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Berithe Hansdatter, enke, 23. Sg. Vestermarie.
Afg. Thor Hansen.
4 søn. 6 døt.
A: Jørgen Thorsen, egen værge, Nylars.
B: Hans Thorsen, egen værge, Klemensker.
C: Lars Thorsen, egen værge, Vestermarie.
D: Thor Pedersen, egen værge, 23. Sg. Vestermarie.
E: Anne Thorsdatter, død, var gm. Michel Pedersen, Nylars. 2 søn. 5 døt.
1: Hans Michelsen, egen værge.
2: Peder Michelsen, f. 1705.
3: Kierstene Michelsdatter, gm. Mads Michelsen, Nylars.
4: Anne Michelsdatter, død, var gm. Hans Aristsen, Vestermarie. 3 søn. 2 døt.
a: Peder Hansen.
b: Arist Hansen.
c: Hans Hansen.
d: Kierstene Hansdatter.
e: Gjertrud Hansdatter.
Værge: Far.
5: Bergithe Michelsdatter, gm. Absolon Kofod, Skovgård, Vestermarie.
6: Margrethe Michelsdatter, f. 1707, hjemme.
7: Karen Michelsdatter, f. 1711.
Værge: Far.
F: Bohl Thorsdatter, gm. Arist Hansen, Nyker.
G: Berithe Thorsdatter, gm. Niels Jørgensen, Vestermarie.
H: Kierstene Thorsdatter, gm. Peder Ødbersen, Rutsker.
I: Karen Thorsdatter, død, var gm. Hans Jensen, Rutsker. 3 søn. 2 døt.
1: Thor Hansen.
2: Peder Hansen.
3: Hans Hansen.
4: Mallene Hansdatter.
5: Birte Hansdatter.
Værge: Far.
J: Lisbeth Thorsdatter, gm. Peder Jacobsen, Nyker.

Anno 1727 Dend 8 Junÿ er efter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering og Wurdering sampt
Skifte og deeling efter Salig Birthe Sl. Thor Hansen som boede og døde paa Loftegaarden Wester
sogn d. 23 Jord Eÿendomsjord, og det imellem denne Sl: Qvindis Samptlige efterlevende børn son
er 4 sønner og 6 døttre, hver af
Dend eldste søn er Jørgen Thorsen boende i Nÿelarsker sogn, som mødte og er sin egen værge.
Dend anden denne Sl. Qvindis søn Hans Thorsen Boende i Clemmensker sogn som og i
liggemaader mødte og er sin egen værge.
Dend 3de søn Lars Thorsen Boende i Smørengen i Vestermarie sogn sin egen værge som og mødte.
Dend 4de og ÿngste søn Thor Pedersen ( Peder Thorsen )boende paa forremelte 23 Jord
Eÿendoms sin egen verge,
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Dend eldste denne Salig Qvindis daatter var Anne Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var
i egteskab med Michel Pedersen boende i Nÿelarsker sogn som var tilstæde, og efter hende igien
lever 2 sønner og 5 døttre.
Dend eldste søn Hans Michelsen sin egen verge saa ham hender 25 aar gl.
Dend anden søn Peder Michelsen 22 aar gl.
Dend Eldste daatter Kierstine Michelsdaatter som er i egteskab med Mads
Michelsen boende i Nÿelarsker sogn som mødte og for hende svarer,
Dend anden daatter ved navn Anne Michelsdatter som ved døden er afgangen og var
i egteskab med Hans Aristsen boende i Vestermarie sogn, og efter hende igien lever
som hun haver auflev med bemelte sin mand Hans Aristsen som er 3 sønner og 2
døttre deraf dend eldste søn ved navn Peder Hansen , dend anden søn Arist Hansen ,
dend 3de søn Hans Hansen , dend eldste daatter Kierstine Hansdaatter , dend anden
daatter Giertrud Hansdaatter, for disse forremelte 3 sønner og 2 døttre er faderen
self verge efter Loven.
Dend 3de daatter Biergithe Michelsdaatter som er i egteskab med Absalon Kofoed
boende i Vestermarie sogn paa Skovgaarden, som mødte og for hende svarer,
Dend 4de Margrethe Michelsdaatter som er hiemme hos Faderen Michel Pedersen
umÿndig 20 aar.
Dend 5te og ÿngste daatter Karne Michelsdaatter paa 16te gl. for disse umÿndige
børn er faderen Michel Pedersen self verge.
Dend anden denne Salig Qvindis daatter er Bohl Thorsdaatter som er i egteskab med Arist
Hansen boende i Nÿeker sogn som mødte og for hende svarer.
Dend 3de daatter Berithe Thorsdaatter som er i egteskab med Niels Jørgensen boende i Sose i
Vestermarie sogn.
Dend 4de daatter Kierstine Thorsdaatter som er i egteskab med Peder Ødbersen boende i Ruthers
sogn som mødte og for hende svarer,
Dend femte daatter var Karen Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i egteskab med
Hans Jensen boende i Rutsker sogn og efter hende igien lever 3 sønner og 2 døttre hvoraf
Dend eldste søn Thor Hansen , dend anden søn Peder Hansen, dend 3de og ÿngste
søn Hans Hansen , dend eldste daatter Malene Hansdaatter, dend anden og ÿngste
daatter Birthe Hansdaatter , for samme disse foesk: børn er Faderen self verge efter
Loven.
te
Dend 6 og ÿngste denne Salig Qvindis daatter Lisbeth Thorsdaatter som er i egteskab med
Peder Jacobsen boende i Nÿker sogn som mødte og for hende svarer.
Hvor paa Rettens veigne var oververende Høÿ Edle og Welbaaren Hr. Oberstober Commendant og
Amptmand Hpr Niels West paa hans og egne veigne Kongl: Maÿst Skifteskriver Nicolaj Brugman
tillige med hans fuldmegtig Fridrick Flake , blef til Wurderings mend opmeldet Jep Aristsen og
Anders Olsen hvor saa er forefunden fremwist og Pahsered som efter følger:
Qveg.
En røe Koe 4 Sld. 2 mrk., én sort qvige 4 Sld. 2 mrk., én sort Koe som er hos Niels Jørgensen Sose
saa god som 3 Sld.2 mrk., én sort Koe som er hos Hans Thorsen saa god som 4 Sld. 2 mrk.,
Faar.
3 stk. gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 10 mrk. 8 skl.,
Boeskabs Wæhre.
Én fyhre kiste med laas og hengsler 6 mrk., én gl. fyhre kiste med hl Laas og wornehængsler 2
mrk., én ege kiste med laas og hengsler for penge 1 Sld.2 mrk.9 skl., gl. Wadmels caer lagen med
kappe om 3 mrk.8 skl.,
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Dennes salig Qvindis sengeklæder.
Én blaa Ranned bolster overdÿne 9 mrk., én ditto 9 mrk., én hel berend skinds hoved dÿne 2 mrk.8
skl., én hvid vadmels hoved dÿne 1 mrk.4 skl., én hvid vadmels under dÿne 2 mrk., én hvid
olmerdugs hoved dÿne med røe renner 2 mrk.8 skl., én blaagreked Dantsie Tøÿs hoved pude uden
lihevahe 1 mrk.4 skl., én blaa ranned hoved pude 1 mrk., én hvid blaa ranned hoved pude 12 skl.,
Benkeklæder
Én nye vefned benke dÿne med pohe skind under sofe 3 allen 3 mrk., én gl. flamsk benke dÿne med
skind vahr under 1 mrk., én sÿed agge dÿne med rødt vadmels under fohe 2 mrk., it sÿed hiønde
med rødt vadmels fohe 1 mrk. 8 skl., nok it sÿed hiønde med graat vadmels under fohe 1 mrk.8 skl.,
et nÿee vefved hiønde med spohe skindet under fohe 12 skl.,
Lihnklæder
Et bruegarns lagen med toe breeder udi 3½ allen for 1 Sld., endnu it bruegarns lagen med breeder
udi 3½ allen for 1 Sld., it blaae garns lagen med 2 breeder udi med it hul paa 1 mrk.8 skl., endnu it
blaae garns lagen med 2 breeder udi 3 allen 2 mrk.8 skl., it hampe brue garns lagen med 2 breeder
udi 3½ allen 2 mrk.8 skl., it hør garns pude vohr med fleted strik 1 mrk., it hør garns pude vohr med
kniplinger dend eene ende 1 mrk.8 skl., it gl. blaae garns pude vohr med fleted strik for dend eene
ende 1 mrk., én kappe dregls bord dug 2 breeder udi 3 allen 1 Sld., én dregls bord dug med 2
breeder udi 3 allen 1 Sld., én blaae garns bord dug med stor traae 2½ allen og 7 breeder udi for 2
mrk., 12 allen hvid bolster 9 Sld., 12 allen hvidt vadmels 2 Sld.,
Kaaber Vahreng Messing
Én gl. malm gryde paa ½ kilte stoer med jern greve udi 1 mrk., én messing kiedel paa 2 spande
stoer med jern greve udi 10 mrk., én gl. kiøen messing kiedel mÿ fahe kilte stoer med jern greve udi
8 skl.,
Tilstaaende Gield.
Denne Sl. Qvindes tilstedeverende børn og arfvinger angaf at Peder Ødbernsen i Rutsker sogn
som haver denne Sl. Qvindis daatter til egte er skyldig hertil boet for rende landk. Penge 100 Sld.
Jørgen Thorsen denne Sl. Qvindis søn angav at var skÿldig hertil boet for rende Landk: penge og
nu her 25 Sld.,
Denne Sl. Qvindis søn Hans Thorsen i Clemmensker sogn angav at vere skÿldig her til boet 22
Sld.
Arist Hansen i Nÿker sogn self mødte og til stod at vere skÿldig hertil boet for Reede Laante penge
60 Sld.,
Niels Jørgensen i Sose i Westermarie Sogn som haver denne Sl. Qvindis daatter til egte angav at
vere skÿldig hertil boet 60 Sld.
Lars Thorsen denne Sl. Qvindis søn angav at vere skÿldig hertil boet 5 Sld.
Peder Jacobsen i Nÿker sogn denne Sl. Qvindis daatters mand angav at vere skyldig hertil boet 6
Sld.
Michel Pedersen i Nÿelarsker sogn denne Sl. Qvindis daatters mand angav at vere hertil boet
skÿldig 5 Sld.
Skifte Retten angav at vere skÿldig tilspurde denne Salig Qvindis samptlige børn og arfvinger om
de vidste meere løsøre gods dette steefboe at vere tilhørende, de det vilde fremsige hvortil de
samptlige svarede neÿ eÿ vidre at vere end som angives er og for skrevet staar:
Summa Andrager for skpne dette steefboes gandske løsøre middel med til staaende der udi beregnet
til penge 333 Sld.1 mrk. Samptlige Arfvinger angav at denne Sl. Qvinde hafde til gode udi denne 23
Jord Eÿendomsgaard Loftegaarden kaldet beliggende udi Westermarie sogn dend holfve part som er
178 Sld. Hvilken summa dend ÿngste denne salig Qvindis søn Peder Thorsen skal udgive og
betalle til én hver hans med arfvingernes andragende arfve parter af for skpne 23 gaard som her efter
udregnes skal

3

Udregnes skal Summa Summarum beløber sig denne Sl.Qvindis efter lolte middel med tilstaaende
Gield sampt d. 23 gaards Jordpenge som er 511 Sld.1 mrk.
Blev saa forvist og angivne denne Sl. Qvindis i fahre og gang klæder som er efter følgende nemlig
it cram larits for slede med 2 breeder udi med smaal lining om 3 mrk.8 skl., it bruegarns forklæde
med 2 breeder og smaal bendel om 1 mrk. 8 skl., Crom Laritt tøe klede med bred søm udi for 2
mrk., nok endnu it Crom Larit tøeklede med half breed søm for dend eene ende og smaal for dend
anden ende 2 mrk., én sort sortis foed sie Qvinde Kiohl med guhl Laridt under fohe og hegter i livet
3 mrk., it blaadt Wadmels skiørt uden skoe kindted neden om med blaa bond udi 3 mrk.8 skl.,
endnu et blaat vadmels skiørt med én blaa Dantie priked skoe kanted med blaa bond 1 Sld.2 mrk. it
rødt vadmels skiørt med blaadt Larit skoe kanted med blaa flordte baand 1 Sld. 2 mrk., it grønt
vadmels skiørt med gult larit skoe og kanted med grønne florte baand og én lomme 3 mrk., it gl.
rødt kledis skiørt med gl. hvid larit skoe neden om og én lomme udi 1 mrk., én sort ullen Damaskes
trøye med hvid larit og hegter udi 6 mrk., én sort fiff skovs trøye med hvidt larit bindt og hegter udi
1 mrk., én høy rød Cortis trøÿe med hvid larit under fohe og hegter 1 mrk., én grøn vadmels trøÿe
med brun rødt vadmels under fohe og hegter udi 1 mrk. 8 skl., én grøn vadmels bohe med gl. under
fohe og hegter 12 skl., Summa Andrager denne Sl. Qvindis ifahre og gang kleder til penge 10 Sld. 1
mrk. 12 skl., Hvilke for skpne i fohe kleder angav samptlige denne Sl.Qvindis arfvinger at de skulle
deelis baade imellem baade imellem denne Sl. Qvindis Sønner og saavel som Døttre helst efter udi
at Sønnerne eÿ haver bekommet nogen af deris Sl. Faders kleder, alt saaledes da de for skpne i fahre
kleder som og løber til 10 Sld. 1 mrk.12 skl., Imellem forre melte 4 sønner og 6 døttre hvor af én
hver søn tilkommer 5 mrk.15 6/14 skl., og enhver daatter tilkommer af i fahre kleder 2 mrk. 15 10/16
Skl., Saa er da først for dend eldste denne Sl. Qvindis søn Jørgen Thorsens loed af i fahre kleder
som tilkommer i arf 5 mrk. 15 6/14 Skl., udlagt it blaadt vadmels skiørt med én blaa Dantisie geiked
skoe kanted med blaa bond 6 mrk., til overs 1 8/14 skl.:/:
For dend anden søn Hans Thorsen boende i Clemmensker sogn som tilkommer i arf efter sin Sl.
Moder af i fahre kleder er 5 mrk. 15 6/14 skl., udlagt it rødt vadmels skiørt med blaa larit skoe kanted
med blaa floreten baand 6 mrk., til overs 1 8/14 skl.,:/:
For dend 3de søn denne Sl. Qvindis søn Lars Thorsen som tilkommer i arf af i fahre kleder 5 mrk.
15 6/14 Skl. udlagt én sort ullen Damaskes trøye med hvidt larit i livet og hegter udi for 6 mrk., til
overs 1 8/14 Skl., :/:
For dend 4de og ÿngste denne Sl. Qvindis søn Peder Thorsen som tilkommer i arf af hans Sl.
Moder fahre kleder penge 5 mrk. 15 6/14 Skl. udlagt, it grønt vadmels skiørt med guhl larit skoe og
kanted med grønne florken baand og én lomme 3 mrk., it Cram larit tørklede med breed søm udi 2
mrk., én sort filt skoftes trøÿe med hvid larit i livet og hegter udi 1 mrk., til overs 1 skl., :/:
For dend eldste denne Sl. Qvindis daatter Anne Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i
egteskab med Michel Pedersen i Nÿelarsker sogn , efter hende igien lever 2 sønner og 5 døttre hvor
af én hver søn tilkommer 1 mrk. og én hver daatter 5 skl., som demmen samptlige skeendl fore at
faderen denne for Summen til svarer, for disse 2 mrk.15 skl.,er udlagt én Høÿrød Sortis Trÿe med
Hvidt Larit under fohr og hegter for 2 mrk., én Grøn Vadmels trÿe med brun rødt Wadmels under
fohr og hegter 1 mrk. 8 skl., én grøn Wadmels Cohe for 12 skl., til overs 5 skl.,:/:
For dend anden denne Sl. Qvindis daatter Bohl Thorsdaatter som er i egteskab med Arist
Hansen til kommer i arf af i fahre kleder penge 2 mrk. 15 skl., udlagt it blaadt Wadmels Skiørt
uden skoe kanted neden om med blaa bond 3 mrk.8 skl., til overs 9 skl.,:/:
For dend 3de denne Sl. Qvindis daatter Birthe Thorsdaatter som er i egteskab med Niels
Jørgensen i Westermarie sogn til kommer i arf hendis Sl. Moder i fahre kleder penge 2 mrk. 15
skl., udlagt én sort sortis foed sie Qvinde Kiohl med guhl Laridt under fohe og hegter i livet 3
mrk., til overs 1 skl., :/:
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For dend 4de denne Sl. Qvindis daatter Keirstine Thorsdaatter som er i egteskab med Peder
Ødbernsen boende i Rutsker sogn til kommer i arf hendis Sl. Moder i fahre kleder 2 mrk. 15 skl.,
udlagt it Kram larit tørklede med half breed søm for dend eene ende og smaal søm for dend anden
ende 2 mrk., hos Bohl Thorsdaatter er 8 skl., hos Michel Pedersen børns lod at have 5 skl., hos
Berithe Thorsdaatter 1 skl., :/:
For dend femte daatter Karne Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i egteskab med
Hans Jensen i Rutsker sogn, og efter hende lever 3 sønner og 2 døttre som arfver deris Sl. Moders
lod af i Fahre kleder som er 2 mrk.15 skl., deraf tilkommer én hver søn 12 skl., og én hver daatter 6
skl., for dennem Samptlig er udlagt som faderen dennem tilsvare, it Crom larit forklede med 2
breeder udi med smaal lining oven om for 3 mrk. 8 skl., til overs 9 skl.,:/:
For dend 6de og ÿngste denne Sl. Qvindis daatter Elsebeth Thorsdaatter som er i egteskab med
Peder Jacobsen tilkommer i arf af i Fahre Kleder 2 mrk.15 skl., udlagt it bruegarns forklede med 2
breeder udi for 1 mrk.8 skl., it gl. rødt kledis skiørt med gl. hvid larit skoe neden om og én lomme
udi 1 mrk.,hos sin søster Karen 7 skl.,
Saa deelis da først det for skpne dette Steffboes Løsøre og tilstaaende som foranted ført er efter d. at
Peder Thorsen dend yngste søn skal svare efter for en giorde Aacordering med haver ved
arfvingerne til Skifte Salario det stemplid papir er sempt de 2de Wuderende og Løsøre Gods maatte i
kier for sig self deelis imellem dem samptligen og tilstaaende Gield i ligge maade for sig self delis,
hvilked og Skifte Retten til loed deris begiering ud Skee maatte, for videre Dispiof at fore kommer,
saa deelis da efter slig beskaffenhed det Wurderende Løsøre Gods som opløber sig til penge 47 Sld.
1 mrk., imellem 4de sønner og 6de døttre, hvor af én hver søns loed er 6 Sld. 3 mrk., og er hver
daatters loed er 3 Sld.1 mrk. 8 skl.,
Saa er først for denne eldste denne Sl. Qvindis søn Jørgen Thorsen boende i Nÿlarsker sogn som
tilkommer af Løsøre Gods 6 Sld. 3 mrk., udlagt én Røe Koe 4 Sld.2 mrk., it Bruegarns lagen med 2
breeder udi 3½ allen for 1 Sld., én gl. Malmgrÿde paa ½ kitte store med Jern greve udi 1 mrk., én
Egekiste med laas og hengsler 1 Sld.,:/:
For dend anden denne Sl. Qvindis søn Hans Thorsen som tilkommer i arf af Løsøregodset efter sin
Sl. Modis 6 Sld. 3 mrk., endnu én sort Koe som er hos Hans Thorsen for 4 Sld.2 mrk, it Grøn
Wadmels Lagen med kappe om 3 mrk.8 skl., én hel berend skinds hoved Dÿne 2 mrk. 8 skl., én nÿe
flamsk bende Dÿne med skind wohr under 1 mrk.8 skl., it syed hiønde med rødt vadmels fohe 1
mrk. 8 skl.,:/:
For dend 3de denne Sl. Qvindis søn Lars Thorsen som tilkommer i arf af Løsøregodset efter sin Sl.
Modis 6 Sld. 3 mrk.,udlagt én blaa Ranned bolster over Dÿne 9 mrk., én hvid Wadmels hoved Dÿne
1 mrk. 4 skl., én hvid Wadmels under Dÿne 2 mrk., én dreigls borddug med 2 breeder udi 3 allen 1
Sld., 12 allen hvid Wadmels for 2 Sld., it nÿdt blaaegarns lagen med 3 breeder udi 3 allen 2 mrk. 8
skl., tilovers 4 skl.,:/:
For dend 4de og ÿngste søn denne Sl. Qvindis søn Peder Thorsen som tilkommer i arf af Løsøre
godset efter sin Sl. Modis 6 Sld. 3 mrk., udlagt én sort Qvie 4 Sld.2 mrk., én Messing Kidel paa 2
spande store med jern greve udi 10 mrk., tilovers 1 mrk.:/:
For dend eldste denne Sl. Qvindis daatter Anne Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i
egteskab med Michel Pedersen efter hende lever 2 sønner og 5 døttre som arfver deris Moders loed
som er 3 Sld.1 mrk.8 skl., af det wurderede Løsøregods hvor af en hver søn tilkommer 3 mrk., og én
hver daatter tilkommer 1 mrk.8 skl., saa er da først for
dend eldste søn Hans Michelsens lod efter sin Sl. Moder som tilkommer Løsøregodset 3 mrk,
udlagt én fÿhrkiste med laas og hengsler 6 mrk., tilovers 3 mrk., :/:
for den anden Anne Thorsdaatter søn Peder Michelsen som tilkommer i arf efter sin Sl. Mor
Moder af Løsøregodset 3 mrk., udlagt hos sin broder Hans Michelsen at have 3 mrk.,:/:
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For den eldste daatter Kierstine Michelsdaatter som i egteskab med Mads Michelsen til kommer
i arf efter sin Sl.Mor Moderaf Løsøre gods i alt 1 mrk. 8 skl., udlagt gl hampe bruegarns lagen med
2 breeder udi 3½ allen 2 mrk 8skl., tilovers 1 mrk.,:/:
For dend anden denne Sl. Qvindes daatter daatter Anne Michelsdaatter som ved døden er
afgangen og var i egteskab med Hans Aristsen og efter hende lever 3 sønner og 2 døttre som til
kommer i arf som før er meldt af det wurderede Løsøregods som er 1 mrk.8 skl.,og deris fader
dennem tilsvarer udlagt , én hvid olmerdugs hoved dyne med røe renner 2 mrk.8 skl.,tilovers 1
mrk., :/:
For dend 3de daatter Berithe Michelsdaatter som er i egteskab med Absalon Kofoed som arfver
paa sin Moders wigne efter hendis Mor Moder af det wurderede Løsøregods som er 1 mrk.8skl,
udlagt hos sin svoger Hans Aristsen at som 1 mrk., én gl. kiøen messing kiedel mÿ fahe kilte stoer
med jern greve udi 8 skl., :/:
For dend 4de daatter Margrethe Michelsdaatter som er hiemme hos faderen til kommer i arf efter
sin Sl. Mor Moder af det wurderede Løsøregods som er 1 mrk.8skl, udlagt hos sin eldste søster
Kierstine Michelsdaatter at have 1 mrk., et nÿe vefved hiønde med spohe skindet under fohe 12
skl., til overs 4 skl., :/:
For dend 5de og ÿngste daatter Karne Michelsdaatter som faderen self verger for til kommer i arf
efter sin Sl. Mor Moder af det wurderede Løsøregods som er 1 mrk.8 skl, udlagt it sÿed hiønde med
graat vadmels under fohe 1 mrk.8 skl.,:/:
For den anden denne Sl. Qvindis daatter Bohl Thorsdaatter som er i egteskab med Arist Hansen
og til kommer i arf efter sin Sl. Moder af Løsøregods 6 Sld. 3 mrk., udlagt 3 stk. gl. Faar á 3 mrk. 8
skl., er 10 mrk. 8 skl.,én gl. fÿhre kiste med gl. Laas og worne hængsler 2 mrk., én blaa ranned
hoved pude 1 mrk.:/:
For dend 3de denne Sl. Qvindis daatter Berithe Thorsdaatter som er i egteskab med Niels
Jørgensen og til kommer i arf efter sin Sl. Moder af Løsøregods 6 Sld. 3 mrk, udlagt én sort Koe
hos Niels Jørgensen i Søsse hos sig self haver ialt for 3 Sld. 2 mrk., til overs 8 skl., :/:
For dend 4de denne Sl. Qvindis daatter Kierstine Thorsdaatter som er i egteskab med Peder
Ødbernsen i Rutsker sogn , til kommer i arf efter sin Sl. Moder af Løsøregods 3 Sld. 1 mrk.8
skl.,udlagt én blaa ranned oldmerdugs over dÿne 9 mrk., én nÿe Wefved benke dÿne med pohe
skindet under fohe 3 allen 3 mrk., gl. hørgarns pude vohr med fleted strik for dend eene ende 1
mrk., hos sin søster Birthe at have disse 8 skl., :/:
For dend 5te daatter Karne Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i egteskab med Hans
Jensen boende i Rutsker sogn og efter hende lever 3 sønner og 2 døttre som arfver deris Moders lod
af Løsøre God i alt som til kommer i arf 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., som deelis imellem for skpne 3 sønner
og 2 døttre, er der af én broder lod penge 3 mrk.6 skl., og en hver daatter 1 mrk. 11 skl., :/:
For dend eldste denne Sl.Qvindis søn Thor Hansen som morbroderen Jørgen Thorsen sig
godwillig paa Skifted efter hans Sl. Søster sig godwillig haver paataged at verge for og til kommer
hannem i arf efter hans Sl. Mor Morder af løsøregod i alt 3 mrk. 6 skl., udlagt én blaae garns bord
dug med store traar 2½ allen og 2 brender 2 mrk., it hør garns pude nok med kniplinger for dend
éne ende 1 mrk. 8 skl., til overs 2 skl.,:/:
For dend anden denne Sl.Qvindis søn Peder Hansen som morbroderen Hans Thorsen sig
godwillig Paatog at verge for og til kommer i arf efter hans Sl. Mor Morder af løsøregod i alt 3 mrk.
6 skl., udlagt én kappe dreyls bord dug 2 breeder udi 3 allen 1 Sld., til overs 10 skl., :/:
For dend 3de denne Sl.Qvindis søn Hans Hansen som som Lars Thorsen verger for og til kommer
hannem i arf efter sin Sl. Mor Morder af løsøregod i alt 3 mrk. 6 skl., udlagt én blaa striked Dantis
tøÿs haned udi uden lihe vohe 1 mrk.4 skl., it blaar garns lagen med 2 breeder udi med it hul paa 1
mrk. 8 skl., én hvid blaa ranned hoved pude 12 skl., til overs 6 skl., :/:
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For den eldste daatter Mallene Hansdaatter som faderen self verger for til kommer i arf efter sin
Sl. Mor Morder af løsøregod i alt 3 mrk. 6 skl., udlagt én sÿed agge dÿne med Rødt Wadmels fohe
2 mrk.,til overs 5 skl.,:/:
For dend anden og ÿngste Berthe Hansdaatter som Peder Thorsen sig god Willig haver paataged
at vere verge for til kommer efter sin Sl. Mor Morder af løsøregod i alt 3 mrk. 6 skl., udlagt, it brue
garns lagen med 2 breeder udi 3½ allen for 1 Sld., til overs 2 mrk.5 skl.,:/:
For dend 6te og ÿngste daatter Elsebeth Thorsdaatter som er i egteskab med Peder Jacobsen
boende i Nÿker sogn og til kommer i arf efter sin Sl.Moder af Løsøre gods i alt 3 Sld.1 mrk.8 skl.,
udlagt , 12 allen Hvidt bolster 9 mrk., hos Peder Thorsens Mÿndling Berthe 2 mrk. 5 skl., hos
Hans Thorsens Mÿndling Peder Hansen at have 10 skl., hos Peder Thorsens lod at have 1 mrk.,
hos Hans Jensens daatter Mallene Hansdaatters lod at have 5 skl., hos Lars Thorsens lod at have
4 skl., :/:
Efter forhen af Samptlige Arfvinger deris begering delis da nu Denne Sl.Qvindis deris Moders til
gode forende Gield som i alt opløber sig til 296 Sld., imellem for skpne denne Sl. Qvindis 4 sønner
og 6 døttre hvor af én hver søn til kommer penge 40 Sld. 3 mrk.6 skl., og én hver daatter til kommer
liggis ledis 20 Sld.1 mrk.11 skl.,:/:
Saa en da først for dend eldste denne Sl. Qvindis søn Jørgen Thorsen til kommer arf efter sin
Sl.Moders af dend til staaende Gield 40 Sld.3 mrk.6 skl., udlagt Hvis som Jørgen Thorsen arf
haver vedstaad til sin Sl. Moder at vere Skÿldig for reede landte penge som han nu paa sin lod til
leges 25 Sld. hans som Arist Hansen self fore vedstaad at vere til sin hustru moder denne Sl.
Qvinde skÿldig for reede landte penge 60 Sld., deraf at have 12 Sld. 3 mrk.6 skl.,:/:
For dend anden denne Sl.Qvindis søn Hans Thorsen som til kommer i arf efter sin Sl. Moder af
dend tilstaaende Gield at ham 40 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt hvis benst denne Sl. Qvindis søn Hans
Thorsen i Clemmensker sogn selv haver vedstaaed til sin Moders Steefboe at vere skÿldig som er
22 Sld.,af de 100 Sld., som Peder Ødbernsen i Rutsker sogn efter tilstaaelse til hans med arfvinger
at hand til sin Sviger Moder er skÿldig 100 Sld.,der af leges Hans Thorsens loed disse 1 Sld.3
mrk.6 skl.,:/:
For dend 3de denne Sl. Qvindis søn Lars Thorsen som til kommer i arf efter sin Sl. Moder af dend
tilstaaende Gield som er 40 Sld. 3 mrk.6 skl., nok hvis som Lars Thorsen self her til boet er
Skÿldig som hand self her for Retten vedstaad som er 5 Sld. Af hvis som denne Salig Qvindis
daatter mand Niels Jørgensen boende i Sose i Westermarie sogn self have begivet at vere skÿldig
til denne Sl. Qvinde hans hustru moder penge 60 Sld., deraf at han 35 Sld.2 mrk.6 skl.,:/:
For dend 4de og ÿngste denne Sl.Qvindis søn Peder Thorsen som til kommer i arf efter sin Sl.
Moder tilstaaende Gield som er 40 Sld. 3 mrk.6 skl.,nok af hvis som denne Salig Qvindis daatter
mand Niels Jørgensen boende i Sosse i Westermarie sogn self have begivet at vere skÿldig til
denne Sl. Qvinde hans hustru moder penge 60 Sld., deraf 3 Sld.3 mrk. udlagt 100 Sld.som Peder
Ødbernsen i Rutsker sogn efter tilstaaelse er Skÿldig til denne Sl. Qvindis der af at have 31 Sld. 6
skl., :/:
For dend eldste denne Sl. Qvindis daatter Anne Thorsdaatter som ved døden er afgangen og var i
egteskab med Michel Pedersen boende i Nÿelarsker sogn og efter hende lever 2 sønner 5 døttre
hvilke arfver deris moders lod efter deris Mor Moder af dend til staaende gield som er 20 Sld.1
mrk.11 skl., hvilke igien deelis imellem for skpne 2 sønner og 5 døttre er da af én broder lod 4 Sld. 2
mrk.2 skl., og én hver daatter 9 mrk. 1 skl.,:/: saa deelis da igien Anne Michelsdaatters børns loed
hvilke hun haver aufled med Hans Aristsen som er 9 mrk.1 skl., imellem 3 sønner og 2 døttre er
der af én hver søns lod 2 mrk.4 skl.,og én hver daatter til kommer 1 mrk.2 skl., hvilke ald for skpne
Anne Thorsdaatters børn skevende for de forskpne 20 Sld 1 mrk 11 skl., at nÿde udleeg efter dend
forhen udregnede part til én hver safe af hvis som Peder Ødbernsen i Rutsker sogn hertil boet
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skÿldig er efter denne Sl. Qvindis samptlige angivende som er 100 Sld., laante penge deraf de 15
Sld. 1 mrk.11 skl., hvis som Michel Pedersen self hertil boet skÿldig er 5 Sld.,:/:
For dend anden denne Sl. Qvindis daatter Bohl Thorsdaatter som er i egteskab med Arist Hansen
boende Nÿker sogn som til kommer i arf efter hendis Sl. Moder af dend til staaende gield som er 20
Sld. 1 mrk. 11 skl., der for udlagt af hvis som Arist Hansen self for her for skifte retten til staaed at
vere skÿldig til denne Sl. Qvinde som er 60 Sld., deraf at have 20 Sld. 1 mrk.11 skl.,:/:
For dend 3de denne Sl. Qvindis daatter Berithe Thorsdaatter som er i egteskab med Niels
Jørgensen boende i Sose og til kommer i arf efter hendes Sl. Moder afd: tilstaaende gield som er 20
Sld 1 mrk.11 skl., udlagt hvis som denne Sl.Qvindis daatter mand Niels Jørgensen i Sose self haver
angivet at vere skÿldig til denne Sl. Qvinde hans hustru moder 60 Sld., deraf at have 20 Sld. 1 mrk.
11 skl., :/:
For dend 4de denne Sl. Qvindis daatter Kierstine Thorsdaatter som er i egteskab med Peder
Ødbernsen boende i Rutsker sogn og til kommer hende i arf efter hendes Sl. Moder afd: tilstaaende
gield som er 20 Sld. 1 mrk. 11 skl., udlagt af de 100 Sld. Som Peder Ødbernsen i Rutsker sogn er
her til boet skÿldig efter egen tilstaaelse til denne Sl. Qvinde deraf 20 Sld. 1 mrk.11 skl., :/:
For dend 5te denne Sl. Qvindis daatter Karen Thorsdaatter som var i egteskab med Hans Jensen
boende i Rutsker sogn som ved døden er afgangen og efter hende igien lever 3 sønner og 2 døttre
som arfver deris moders lod af deris Mor Moders til staaende gield som er 20 Sld.1 mrk. 11 skl.,
hvor af en hver søn til kommer 5 Sld.6 skl., og én hver daatter lod 10 mrk.3 skl., udlagt hvis som
Peder Ødbernsen i Rutsker sogn self haver tilstaaed at vere skÿldig til denne Sl. Qvinde som er
100 Sld. Deraf 8 Sld.14 skl., af de 60 Sld. Som Arist Hansen boende i Nÿker sogn er her til boet
skÿldig efter hans egen tilstaaelse deraf at have disse 12 Sld.13 skl., :/:
For dend 6te og ÿngste denne Sl. Qvindis daatter Elsebeth Thorsdaatter som er i egteskab med
Peder Jacobsen boende i Nÿker sogn og til kommer hende i arf efter hendes Sl. Moder afd:
tilstaaende gield som er 20 Sld. 1 mrk. 11 skl., udlagt hvis som Peder Jacobsen i Nÿker sogn her til
boet er skÿldig efter hans og er tilstaaelse som er 6 Sld., af de 60 Sld., som Arist Hansen boende i
Nÿker sogn self haver tilstaaed at vere skÿldig her til boet deraf at have 14 Sld 1 mrk. 11 skl.,,
Der nest deelis da de 178 Sld. Som denne Sl. Qvinde haver bestaaende udi d. 23 Jord Eÿendoms
gaard imellem efter rønk Samptlige denne Sl. Qvindis 4 sønner og 6 døttre hvor af én hver søn til
kommer af Jorde penge 25 Sld. 1 mrk. 11 skl., og én hver daatter ligge ledis 12 Sld. 2 mrk. 13 skl.,
Saa deelis da Michel Pedersens Sl. Hustrus Anne Thorsdatters lod imellem hendis efter levende 2
sønner og 5 døttre hvoraf én hver søn til kommer af Jorde pengene 2 Sld.3 mrk. 4 skl., og én hver
daatter til kommer 5 mrk.10 skl., Saa deelis igien Anne Michelsdaatter loed imellem hendis efter
levende børn som hun haver aufled med Hans Aristsen som er 3 sønner og 2 døttre, hver af én hver
søn til kommer 1 mrk. 6 skl., og én hver daatter 12 skl., Giør dend Summa 5 mrk. 10 skl., i ligge
maade deelis Karen Thorsdaatter Hans Jensens børns lod som de arfver efter deris Sl. Moder af
Jorde pengene som hende til kommer 12 Sld. 2 mrk.13 skl., imellem hendis efter levende børn som
er 3 sønner og 2 døttre er der af én hver søns lod 3 Sld.11 skl., og én hver daatter 6 mrk. 5 skl., Giør
der Summa 12 Sld 2 mrk.13 skl., Og efter at saa ledis var udlagt til samptlige denne Salig Qvindis
børn og børne børn, Saa endnu til det sidste tilspurde skifte retten alle denne Sl.Qvindis forer melte
arfvinger om de widste videre som her udi dette Skifte skulle indføres enten gield eller gods hvor til
de svarede Neÿ eÿ videre end som før er melt, at Peder Thorsen betaller Skifte Salorio og det
stempled papir som er til behøves 9 Sld :/: og som eÿ Videre var med dette Skifte at Obherulel,
Saa slutes det i Saa Maader her med at saa er til ganged og Pahsered, det til vidnes bÿrd under
samptlige vore hender og signete, Skiftestæden paa d. 23 Jord Eÿendomsgaard udi Westermarie
sogn Kaldes Loftegaarden d. 8de Maÿ 1727:
Nicolaj Brugman,
Fridrick Flake ,
Jep Aristsen, Anders A:O:S: Olsen, Jørgen Thorsen,
Hans H:T:S:Thorsen,
Peder P:T:S:Thorsen, Lars Thorsen,
Arist A:H:S:Hansen,
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Michel Pedersen, Niels N:J:S:Jørgensen, Hans H:J:S:Jensen, Peder P:J:S:Jacobsen,
Mads Michelsen,
Hans Aristsen, Absalon Kofod, Hans Michelsen.
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