
327,Magdalene Hansdatter 
Skifte Nr. 218. 
Side 354.  1787.  24. Feb. 
Magdalene Hansdatter, 6. Vg. Rutsker. 
Mogens Pedersen Müller. 
1 søn.  3 døt. 
A: Hans Monsen, f. 1774, hjemme. 
B: Bodil Kirstine Monsdatter, f. 1769, hjemme. 
C: Kirstine Monsdatter, f. 1772, hjemme. 
D: Magdalena Mogensdatter, f. 1776, hjemme. 
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jens Hansen, 54. Sg. Åker. 
 
Bornholm  Nørre Herred Skifteprotekoller 1773-93-1bd. Side 354. 
N.- ( 7de 1787  3½ ud 
Skifte efter # 326 #  Mogens Pedersen Mullers hustru Magdalene Hansdatter # 327 # som døde paa 
Svatige gaard den 6de Vaae: i Ruth: sogn Aar 1787 den 24de feb: Jud fandt Skifte Retten betirete 
sig som Skifte forvalter S. T. Hr. Justitsraad og amt forvalter ate Munster paa hvis vegne mødt Jepe 
Hansen borger og Judvohere af Aakirkebye og som Skifte skriver Hr. Høy Birke og Herreds foged i 
Nørre Herred Hans Gad og paa hans vegne mødte Hans Peter Kien af Hasle tillige med Ruthsker 
sogns anordnede Vurderings mænd Claus Olsen Schow paa21de Slgaard og Hans Munch paa 38de 
Slgaard efter forregaaende tillysning og berammelse over alt paa landet og Byerne paa aastædet 
efter ved døden afgangne Magdalene Hansdatter som boede og døde paa den 6de Vaarnede gaard i 
Ruth: sogn Svartinge kaldet for at Registrere og vurdere samt om murligt endeligt Skifte at holde  
over hendes efterladenskaber alt rigtighed for Creditorer og arvinger som ere Enkemanden Mons 
Pedersen Muller paa den ene side og afdødes efter ladte 4 børn i ægteskabet med Enkemanden 
avlede paa den anden side nemlig. 
1. søn Hans Monsen hiemme værende hos faderen, gl. 12½ aar. 
Den ældste datter Bodil Kirstine Monsdatter ligeledes hiemme hos faderen gl. 17 ¼  aar  
2 datter # 163 # Kirstine Monsdatter gl. 15 aar. Ligeledes hiemme hos faderen, 
3 og  yngste datter Magdalene Mogensdatter gl. 10½ aar ligeledes hiemme hos faderen, for disse 
børn værger faderen selv efter loven. 
Med og tilsyns værge myndlingenes Morbroder Jens Hansen paa 54de Slgaard i Aaker sogn som 
var mødt og Peder Hansen paa 1de Slgaard i Bodilsker sogn som ligeledes var mødt Retten blev 
sadt.Hans Kongl: Mayst Høy Navn alvorlig tilhold til Enkemanden Rigtig at angive alt hvad 
Steevboet mener tilhøre saavel Indtægt som udgift aldeeles intet fordølge men vogte sig for arve 
svig saa fremt han vil indgaae den straf som imodsadt falddietorer Vurderings være dens paalagdes 
og at vuder hvad den foreviste saasom de selv vil tilsvare de anordnede med og tilsyns værger blev 
det ligeledes paalagt at obsevere disse ommeldte arvingers tarv og beste saaledes som de selv efter 
loven ville tilsvare om alt dette vilde Skifte Retten i forvejen have alle ved kommende erendret paa 
det ingen sig med uvidenhed i sin taul skal kunde undskylde hvor da ei passeret som følger 
Registrering, Just som man vilde Registrere og vurdere dette boe fremstod for Retten Enkemanden 
og de i dag anordrede med og tilsynsværger og Deelarede med sin anden saaledes at være for 
neerde at Enkemanden efter at han af egne lod haver giort døtterne lige med sønnen, vilde give et 
hvert af sine børn den same 100de Sld. Som for dem alle 4er udgiør 400de Sld. Hver af 
Enkemanden svarer rente om 2 aar fra dato af her foruden vilde Enkemanden endnu give sin søn én 
hæst og sadel til verdi 30de Sld. Og en hver datter en bie væv item sæng og sængeklæder ligeledes 
af værdi til 30de Sld. Dog at mymdlingenes imodtager det in Natura. Sønnen naar han bliver 18 aar 
og døttrene naar de bliver enhver enten bliver gift eller og naar de skulle flytte fra Enkemanden for 



at forsørge sig selv, af denne sidste foræring svars sig en rente herforuden loves Enkemanden at 
give sine børn en kristelig opdragelse af klæde og føde efter stand og vilkaar samt i lovlig bud 
forheilpe dem til Confirmation lige som og Enkemanden svarer alle paa dette Steevboe  paa hæftede 
giæld og besværing til alle ogsaa hver som med rette have her noget at fordre og det naar lovlig 
forlænges alt saaledes  at Skifte Retten des formeldte fuldkom skal blive uden andsvar i blandt 
gieldenes og for staaet de udestaaende værgemaale som Enkemanden fremdeles vedbliver samt 
Resterende bog klærings skat for 1786, item er fordring fra Peocarator Schouboe paa 121 rd. 3 mrk 
8 skl. Med nogen resterende rente saa og svarer Enkemanden selv dette Skiftes med gaaende 
omkostninger efter foreenlig vedkommende saaledes at denne forening fandt Skifte Rettens biefald 
saa som den nødvendig er til umyndiges største fordeel og om Skifte ordentlig vis skal afhandles 
faaer de viiselig langt mindre i betragtning af Enkemanden viiløfttige omstændigheder og 
indgaaende Contien for Ole Clausen paa 15de Sl.gaard i Clemmensker sogn hvilken arfahres af 
Svend Hansens i dag her i Skifte Retten indlevede P. M. af 22de idenne maaned der lyder saaledes . 
--- P. M. no. 2  ( 7 dr 6 skl   1787 ) i dag Ole Clausen af 15de Sl. Gaard i Clemmensker sogn efter 
udgivne pant Obligation skylder mig underskrevne 380 Dr. Og broder Herm: Clausen tilligemed 
Mogens Pedersen af Svartinge i Rutsker sogn have forbundet sig ene for begge for én som 
Cantionester og selv skyldere at indestaar og betale mig for bemeldte i Capital med rente 4 plts fra 
sidst afvigte juli maaned 1786 og denne pant obbligation ey maaeblive mig udleveret men indholdes 
af Rettens Skriver saa som Debitor hidtil haver forsømt at lade til tinge udskette ældre eller forhen 
udgivne skiont ind frinde obbligationer, og ingerfahver af Skifte og Deeling nu skal foretages efter 
formeldte Mogens Pedersen hans Hustru da er det eig ved denne Prodmemorie vil have den 
reipeetive Skifte Ret. Og anden vedkommende er indret om disse omstændigheder og min Ret 
reserveret paa grund af lovenes  5 B. 2 A.  83 a: og flere lovens lydende, da det er aabenbare, at 
Steevboet kan aldrig Rigtig Balanceres og ligvideres forre det første bliver afgiort om Enkemanden 
alene skal betale mig reten den foran første gandske Capital med renter, eller og en deel deraf og da 
hvor meget thi maaring begiærer anstand med Skiftet saalænge ating kan opsige og indtals disse 
penge som er en Prioriteret fordring i boet, saa begiærering og at dettte midt Indlægmaae værde i 
Retten læst og Skifte brevet tilført Allinge d. 22 feb. 1787 udstet Svend Hansen. Producert paa 
Skiftet holdt paa 6de Vaar:gaard i Ruth: sogn den 25 feb. 1787 test. I Hansen  I. L. Kien i 
andledning af denne P. M. tilspurt Skifte Retten Enkemanden og de anordnede med og tilsyns 
værger at i fald saa uheldig skulde være at Enkemanden som Contioniol for ovenstaaende skulde 
komme til at Contribuere noget ovenbemeldte Obbligationer opfyldelse om han end da vil kan 
ansees vederhæsttig for den i dag udlovende arv ? hvortil    baade Enkemanden som med odg tilsyns 
værgerne samtlige svarede ja og i alle maader vilde holde skifte Retten frie for al andsvar saavel for 
denne fordring som øvrige og derpaa begiærede Skiftet  sluttet. Skifte forvalteren over vigide den 
en boets Indtægt og udgift og befandt tilbudet antagelig aller helst med og tilsyns værgerne dermed 
paa eeget ansvar være meget vel fornøyede lige som og begge vuderings mændene som de da er 
dette boe velbekiendt efter Skifte Rettens tilspøgelse og saa Deelarerede at tilbudet var fordelagtigt 
for børnene altsaa antages tilbudet udi et og alt og naar Enkemanden opfylder dette belovede som 
foran er anført, da nyder hans denne heele boe uden vurdering til Rud kommenejendom, Skifte 
Rettenprie fordrede denne vaands adkomster,hvor da Enkemanden fremlagde et Skiøde 
brevudstædet af Hans Pedersen til Enkemanden Mogens Pedersen Møller og da forlovede kireste nu 
afdøde Magdalene Hansdatter hvor ved Enkemanden er bliven ejier af denne 6de Vaaenede gaard 
med dens tilliggende eiendom og løs øre for summa 940 Sld.imod aarlig undertag til selgeren sin 
livs tiid men under dette skriver om formeldning der er af dato 24 okt. 1766 tinglyst 14 nev. Atester 
som blev paategnetog Enkemanden tilbageleveret ifølge her af restehens at denne gaaed er i 
forlovelse med nu afdøde og denne Enkemand dette Steevboe ved kiøb bleven tilhørende altsaa 
bliver intet denne gang at afhandle om gaardens adgangs rettighed mens Enkemanden nyder same 



ifølge den kongelige allernaadigt forordning af 14 apl. 1777 af 5 marts 1777 og da dette skifte ved 
Contruet er afhandlet saa er ingen Taxt  fornøden paa gaarden, Skifte Retten tilspurte 
vedkommende og tilstædeværende om de havde noget paa denne forretning at indvende de da vilde 
anmeldle somme hvortil de samtlig svarede nej men være velfornyede og lovede at holde Skifte 
Retten frie for al paa anke i nogen maade dette Skiftes afhandling betieffende og begie 
vende samme sluttet thi bestemmes dette Skifte Salluio saaledes  
Skifteforvalter med fuldmægtig   20dr., Skifteskriver 44 dr. , Tillysning 6 dr. ,Stemplet papir 5 dr.1 
mrk. , Vuderings mændene begge 3dr. Ere sallarium  78 dr. 1 mrk. Enkemanden Deelarede at have 
allerede givet og deelt af dødes Ifarre klæder imellem Døttrene samt givet hver af dem en Kiste som 
de nu haver imodtaget hvormed tilsyns værgerne være fornøyede  hvorimod sønnen i sin tiid nyder 
faderens Ifarre 
 klæder og Kiste, som intet videre være at Obherere saa Sluttes Actum Ut Supra. 
I. Hansen I. L. Kion Vuderings mændene C.O.Schouw Hans Pedersen Munch. 
Enkemanden Mogens Pedersen Møllermed og tilsyns værgerne  
Jens Hansen Peder Hansen. 
 
 
 
 
 


