kedel for 6 Sdr.  
 /  Skifte Skriveren for sin umage i alt bevilged 6 Sdr. udlagt, 4 Lam à 2 mrk, 2 galt Svin  for 4 mrk, 
en span Kaaber kedel for 2 Sdr: en Messing Kedel for 4 mrk. af kortted her paa 2 mrk.  
/  Stempled  papir til Skiftebrefvet for 9 mrk. hvor af Enhen Vil self betale de 3 mrk. for de 6 mrk er 
udlagt. 5 gl. gies med gaasen à 1 mrk 4 skl er 6 mrk 4 skl, til overs 4 skl.  
/  i vurdrings mendene for deres umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk. udlagt, en hvid Søe med 2 
grise for 3 mrk, en gl. Jern Gryde for 3 mrk. 
/  Imod denne Sal: Mands Udfart, eller begrafvelse belaastning blef Enken bevilged lige belaastning 
som er 30 Sdr.,og Udlagt, en hel brun hoppe for 15 Sdr.endnu en brun hoppe  for 12 Sdr., af en Nye 
tønde kedel de 3 Sdr. Peder Giese Skrædder fordred arbeidsløn penge 1 mrk 8 skl. Udlagt, it galt 
Svin for 2 mrk. /  til overs 8 skl. 
/  Povel Jensen i Nyelaursker Sogn, angaf at S: Esper Pedersen var verge for hans broder, Jocum 
Jensen, og en Sdr. som myndlingen tilkom beretted Povel Jensen af denne Sal: Mand Esper 
Pedersen at have opbaared som hand i fremtiden sin broder Vil tilsvare efter Loven, saaledes er 
Sterfboet Krafvs løs for berørte Jocum Jensens tiltale, Summa andrager for skrefne Prætensioner til 
penge 103 Sdr. 2 mrk, Ligvideret blifver udi behold, og til Deeling penge 162 Sdr. 1 mrk, løsøre 
arve, hvoraf Enken tilkommer den halve part som er 81 Sdr.8 skl. Og som denne Sal: Mands 
efterladte eldste søn Jørgen Espersen, og den eldste daatter Karne Mogens Pedersen hafver 
bekommed én deel til hein gift, hvormed de efter deris foregivende vare fornøyede, imod den løsøre 
arf som denne ellers efter deris fader kunde tilkomme, da delis den øfrige halfve part imellem 3 
Sønner, og 3 Døttre  er der af en broderlaad 18 Sdr 2 skl, og en søsterlaad 9 Sdr.1 skl. For Enkens 
anpart som er 81 Sdr.8 skl., er Udlagt , en Sort Koe for 5 Sdr. en røe hielmed Koe for 5 Sdr. en hvid 
Soe 4 mrk. en hvid gris for 1 mrk 8 gl. Faar à 3 mrk er 6 Sdr. af 
 en Nye brygger Kedel paa en tønde 9 Sdr. it steen bord i stuen med en gl. lugt ford 4 Sdr. it 
Vraaeskab med 2 Laase for 3 Sdr. 2 mrk. en nye vefved benkedyne 6 alen lang for 10 mrk, 12 
tønder Beyg à 4 mrk er 12 Sdr., 3 tønder Rug for 4 Sdr. 9 tønder Havre à 2 mrk er 4 Sdr.2 mrk. 
Høet for 4 Sdr. en Vogn med stier for 10 mrk. en sord blised Hest for 8 Sdr. en Ploug med Jern og 
behør for 2 Sdr. 2 Harrer à 1 mrk er 2 mrk. it aar med lihp for 1 mrk. en ung røeblised Hoppe for 8 
Sdr., til overs 5 mrk. 8 skl.   
/  Sønnen Peder Espersen for sin anpart, 18 Sdr.2 skl., er Udlagt, en ung brun Hoppe for 9 Sdr. en 
blaek grimmed Koe 5 Sdr. I en seng i krobhused, dar ulen sengedyne 4 mrk. ulen hoved dyne 1 mrk. 
it blaargarns lagen 1 mrk. it Ege sengested 4 mrk. hos Moderens  laad 5 mrk. 2 skl. En Slede med 
jern vidier for 1 mrk. 
/  den anden søn Jacob Espersen, som broderes Jørgen Espersen er verge for for sin anpart, 18 
Sdr. 2 skl. Er Udlagt, en Kedel i mur paa 3 fieringer for 7 Sdr. I den veskre seng paa lofted, en 
linnen under dyne for 10 mrk. en blaae ranned olmerdugs overdyne for 2 Sdr. en linned hoved dyne 
3 mrk. it bruegarns lagen 6 mrk. it Nyt blaaegarns lagen for 3 mrk. it lided fyrebord i stuen 7 mrk. 
en Vogn med hammel hølstsehler, og jern nagle for 2 Sdr., it gl. madskab i forstuen for 4 mrk. hos 
Moderens laad 2 skl. 
/  dend yngste søn Hans Espersen for sin anpart 18 Sdr. 2 skl., er Udlagt, en brun Koe paa leie hos 
Jens Møllere i Clemmensker sogn for 5 Sdr. en syed benkedyne paa lofted for 5 mrk. I øster seng 
paa lofted, en blaae rammed overdyne 2 Sdr. en Ulen underdyne for 1 mrk. en linnes hofved dyne  2 
mrk. it nyt blaargarns lagen for 3 mrk. en tønde Rug for 6 mrk. 6 tønder biug à 4 mrk er 6 Sdr. en gl. 
vefved  agedyne 3 mrk. hos Enken 2 skl. 
/  den anden daatter Marta, og den 3 daatter Margreta Espers daatter som søstermanden Mogens 
Pedersen er verge for, er Udlagt for deris anparter som hver tilkommer 9 Sdr. 1 skl., er 18 Sdr. 2 
skl., hvor for er tillagt en røeblised Hoppe for 10 Sdr. it sort grimmed studnød for 11 mrk en gl. føre 



kiste uden laas for 12 skl. It gl. hviel sengested for 1 mrk. 4 skl. En kuhe med tappe og skogle for 3 
mrk. en tønde Rug for 6 mrk. 2 tønder biug à 4 mrk. er 2 Sdr. en tønde aura for 2 mrk. hos Moderes 
de 2 skl.   
/  den yngste daatter Anna Espers daatter som broderes Peder Espersen er verge for tilkommer 9 
Sdr. 1 skl., er der Udlagt , en ung røehielmed Koe for 4 Sdr. 3 straaebonds tønder à 8 skl. Er 1 
mrk.8 skl., en bogstol: 1 mrk.8 skl., en tønde Biug 4 mrk. 6 tønder Havre à 2 mrk. er 3 Sdr. hos 
Anders Jacobsen Udleg af it sort hielmed studnød 14 skl. Hos Enkes 3 skl. 
/  det 4de Wornede i Nyeker sogn, som er Taxsered for 357 Sdr. 2 mrk. der af tilkommer Enken den 
halve part som er 178 Sdr.3 mrk. den anden halve part som og er 178 Sdr.3 mrk., deeles imellem, 4 
brødre, og 4 søstre, er Der af en broder laad 29 Sdr.3 mrk. 2 2/3 skl.,og en søster laad 14 Sdr, 3 mrk. 
9 1/3 skl. Efter anfordring af Skifteforvalteren, hafde arfvingerne ike videre at angifve, som 
Sterfboet kunde vedkomme, og den Sal. Mands Ifare klæder, som var af ringe vet er til børnene at 
ibide om giort, endelig blef samptl. Arfvinger med Hans Ibsen forenede, at hvis tiu sighed, som om 
den forhen meldende Eng, dei i pandtsat er, skal være der med død, og magtesløs, med det at Sal. 
Esper Pers Enke Anna Jørgen Koefoedsdaatter, skal nyde og beholde somme udi pandtsatte 
løbende aar, til man skrifvendis Vordi 1703 hvilked saaledes fast og Ubeødelig holdis og Efter 
kommis skal, U= røgelige i alle maader, at saars til ganged og  Pahseret, tehterer.  P.Meehlenbourg  
Albert Haetvig, Henrieh Brugmas, 
 Jørgen Espersen, Peder Espersen, Mogens Pedersen, 
Hans Ibsen,  Jacob J.K.S. Kastensen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


