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Bodil Hansdatter, 6. Vg. Rutsker. 
Hans Pedersen. 
5 søn. 1 dat. 
A: Thor Hansen, 41. Sg. Rutsker. 
B: Hans Hansen, 34. Sg. Rutsker. 
C: Jens Hansen, myndig. 
D: Ole Hansen, f. 1740. 
E: Peder Hansen, f. 1743. 
F: Magdalene Hansdatter, f. 1734. Værge for disse: far. 
 
Skifte No.68,Anno 1764 Laterdagen den 22 Vipi br. Indfandt sig paa Rettens vegne som Skifte 
forvalter Høy Ædle og Høy Velbaarne Herr Johan Christian Urne Deres Kongelige Mayst: 
Høybestaltes Etatsraad og Høy Betroede Amtmand ansvar Landet Bornholm og paa hands vegne 
indfant sig hands Velbetroede fuldmægtig Høy Peder Dam, og som Skifteskriver indfant sig Ædle 
og Velsiite Herr Hans Jørgen Schougaard Deres Kongelige Maystæts Velbestaltes Byefoged udi 
Hasle Birke Dommer til Hammers Huus Birketing, samt Herrets foged og Skifteskriver udi Nørre 
Herred paa Bornholm, og paa hands vegne indfant sig hands Confuenerede Fuldmægtig Hans 
Lerche Schousboe fra Rønne tillige med de udi Ruetsker sogn steordende og brugelige vurderings 
mænd nemlig Herr Fredrich og Sandemand Anders Pedersen Rasch og Hans Christensen begge 
bondes udi forbemelte Rusker sogn, for efter foregaaende berammelte og Lovlig giorte Tillysninger 
at Registrere og Vurdere, samt endelig Skifte og Deling at holde efter Hans Pedersens ved døden 
afgangne Salig Hustru navnlig Bodil Hansdatter som boede og døde paa dend 6st Vaarende Gaard 
udi forrettede Rutsker sogn hvor de efter at ald dette Steevboe Retmæsige og Lovskyldige Gield og 
Præienionen var bleven andgivet og dertil udlæg giordt da det øvrige og efter blevende at komme til 
Skifte og Deling, imellem denne Salig Hustrus efterladte arvinger, som ere paa dend ene side denne 
Salid Qvindes efterladte Enkemand navnlig Hans Pedersen bondes paa formeltes 6te Vaarende 
Gaard i Rutsker sogn, som var tilstæde, og paa dend anden side, imellem denne Salig Qvindes 
efterladte Sepbørn navnlig 5 sønner og én datter,  
dend ældste søn ved kalte Thor Hansen bondes gaarden 41de Selveier gaard udi Rutsker sogn som 
mødte,  
dend anden søn ved navn Hans Hansen bondes paa dend 34de Selveier gaard i Rutsker sogn, som 
mødte,  
dend 3de søn ved navn Jens Hansen Myndig og mødte, 
 dend fierde søn ved navn Ole Hansen paa 24de aar gammel mødte og myndig, dend femte og 
yngste søn ved navn Peder Hansen , paa 21de aar gammel mødte og myndig. Datteren ved navn kalt 
Magdalene Hansdatter 30te aar gammel, for hende loven da hand og for sine mindre aarige sønner 
blev andsat som Curator. Hvor da Ret 
ten blev sadt udi hands Kongelige Maystæts Høye Navn med samme befaling som sædvanlig og 
forretaget og Paaskrevet saaledes som følger.Da Skifte retten var udi anfang med at ville lade dette 
Steevboe ordentlig Registrere og Vurdere fremtonde for Skifte Retten Enkemanden og de myndige 
arvinger og deelarende at de saaledes være forrende nemlig at de betende ælldste og gifte sønner 
vare fornøynede med dend udstyr og hiemgift som de halde faaet, saa at de nu udi paatoedergen arv 
efter deres Salig Moder, hvormed Enkemanden Hans Pedersen tilstod sine andre 3de sønner og 
datteren udi arv efter deres Salig Moder beste 40 Sld. Da hand af kierlighed salveren tillagde saa 
meget af sin egne Lod paa det at Datteren kunne komme i lige Lod med sønnerne, da datteren blev 
og saa tilstaaet sin Sal: Moders Ihalse klæder, hvilken for emig da udbad sig af Skifte Retten ville 



aprorobete Skifte Retten tillige med vurderings mændene adterbryede dette Steevboes formue og 
Gield, og befandt samme af saadanne omstændigheder, at i fald Steevboet ved ordentlig 
Registræring og Vurdering var bleven igemmengaaet, alt lorvende udi nær halde bekomet saa meget 
som Fel Paderne deenen tilstaaet haster altsaa Liden denne fortning var til børnenes beste saa 
Conheneerede Skifte forvaltene samme.  
Løfter paa ekning af Skifte Retten blev fremvist denne 6de Vornede Gaards breve og Documenter 
nemlig.Eet Kongelig Allernaadigst med dels skiøde brev af dato 18de Januar 1745 hvoraf erfares at 
denne 6de Vornede Gaard er denne Enkemand overdraget for dend summa 164 Sld.11 Skl. Ved 
videre samme om formelder, som blev paa skrevet og tilbage leveret.Da Skifte Retten maatte erfare 
at denne 6de Vornede Gaard var dette Steevboe tilhørende, saa vilde Retten for nemme hvorledes 
de om dende Taxt og Sælsning nu her ved Skiftet  være forenende, hvortil de svarede at angaaende 
Sælsningen, samt adgangs Rettigheder til denne Gaard beroer, indtil denne Enkemand ved Døden 
afgaard, altsaa bliver derom for denne siede ike noget at handle.Ald dend gield her paa boet hefter 
til hvem det maatte være samt Skifte bekostning svarer Enkemanden enhver uden ald anke og paa 
klage, hvorunder og saa er forstaaet ét pante brev udgivet af denne Enkemand til hver Lieutenant 
Mads Kofoed i Hasle paa Capital 250 Sld. Hver fore var i pandt salt denne 6de Vornede Gaard med 
ald dends tilhørende med videre samme pante brev om formelderen der er af dato 1te December 
1761de som efter at det saaledes var obherreret blev paa skrevet o 
g tilbage leveret.Item er denne Enkemand anordnet til værge for Migedtlingen Bodil Olsdatter hvis 
arv med Capitale og renter til dato beløber sig til 24 Sld. 1 mrk 8 skl. Udi denne Enkemands Sxed 
blev efter forslag myndtlingens broder Edvert Olsen i Rønne ti 
l værge anordnet, som ey mødte men det bekeendtgiort.Ligeledes værgede denne Enkemand for 
myndtlingen Elisabeth Pedersdatter hvis arv Capitale med rente til dato ere 54 Sld. 2 mrk 9 skl. 
Siger fiere og haltredssindtyve slette daler toe mark og nie skilling, udi denne Enkemands sted blev 
Migedlingens fader Peder Jørgensen paa 1te Vornede Gaard i Nyeker sogn til værge anordnet som 
ey mødte. 
Endnu er denne Enkemand anordner til værge for Myndlingen Peder Pedersen hvis arv var den 26 
juli 1762te 18 Sld. 3 mrk 12 skl. Ved hvilket værgemaal Emkemanden fremdeles vedkliter.Imod at 
Enkemanden med rende penge svarer at nembe børne midler, samt Steevboets Creditore og Skifte 
bekostninger, saa beholder hand ald dette Steevboens tilhørende formue og Løse Øre Gods af gior 
sig samme saa nigtlig som hand best ved vil og kand. 
Skifte betieeteren er med Enkemanden om dette Skiftes bekostning og Valaris Accordetet saaledes 
som følger. 
Skifteforvalteren at have5 skl. 
Skifteskriveren for denne forretning paa aaestedet at fortalse 
Reenskrive og Protocollen16Sld. 
Dito for tillysningen og eftervaltninger sedler  2 Sld. 
Stemplet papir til denne forvaltning  1 Sld. 2 mrk 
Vurderings mændene hver 1 Sld. Er  2 Sld.Var paa ey videre ved denne forfvaltning at obhervere 
men Enkemanden og vedkommende arvinger være med denne forretning udi alle maader vel 
fornøyede, og lovede at holde Skifte betieeteren som dette forreltede frie for ald uformodende paa 
kommende tiltale samme betrættende bli slutter, Skifte stædet de dato ut supra. 
Peder Dam,Hans Jørgen Schougaard 
 
Vuderingsmændene Anders Pedersen Rasch ,    Hans Christensen 
Enkemanden og Arvinger  Hans Pedersen ,    Thor Hansen,      Hans Hansen, 
 


