322, Jørgen Christensen 23 juni
Skifte .
Nørre Herred 1773 – 93 side 266b.
G 6/2 ¾ 1786 Rd. Skifte Efter Udbygger Jørgen Christensen paa 16 Sg. Gaards Grund i Olsker
Sogn:
1786 juny 23de Indfandt under skrevne Rettens betiente og Sognets Wuderings mænd sig efter
Tiellysning i Stevboet efter Afgangne Udbygger Jørgen Christensen paa den 16 Sg. Gaards grund
i Olsker sogn, arvingerne være Enken med Laugværge udbygger Claus Ipsen værende her i huuset
og 6 børn Navnlig.
1. søn Christen
Jørgensen
17 aar gl.
2. søn Hans Jørgensen
14 aar gl.
3. søn Jens Jørdensen
4 aar gl.
4. datter Anna
Jørgensdatter 19 aar gl.
5. datter Elsebeth
Jørgensdatter 11 aar gl.
4. datter Karen
Jørgensdatter 8 aar gl.
For alle blev til værge anordnet afdødes fuld Broder Peder Christensen paa Gyldens Gaard grund i
Østermarie sogn i Linnet som ey var mødt, men derom forhen var vidende.
Retten blev sat og saaledes forretaget Registering.
Elleve Stolperen Huus Wuderet for 16 Sdr. En Jern Kakkelovn 8 Sdr.Et Bord med stange ford
1mrk. 8 skl.En Bagstol 8 skl. En gl. seng med nogle papper til behæng nu gl: Stribet Overdyne 1
underdyne og nogle gl. puder med videre for 2 Sdr.2 mrk.En Bænk for 1 mrk. En spin Rok 1 mrk.
En gl. kiste med laas 1 mrk. 8 skl. En Ploug med Skier 1 mrk. En gl. Jern harve 2 mrk. 8 skl.
En gl. Vogn uden tilbehør 1 Sdr. En gl. Gryde 1 mrk. en gl. Tønde 2 skl. en gl.sort kiole 14 skl.
Et gl. Skaab og Krus tøy 1 mrk. en Skippe Rug saaed for 2 Sdr. videre vidste Enken med
Vedkommende ikke til Boets Indtægt at anmelde 4 faar og en Væder à 2 mrk = 2 Sdr. 2 mrk.
Summa Boets Masha 40 Sdr. Derimod fragaar følgende Gjeld Bonden Ole Adolphsen fremlagde
en Pante Obligation udgivet af afdøde til ham Dateret 20 juli 1785 og Tinglyst 29de juli same aar
efter hvilken ham tilkom 40 Sdr. og Renter til denne Tied 1 Sdr. 2 mrk. og for udlagde penge til
Begravelsen 7 Sdr., efter sames videre formeld som blev paategnet for at indlemmes i Aiten
udbygger Hans Jørgensen paa Kongens March i Østermarie sogn tilkomme for laante penge og
bekommer være 40 Sdr. Mere Gield var boet ey behæftet med, thi enregnes dette Skifte med
gaaende omkostninger saaledes til stemp: papir 1 Sdr. 8 skl. Skifteforvalteren med fuldmægtig og
Aeyse 1 Sdr. 2 mrk., Skriveren med Tillysning til 3 Sdr.1 mrk. 8 skl., Wuderings mænd hver 1 mrk
er 2 mrk., er 6 Sdr. 2 mrk. Suma Gielden 95 Sdr. af ovenstaaende erfares at gielden langt overstiger
boets Masha, altsaa nyder allerede efter Loven Prioriterede fordringer første betaling nemlig
Skiftets med gaaende omkostning 6 Sdr. 2 mrk. og dernæst Ole Adolphsen for sin Pante Obligation
med Renter og for udlagde penge til begravelsen 48 Sdr. 2 mrk. nyder ikkun overskudet af boet ved
33 Sdr. 2 mrk. for det øvrige gives ham regnes til Enken og Boet for ale øvrige bliver intet at
bekomme Ole Adolphsen som pant haver var villig at betale Skiftet med gaaende omkostninger og
uagtet han sider et stort tab heri boet var han dog angievende at boet ikke maatte kome til atuction
paa det at Enken ikke med sine mange smaa børn skulde bliven Huuset, Vilde Skifte forvalteren
beefaldt same siden alle ting er saa Høyt Wuderet at det ved Auction hvorved ville med gaae mange
omkostninger,ikke kunde blive Pandt haverne til nogen fordeel og den uprioteterede meget mindre
kunde vente at faae noget da man ey kan formode at Huuset som det eneste kunde kome i nogen
pris siden Grund eyerne Ole Adolphsen vil lade Enken side paa sit hæfte.----Her bliver altsaa til enhver at giøre udlæg efter foranførte forklaring.--Skulde Hans Jørgen som i dag ikke var nærværende siden vilde paastaae Auction Reseveres ham
hertil sin lovlige Ret saaledes at være paseret bevides under vore hænder efter at vedkommende

tilstædeværende haver forbundet sig at holde Skifteretten frie for alle anker eller paatale i nogen
maade, paa S T: Hr. Justitsraad Munster vegne Heiberg og paa Hr. Byefoged Gads v: Autions
Wuderings mændene Nieol: Pedersen, Ole Adolphsen, Enkens Laugværge og Panthaveren
Claus Ipsen, Ole Adolphsen.
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