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Nr. 289. Side 532. 1727. 28. Juli. 
Ellen Abrahamsdatter, enke, 3. Sg. Nyker. 
 Afg. Hans Ibsen. 
 1 søn. 3 døt. 
A: Jep Hansen, her på gården. 
B: Karen Hansdatter, gm. Jørgen Esbersen, Nyker. 
C: Kierstene Hansdatter, gm. Lars Hansen, 3. Sg.g. Nyker. 
D: Anne Hansdatter, enke, var gm. afg. Jens Jensen. Laugv: Herman Clausen, Øster Sogn. 
 
 
Anno 1728 Dend  28 Jullÿ  Er efter Lovlig Giorde tillÿsning holden Registrering og Wurdering 
Sampt Skifte og Deeling efter Salig Hans Ibsens Hustru Ellen, som boede og døde paa dend 3 Jord 
Eÿendomsgaard i Nÿker sogn i Siæbÿ, og det imellem denne Sl: Qvindes børn og arfvinger som er 
1 søn og 3 døttre.  
Og sønnen ved navn Jep Hansen boende paa er 3de gaard sin eÿen værge. 
Dend eldste daatter Jørgen Espersens Hustru Karen Hansdaatter boende i Nÿker sogn som møtte 
og for hende værger. 
Dend anden daatter Kirstine Hansdaatter som er i ægteskab med Lars Hansen boende udi Jep 
Hans paa er 3de gaards grund . 
Dend 3de og ÿngste daatter Anne Hansdaatter som er én Enke og var i ægteskab med Jens Jensen 
for hende Laugværger Herman Clausen boende i Øster sogn. 
Hvor paa Rettens veigne var oververende Høÿ Edle og Welbaaren Hr. Oberstober Commendant og 
Amptmand Hpr Niels West ved sin fuldmegtig Søren Lunge. Saa og paa hans Kongl: Maÿst 
Skifteskriver Nicolaj Brugman veigne hans fuldmegtig Frederich Sloke, blef til Wurderings mend 
opmeldet Hans Madsen og Hans Larsen begge boende i Nÿker sogn , hvor saa er forefunden 
fremwist og Pahsered som efter følger: 
Qvæg  
Én sort Koe  5 Sld.2 mrk.,  
Faar og Lam 
6 Faar 3 mrk. ét Lam 1 mrk. 8 skl., 
Én blak blised Hest gr. Løs 1 Sld., 
 Dend lille stue. 
Én gl. Fÿfre Kiste med laas og vorne Hengsler for 6 mrk., én gl ege Ørk med laas og hengsler for 
penge 6 mrk., 2 straabonds Tønder á 4 skl. er 8 skl., én gl. Tønde for 4 skl., én gl. ege Ballis for 8 
skl., 1 gl. bøge stomne 2 skl., én Kierne med laag og souf 8 skl., 1 gl. fÿhre Sengested for 1 mrk. 4 
skl., én mere kierne uden laag og souf for 4 skl., én gl. straabonds: 4 skl., én fÿhre øre bøtte 6 skl., 
én sie bøtte for 4 skl., én dito 2 skl., én koll bat for 2 skl., én gl. bøtte stomne 1 skl., nok it dito 1 
skl., gl. fye bord med 4 been 8 skl., én gl. tønde  4 been 4 skl., én ege øhl half tønde for 1 mrk.,  
Sengeklæder i lille stuen 
Én blaa Ranned oldmersdugs Overdÿnne for 3 mrk., én hvid linned Under dÿnne for 1 Sld., én hvid 
vadmels hoved dÿnne 1 mrk. 8 skl., én gl. sort Ranned vadmels hoved dÿnne for penge 8 skl.,én 
hvid vadmels hoved Pude for 1 mrk., én hvid og graa Vadmels hoved Pude for 1 mrk., én hvid 
linnen hoved Pude med gl. Dantiertøÿ for enden 1 mrk. 8 skl., én gammel Ranned hoved Pude med 
rødt vadmels for enden for 8 skl., et blaaegarns lagen med 4 breeder udi for 12 skl., et gammelt 
flamsk sengeklæde med huller paa og 2 breder udi for 1 mrk., 
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Benkeklæder. 
Én flamsk agge dÿnne med grønt vadmels under fohr 2. mrk., 1 gl. flamsk hiønde med grønt 
Vadmels under fohr for 12 skl., én gl. hvid hiønde med spohl heked it Underfohr 12 skl., én Nÿe  
vefved agge dÿnne med spohl fladet under fohr for 10 mrk., én Jern Grÿde Kraag for 1 mrk.8 skl., 
nok én dito for 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde med rødt vadmels under fohr og flosoed rendten om 3 
mrk., én ruhl med Jern tapper og skagle 6 mrk, 
I krubhuused 
It fÿhr Skab med én dør og én laas og gamble hengsler for 2 mrk., it fÿhr Sengested med 1 side og 
én gavl med én gl. list for 3 mrk., it steen Bord blad med gl. lugt fÿhr ford med bordskuffe 3 Sld.,  
Lihnklæder  
Én gammel kappe dreÿbs bord i ny med 2 breeder 1 mrk. 8 skl., Kaaber vehr én Brendevins pande 
med hatt og Brendevins piber sunge jæse ½ tpde nog 1 lis 8 á pundet 1 mrk.8 skl., er 9 Sld., én gl. 
Kaaber Kiedel paa én spand stor med Messing bade udi nok 5 – skolp a 1 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 14 
skl., nok én gl. Kaaber kiedel for tpde spand stoer vog 3 holp a 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., én gl. 
brøst feldig Kaaber Kiedel med it øre paa 1st stor nog 6½ # á 1 mrk. er 6 mrk. 8 skl., / Skifte Retten 
til spurde denne Sl: Qvindes søn samt døttre og datter mand om de vidste videre løsøre gods dette 
sterfboe angaaende det angivne de der paa vilde give deres udførlige svar, arfvingerne denne Sl: 
Qvindes døttre og døttremand svarede at denne Sl: Qvinde var til førend , én Kaaber brøgger Kiedel 
paa 1 tpde stor, samt og én liden sølf ske lidet forgÿlot og 2de Sølf staebe, én Thin Skaal og it Thin 
Fad som de begierede at maatte komme til vurdering demmen imellem til skifte og deeling, Jep 
Hansen efter skifte rettens til spøisel svarede at hvad sig kindelen angaar var dend sammen til 
hørende, og det øfrige af Sølf og Thin som midler hafde hans Sl: moder ham foræret , hvilket hand 
med sin Eeed vil bekrefte naar forlanges Endnu kom til vurdering geask drøfte trug 8 skl., it gl. 
appe dito 4 skl., it gammel grÿne sold for 4 skl., it gl. deine trug for 6 skl., it gl. fÿhr Bord med gl. 
foed for 1 mrk., og som Skifte Retten efter mange ganges til saavel eÿ kunde videre bekomme til 
vurdering saa maa arfvingerne sig imellem demmen foreenes, saa som de for hen de 3 døttre haver 
af deres Sl: Moder bekommet 30 Sld., efter deris egen her for Skifte Retten til staaelse, og Skifte 
Retten for her efter bekommer de at være fri for paatale.Summa beløber sig dette steefboes løsøre 
middel til penge 41 Sld. 1 mrk., Hvad sig denne Sl: Qvindes ifahre klæder angavs beretede Jep 
Hansen at døttrene dem self haver imodtaged. Denne 3de geebed Eÿendoms gaard angaaende de 
frem lagde Jep Hansen  it Skiftebrev opretted efter hans Salig Fader Hans Ibsen af Dato d. 26 
Martÿ  1706 Hvor afsees ider meløe 3de gaard da paa Skifted er bliven fult og Taxeret et mellem 
hant efter ladte enke Ellen Abrahams daatter for penge  300 Sld., og hendes med sin afdøde Mand 
sammen auflede 2 sønner og 3 døttre hvor af Enken tilkom arf 150 Sld., og én hver søn tilkom 42 
Sld. 3 mrk. 6 skl., 10 Sld.,  og én søster loed 21 Sld. 1 mrk. 11 Skl., 5 mrk. Hvilke børnes arfve 
parter alt for hen ud af gaarden af dend ÿngste søn Jep Hansen haver bekommet som de self her for 
Skifte Retten tilstoed samptligne, de øfrige denne Sl.Qvindes andeel udi denne 3 gaard som er 150 
Sld., her endnu er bestaaende hendes efter levende 1 søn dend anden søn  ved døden er afgangen 
dernest de 3 døttre som nu igien arfver moderens loed tilseurde Skifte Retten hvorledes de nu med 
dend andeel som i gaarden er bestaaende, om de der om i miindelighed kunde foreenes om dend 
taxt som forhen melt er, hvorledes de svarede alle samb dregteligen at denne 3 gaard demmen 
imellem skulle nu opgaa til deeling som Jep Hansen demmen skul ( mangler 3 ord ) sidste linie 
536b 
End som de 150 Sld., som deris Sl: Moder de udi tafde bestaaende som er i alt 200 Sld., som deeles 
imellem denne Sl. Qvindes efterleevende  1 søn og 3 døttre Hvor af sønnen tilkommer af dend 3 
Jord Eÿendoms gaard 80 Sld., og en hver daatter tilkommer 40 Sld., Hvis de udregnede arfveparter 
som er i alt 120 Sld., som Jep Hansens 3de søster tilkommer, lover Jep Hansen demmen hver især 
deris udregnede andeel af d. 3 gaard nu til først kommende Mikelsdag at fornøÿ og betale q mod  
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fuldkommen qvitering, og Jep Hansen at være dermed 3de gaards eÿer og til hørende med sin 
hustru børn og arfvinger uden nogen af voris tiltale i alle maader, og at denne voris gmd gaaende 
for liig og for én angaaende om melte 3 gaard i alle maader holdes og efter kommes skal ubedelig 
og nu paa klagelig af nogen os ellers vores arfvinger, og ven eigen om bedet Skifte betainterne 
tillige med de 2de vurderings mænd med os at under skrive Skifte stæden paa 3 Jord Eÿendoms 
gaard d. 28 Julÿ 1727 Jep J:H:S: Hansen,  Jørgen J:E:S:Espersen,  Herman Clausen, 
Lars L:H:S:Hansen , til Vitterlighed  Søren Lunge.  Frederich Sloke, 
 Hans H:M:S:Madsen ,   Hans Larsen 
Saa blef angiven dette Sterfboes bort skÿldige gield og Pretentioner følgende imod denne Salig 
Qvindes udfart eller begravelses bekostning Peltenderede Jep Hansen som hand haver udlugt og 
staae i gield for med andet som samptlige arfvinger tilstod at ske udleg for 20 Sld. Udlagt én sort 
koe 5 Sld. 1 mrk., 1 lam for 1 mrk. 8 skl., én blak blised Hest 1 Sld., én Nÿe Vefved Benkedÿne 
med spohl fladet under fohr for 10 mrk., 2 Jern Grÿde Kraage a 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., én ruhl med 
Jern tapper og skagle 6 mrk,  én gl. Kaaber Kiedel paa ½ spand stor nog 3# á 1 mrk. 4 skl., er 3 
mrk. 12 skl., it Steenbord blad med gl. lugt fyhr ford med bordskuffe 3 Sld., it syed Hiønde med 
rødt Vadmels under fohr og flosoed rendten om 3 mrk.,én Kohe Benk for 2 skl., én Kierne med laag 
og souf 8 skl., i dend lille stue én gl. Ege ørk med Laas og Hengsler 6 mrk., it gl. fÿed Hiønde med 
spohl skadet under fohr 12 skl., én gl. fÿhr Kiste med laas og vorne Hengsler 6 mrk., toe Straabonds 
tønder á 4 skl., er 8 skl., én gl. tre leigs tp a 4 skl., én gl. fÿr Ballis for 8 skl., én gl. bøge stomme 2 
skl.,  
Skifteforvalteren for sin Saloeis 3 Sld., udlagt hos Skifteskriverens udleeg af brendevins panden 3 
Sld.,  
Skifteskriveren for sin umage 5 Sld.2 mrk., én Brendevins pande med hatt og Brendevins Piber 
sunge jæse ½ tpde nog 1 lis 8 á pundet 1 mrk.8 skl., er 9 Sld., tilovers 3 Sld.2 mrk., 
Stemptlet Papier til dette Skiftebrev 6 mrk., udlagt ., it fÿhr Sengested med 1 side og én gavl med 
én gl. list for 3 mrk.,it gl. Faar 3 mrk.,  
Vurderingsmændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk. udlagt hos Skifteskriverens 
udleeg 2 mrk., it fÿhr Skab med én dør og én laas med gl. Hengsler for 2 mrk., tilovers 1 mrk., 
Skifte Retten tilspurde denne Sl: Qvindes børn og døttre med mænd om de vidste videre gield eller  
I alt entioner at angive hvor til de svared neÿ eÿ videre at være end som angived er Summa beløber 
sig dette Sterfboes gield og Pretentioner til penge 30 Sld. 3 mrk.,Liguderet bliver udi behold og til 
deeling imellem 1 søn og 3 døttre hver af sønnen tilkommer 4 Sld. 12 skl., og en hver daatter 
tilkommer 2 Sld 6 skl., som demmen her efter sker udleeg fore,  
Saa er da først for sønnen Jep Hansen lod af løsøre gods sat 4 Sld. 12 skl., udlagt én gl. brøst feldig 
Kaaber Kiedel med it ør paa 1p stoer nog 6½ # á 1 mrk., er 6 mrk.8 skl., it aek Grøstt trug 8 skl.,it 
aspi dito 4 skl., it gl. grÿne fehl  for 4 skl., it gl. fÿhr Bord med gl. foed 1 mrk., én flamsk agge 
dÿnne med graat Vadmels under fohr for 2 mrk , én ege øhl half tønde. 1 mrk., én Jern Grÿde Kraag 
for 2 mrk., én sie bøtte for 2 skl., nok én dito 4 skl., én kolle bøske for 2 skl., toe gl. bøge stamme 2 
mrk., it ege bræt med 4 baan 8 skl., én gl. koppe deeyls Borddug med 2 breeder udi for 1 mrk.8 skl., 
én gl. høy røked bag stoek 4 skl., hos Vurderings mændene 1 mrk.,  
For dend eldste denne Sl. Qvindes daatter Karen Hansdaatter som er i ægteskab med Jørgen 
Espersen tilkommer i arf efter sin Sl: Moder af løsøre gods 2 mrk.6 skl., udlagt it gl. flamsk 
Sengeklæde med huller paa og 2 breeder udi for 1 mrk., én gl. Kaaber Kiedel paa 1 spand stoer med 
Mæsing boder nog 5 # á 1 mrk. 4 skl. er 6 mrk. 14 skl., deraf 3 mrk. 7 skl., it gl. flamsk Hiønde med 
grønt Vadmels under fohr 12 skl., i lille stuen én hvid Vadmels hoved dÿnne 1 mrk.8 skl., it 
blaagarns lagen med 2 breder for 12 skl., én hvid Vadmels hoved Pude for 1 mrk., tilovers 1 skl. 
saa dend anden denne Sl. Qvindes daatter Kierstine Hansdaatter som er i ægteskab med Lars 
Hansen tilkommer i arf efter sin Sl: Moder af løsøre gods 2 mrk.6 skl., udlagt af én gl. Kaaber 

 3 



Kiedel paa én spand stoer med Mæsing boder 5 # á 1 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 14 skl., deraf her 
eftersom er 3 mrk. 6 skl., it gl. fÿhr Sengestæd 1 mrk. 4 mrk., én Kierne med laag og stauf  4 skl., 
én fÿhr Øre bøtte 6 skl., én her 2 linnen hoved Pude med Dautyier tøÿ for enden 1 mrk. 8 skl., én 
hvid og graa Vadmels hoved pude 1 mrk., én gl. Ranned hoved Pude med rødt Vadmels for enden 8 
skl., hos sin eldste søster 1 skl.,  
for dend 3de og ÿngste daatter Anne Hansdaatter som er Enke og Herman Clausen i Øster sogn 
Verger fore tilkommer i arf efter sin Sl: Moder af løsøre gods 2 mrk.6 skl., udlagt i lille stuen én 
blaa Ranned oldmerdugs Overdÿnne 3 mrk., én hvid Linnen under dÿnne 1 Sld., én gl.sort Vadmels 
hoved dÿnne 8 skl., én gl. straabonds tp. 4 skl., hos sin broder at have 10 skl., 
Og efter at saaledes var udlagt til samptlige denne Sl.Qvindes børn i laader af løsøre, Saa velsom 
Jordegods, saa til spurde Skifte Retten demmen om de vidste enten videre gods eller gield at angive 
Hvor til de samptlige svarede nig og Var med deris broder og Svoger Jep Hansen i alle maader 
Velfornøÿet og tilfreds og ey nogen Pretentioner paa hammen kand have. Saa efter slig 
beskaffenhed Slutes dette Skifte Ut Supra  Søren Lunge. Frederich Sloke, 
Jep J:H:S: Hansen, Hans H:M:S:Madsen , Lars L:H:S:Hansen 
Hans Larsen, Jørgen J:E:S:Espersen,   Herman Clausen, 
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