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2 søn.
A: Hans Ibsen, f. 1733.
B: Lars Ibsen, f. 1741.
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Jens Larsen, Allinge.

629. Anne Larsdatter f.7.Sg.Olsker
bor Rø
skifte1753. 24. Okt. Side 225. Nr. 274. Rullefilm nr. 632 Landsarkivet Sj.
Anne Larsdatter 10,Sg.Rø
Anno 1753de den 24de Oktober indfant sig paa Rettens Wegne som Skifte Forvalter Hr. Amtmand
Urne og paa hans veigne hans Fulmægtig Jens Albrectsen Weelholt Saa velben Kong: Mats.
Skifte Skriver Hr. Capitain Lieutenant Hans Willum Kielsen og paa hans Wigne hans Fuldmægtig
Johan Larsen Hiuch til ligemed de Ivende udi Røe sogn anordnede Wuderings mænd Hans
Pedersen og Hans Jensen begge bondes i samme sogn efter foregaaende berammelse og lovlig
giorde tillysning at Registrere og vurdere paa og endelig Skifte og Deeling at holde efter Jep
Markusen ved Døden afgangne Hustru ved Navn Anne Larsdaatter som boede og døde paa dend
10de Selfejergaard i Røe sogn, og det over den Sal. Qvindes efterladte Boe og formue og
Eftergioreh udlæg og betaling til de fordrende Creditorer, deraf da det øvrige og overblivne igien at
Dele imellem dend ved Døden afgangne Salig. Qvindes efter levende Enkemand paa den ene siide
og paa dend 2de siide dend Salig. Qvindes efterladte Børn som er 2 sønner,
Dend Eldste søn ved navn Hans Ibsen paa 17de aar gammel,
Dend 2de søn ved navn Lars Ibsen paa 12te aar gammel for disse børn Wærger Faderen selv efter
Loven og en med en sammen som tilsynsværge anordned Myndlingenes Morbroder Jens Larsen
boende i Allinge som mødte Svar da Kellen Selv Satt p.p. som Sædvanlig og Passeret som følger,
da Skifte Retten var i anfing med Enkemanden med tilsiches vegne forclarede ret de haver
overgaaet dette boes løsøre og faste Gods som de ieke kunde skione at runde beløbe sig til Høyere
for hver af denne Salig Qvindes foranførte sønner end 100 Sletdaler som til ligesom ukende og vie
vil være ansvarlig for om boet var kommen til Registrering og Vurdering, da Myndlingene ieke
kunde tilfalde saa meget, hvor for og af dets aarsag de var begioene de Skifte forvalterne vilde
Ponfentere denne dris saa for Deelagtige for børnene giorte for Eening hvor paa Skifte forvalteren
som tøekte med foebehold at foranførte Sønnerne tilstaaende arve lod efter Moderen bliver
forsiekring jovet og udlagt i dend 10de Selfejergaard ejendom her i sognet tilligemed svarer
Enkemanden ald dend Gield her paa boet maatte hefte Nevet eller u Nefus:
Thi blev fremvist en lod Seddel af Dato 10de Januar 1750 regnet efter dend 1te Selfejer Hans
Hansen i Røe sogn hvorefter daatteren Anne Hansdaatter tilkommer 4 Sdr.7 mrk.10 skl.
Rente til Dato 3 mrk. 6 skl./: er Capital og Rente i alt 5 Sdr.7 mrk. udi denne Enkemands stæd blev
Myndlingens Morbroder Mogens Michelsen paa 2de( el.22.) Worendegaard i Østerlaesker sogn til
Værge anordnet og som ey mødte for øvrigt er Enkemanden Accorderet med Skifte Betientene om
deres Salalaio og deds bekostning som følger Skifte Forvalteren for sig og Tienere 9 Sdr.
Skifteskriveren i alt 18 Sdr. Stemplet papir 1 Sdr.7 mrk. Vuderings mændene hver 3 mrk. er 1 Sdr.
2 mrk.: angaaende denne 10de Self Ejergaards Sæde og Adgangs Rettighed, da bevaer det dermed
Indtil denne Enkemand ved Døden afgaar hvor efter da efter ham derom for holde efter Kongl:
Dicissione og Bornholms Praxin at om grans om bemelte Sæde og Adgang til meer bemelte 10de

Selfidiom hvem samme skal tilføre nemlig de værende yng = ste søn efter denne Enkemand som
vil Værende
---fus værge Jens Larsen paastand i endnu erindrede Enkemanden og Julsvifes værgen og var
begiorende, formedelst Lovene var tilstaaet saa meget efter deres Sl.Moder, at deres foranførte
tilstaaende arve lod bliver Rentefrie bestaaende til En hver opnaar sin 18de aar hvorimod Faderen
forsiekrende at holde denne udi Skoele og til Confirmation og i øvrigt Saaledes lade oplære som
hand for Gud og Menneske vil være ansvarlig og bekiendt sig paa saadan forsiekring og efter viden
omstændig heden Conhceterede Skifte forvalteren ders begiæring paa den maade at Faderen ey
tilsynsværgen holder ders løfte nemlig den ude at lade børnene Christelig og Anstændelig ude ders
Christendom læsten og skriven opdrage saafremt denne Conheie ved magt skal stande var saa ey
videre ved dette Skifte at Obherrere men samtlige vedkommende var med denne forretning og
Skifte Contrait i alle maader vel fornyede og lovede at holde Skifte Rettens betiente ---som dette forrettede fri for ald i for modentlig paa kommende. Thi Sluttes og Underskriver
Aastædet.
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