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Niels Andersen. 
 Ved ægt med afg. 1280,Hans Andersen. 4 søn. 2 døt. 
A: Anders Hansen, egen værge, Præstegård, Ibsker. 
B:642, Niels Hansen, f. 1707. Værge: Faders søsk.barn, Christen Hansen, Klemensker 
C: Michel Hansen, f. 1710. Værge: Henrich Kjøller, i hans sted: Haagen Hansen, Nyker. 
D: Mads Hansen, f. 1713. Værge: Søsk.barn, Hans Jørgensen, Åkirkeby. 
E: Kierstene Hansdatter, f. 1716. Værge: Oluf Hansen, Østerlars. 
F: Elsebeth Hansdatter, f. 1720. Værge: Mons Bentzen, Øster Sogn. 
 Ved ægt med enkemanden. 3 døt. 
G: Margrethe Nielsdatter, f. 1722. 
H: Dorthe Nielsdatter, f. 1722. 
I: Karen Nielsdatter, f. 1726. ( 8 uger.). 
   Værge: Far. 
 
Anno 1726 Dend 13 Junÿ Er efter Lovlig Giorde tillÿsning holden Registrering og Wurdering 
Sampt Skifte og Liquidution efter Niels Andersen Kures Salig Hustru Elsebeth Madsdaatter, 
som bode og døde paa 31  Selfejer gaard beliggende i Øster sogn og det i mellem denne Sl: Qvindes 
efter levende Mand Niels Andersen paa Eine og paa anden side, denne Sl: Qvindes efter lefvende 
og paa anden side denne Sl: Qvindes samptlige efter lefvende børn som er først at regne hun haver  
aufled med sin for hen afdøde Mand Hans Andersen 4 sønner og 2 døttre, hvoraf  
Den Eldste søn Anders Hansen i Ibsker sogn paa Præstegaarden sin Egen verge som møtte.  
Den anden søn Niels Hansen 19 aar gl: for hannem er for hen til werge Anordnet Christen Hansen 
boende i Clemmensker sogn Mÿndlingens fader Sødskende barn som fremdelis for bliver som og 
møtte.  
Den 3de  søn Michel Hansen  paa 16 aar gl. for hannem er for hen til werge anordnet Henrich 
Kjøller Mens, Skifte boered slut mig efter denne Sl: Qvindes Sl: Mand er, Henrich Kjøllers steed 
bleven til werge for Michel Hansen Haagen Hansen boende i Nÿker sogn som frem deelis for 
bliver,  
Den 4de og ÿngste søn Mads Hansen paa 13 aar gl. for ham er i ligge maade sidste udi Skifte 
boereds Sletning til werge anordnet Hans Jørgensen Mÿndlingens Sødskende barn boende udi 
Aakirkebÿe som frem deelis til werge til vidre. 
Den Eldste datter Kierstene Hansdaatter 10 aar gl: for hende er før hen til werge anordnet paa 
skifted efter hendis Sl: Fader Oluf Hansen boende i Østerlarsker sogn som fremdeelis for bliver. 
Den anden daatter Elsebeth Hansdaatter paa 6 aar gl. for hende werger Mons Bentzen i Øster 
sogn, Saa og aufled med denne nu efter lefvende Mand Niels Andersen Kurre, 3de døttre hvor af  
Dend eldste daatter ved navn Margrethe Nielsdaatter paa 4de aar gl:  
Dend anden daatter Dorthe Nielsdaatter paa 4de aar gl:, 
Dend 3de og ÿngste daatter Karen Nielsdaatter  er 8te uger gammel for dennem er faderen self 
werge efter lorven,  
 
Hvor paa Rettens wegne var Overwerende Høÿ Edle og Welb:Hp. Oberst ober Commendant og 
Amptmand Hp. Niels West paa hans og egne Weigne Kongl: Maÿst skifte Skriver Nicolaj 
Brugman, Saavelsom hans fuldmegtig Fridrik Sloke,  Blef til Wurderingsmend opmeldet  Jens 
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Seÿersen og Peder Jensen begge boende i Øster sogn. Hvor saa er forefunden frem  wist og 
Pahsered som følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun hest gilling med en hvid bag foed for penge 9 Sld.,et blaked Hoppe med et brunt Hestføhl 8 
Sld., En røe stierned fohle 3de aar gl: for  8 Sld., En sortbrun fohl i 3de aar 6 Sld., En Blaked Hoppe 
med et brun Hest føel for 8 Sld. 2 mrk., En sort Hoppe for 3 Sld. 1 mrk., En brun stierned Hoppe 4 
Sld., En brun Hoppe for 6 Sld., 
 
Qveg. 
En røe blogged Ko 5 Sld. 1 mrk.,En gl: Guhl brun Koe for 4 Sld., En ung røe brun Koe 3 Sld. 3 
mrk.,En mørk brun Koe for 4 Sld., En røe Koe 4 Sld. 1 mrk., En graa brogged Koe 4 Sld.3 mrk.,  
 
Ungt Qveig. 
Et sort brogged studnød  3 Sld. 2 mrk., Et sort broged studnød for 4 Sld. ,Et rødt brogged studnød  3 
Sld. 2 mrk., Et blak brogged studnød for 2 Sld., Et rødt studnød for 2 Sld. 8 skl., Et rødt brogged 
studnød for 2 Sld. 3 mrk. 1 skl., Et rødt studnød for 2 Sld., Et brunt brogged Qveg nød for 10 mrk.,  
Et sort hielmed Qvignød  3 Sld., Et sort brogged Qvignød for 2 Sld.,Et røe hielmed Qvignød  2 Sld. 
2 mrk., En røe brun Tÿhr for 4 Sld., En røe brogged Qvigkalf  6 mrk. 8 skl.,  
 
I aar kalfve. 
En røe studkalf  2 mrk., En røe brogged studkalf  2 mrk. 8 skl., En røe Qvigkalf for 2 mrk. 8 skl.,  
En liden brun Qvigkalf for 3 mrk., En sort kietted Qvigkalf 3 mrk. 8 skl., En sort røgged stud for 7 
Sld., En røe grined stud 6 Sld. 2 mrk.,  
 
Faar og Lam. 
13 Stÿkker gl: Faar á 3 mrk. er 9 Sld.3 mrk., Endnu toe gamble Faar á 3 mrk. er 6 mrk., En Wæhr 3 
mrk., Nok en Wæhr 3 mrk., 18 stÿkker unge Lam á 1 mrk. er 4 Sld.2 mrk.,  
 
Gies  
5 gl: Gies med Gaasen á 1 mrk. er 5 mrk., 22 unge Gieslinger á 4 skl. er 5 mrk. 8 skl.,  
 
Svin. 
En sort pleted galt for 1 Sld.,En sort bragged galt 1 Sld., En hvid Soe 3 mrk. 8 skl., En hvid soegris 
for 2 mrk., Én sort pleted galt gris 2 mrk., Endnu en sort pleted galt gris 2 mrk.,En sort pleted 
urnegris 12 skl., Nok en sort pleted urnegris 12 skl.,Endnu en sort pleted urnegris 12 skl.,Nok en 
sort pleted urnegris 12 skl., 
 
Boeskabs Ware. 
En høspeeder wogn med høe stier hammeltøm hals seler og Jern nagle sampt 2de jern stier sokler 
for 10 mrk. 8 skl., En nÿ Høe rode wogn med Høe stier hammel tøm hals seler og Jern nagle for 1 
Sld. 3 mrk., Et pohr gl: Corn wogn Juhl med wogn ree dret og brake hammel for 3 mrk., En Carm 
wogn med Jern beslag Juhl og Jerned ponel som Pider hast ved wognen 22 Sld., En til Harve med 
30 Jern ringe udi for 1 Sld., Nok en gl: træ Harve med 29 Jern ringe udi for 3 mrk. 8 skl., En træ 
reiged harre 6 mrk., En ruhl med Jern topper og nagle for uden ringe for 1 Sld. 2 mrk., En gl: Ploug 
med Jern juhl bøsse løber og ringe for 1 Sld.2 mrk.,Endnu En gl: Ploug med Jern juhl bøsse løber 
og ringe for 10 mrk.,Et gl: pille boe med bihl for 8 skl., Et aar af ask med bihl for 1 mrk., Nok et aar 
af ask med bihl for 1 mrk., En slede steen med trug og tra aas 1 mrk. 8 skl., En hugge benk 4 skl., 
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En skier benk 4 skl., En gl: træ tinged harer 4 skl., Et gl: sude anj med ringe 4 skl.,  
 
I Hugge Hused 
En tømmer mands kiste med vogn reed skab udi nemlig kisten med haspen uden laas  10 skl., 
Derudi et skiblp 4 skl.,Et stodt hugge Jern 4 skl., Et lidet hugge Jern 2 skl., Et søm bohr med skaft 4 
skl., Nogle smaa søm stumper udi en gl: ask for 2 skl.,Et buesaug  2 mrk., En spande med skaft  2 
mrk., En leer fad  1 mrk., Et tørf Jern med skaft  10 skl., En domblug naver  12 skl., En linned støk 
nauer 4 skl., En bred bladet haand øpse  2 mrk., En hammer med skaft  8 skl., En gl: fihl 8 skl.,  
6 phil til et Juhl 12 skl., En gl: Jerned hammel for uden hamle reeb og sehle for 4 skl., En skov 
sleede med Jern Wieder og drelt for 2 mrk. 4 skl., Et bøgge svin trug  4 skl., Nok en liden sleede 9 
sle lohr og jern wieder for 2 mrk.,  
 
I Stuen Hused. 
Et lidet røste lohr af en pude en half tønde stoer med en 3 beenet benk for 1 mrk. 4 skl., En ege 
ballie paa 1½ skippe stoer 1 mrk., En vand saa af eeg  12 skl., En aske øhl tragtere  4 skl., En leer 
kande med hang  4 skl., En stor ege sie bøtte  2 skl., En kierne af eeg med lang og stauf  10 skl.,  
En vand kilte med tre greve  2 skl.,  
 
I Steer Hus Cammeret.  
En gl: straabonds keng tønde  4 skl., En gl: tiere tønde  4 skl., En straabonds tønde  4 skl., En øhl 
stend tønde  12 skl., En straabonds tønde af Fÿhr  4 skl.,En gl: Ege straabonds tønde  4 skl., En 
straabonds tønde af eeg  4 skl., Nok en straabonds tønde af eeg  4 skl.,Et deine trug af ask med stoel 
for 1 Sld.,  
 
Jern Waher. 
En skov øpse 1 mrk. 4 skl., En stoer krak øpse for  1 mrk., En liden krak øpse som er itu en gl: seis 
med bom og ringe  10 skl., Nok en korn sies med bom og ringe  12 skl., En tøÿ med hammer og 
støv for  1 mrk., En jern stang med klov fad af en jern tre for 1 mrk. 8 skl., En jern grÿdet kraag  2 
mrk., Et pande jern med 3 been for  1 mrk. 8 skl.,  
 
I Krub Hused. 
En heim Qvern med hus og jern siel  3 mrk., En half gl: øhl tønde med 2 bonde  2 mrk., Et fÿhre 
skrin med hengsler og hasper 2 mrk., Et Fÿhre Sengested med 1 side og 1 gavl 8 skl.,En sie bøtte 4 
skl.,Nok En sie bøtte 4 skl.,Endnu En sie bøtte 4 skl.,En liden elle sie bøtte  3 skl., Nok en elle sie 
bøtte  3 skl.,Endnu elle sie bøtte  3 skl.,Nok elle sie bøtte  3 skl.,Rok med en teen 3 mrk., En 
gammel ege lihn Vef med behør for 6 mrk., En hakelse kiste med knif og staal for 3 mrk. 8 skl.,  
Et fÿhre bret 7 allen lang med et pille møg bret 6 skl., Endnu Et fÿhre bret 7 allen lang med et pille 
møg bret 4 skl., Et ege møt bret 4 skl., En høe kraag  4 skl., Et Grÿnes Sold  10 skl., Et mehl sold 10 
skl., En smur læders svee sadel med stie bøgler og sadel for 7 mrk., En stange tøm med cabel tøÿl 
og haad lud for 1 mrk., En gres sies uden bom og ringe 1 mrk. 8 skl., Nok en gres sies som er 
spruken uden bom og ringe  2 mrk., En gl: Juhl Dømmer til en half wogn med for wogn ree og sloe 
for  5 mrk.,  
 
I stuen. 
Et  aske bord med aaben foed uden bord skuffe for 1 Sld. 3 mrk., Et fÿhre waarskab med 2 laas 
hasper dørre og 4de dreÿede stolper for 1 Sld. 3 mrk., Et Fÿhre slag bord til at slaa neer med 
hengsler udi for 2 Sld., En Fÿhre benk naaden i stuen 7 allen 2 mrk., En ask bag stoel med fiels 
bond udi  1 mrk. 8 skl., En bag stoel med sort læders overtrek paa røked og i sædet for 1 mrk. 8 skl.,  
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En jern kakel ovhn med 5 plader og jern skruer sampt 2 – træ piller uden for 20 Sld., En Fÿhre Kiste 
benk med 1 post med hengsler uden hengsler sampt skamel 6 mrk., Et Fÿhre Madskab med hengsler 
og laas sampt 1 dør med 5 rum udi for 3 Sld., En liden sæde stoel med brende bond 12 skl.,  
 
Senge Cammeret. 
Et Fÿhre sengested med 2 sider og 2 gavle for 1 Sld. 2 mrk., Der udi laa Senge Klæder En Blaae 
Ranned oldmeedugs over Dÿnne for 5 mrk., En hvid Wadmels under Dÿnne 3 mrk. 8 skl., En hvid 
oldmeedugs hoved Dÿnne  2 mrk., En hvid linnen pude stop med lihn waar  2 mrk. 8 skl., Et blaae 
garns laggen med 2 breeder udi for  2 mrk.,  
 
I Mellem Hused. 
Et Fÿhre Sengested af paneel werk med 1 side og en gavl sampt skouel 1 mrk. 8 skl., Der udi laa en 
blaa ranned oldmeedugs over Dÿnne 3 mrk., En hvid og graa wadmels under Dÿnne  1 mrk. 4 skl.,  
Et blaar garns lagen med 2 breeder 8 skl.,  
 
I Herberg Hused. 
Nordøster hiørne Et Fÿhre Sengested med en side og en gavl 1 mrk. 8 skl., Der udi laa En blaa 
ranned fiftskaftet over Dÿnne for 6 mrk., En linnen under Dÿnne wefved i kraage  3 mrk., En hvid 
wadmels hoved Dÿnne 1 mrk. 8 skl., Et blaar garns lagen med 2 breder udi  2 mrk.,  
 
I Krob Hused. 
Et gl: Fÿhre Sengested med 1 side og 1 gavl  8 skl., Der udi laa En hvid sort ranned ullen over 
Dÿnne 2 mrk., En liden gl: linnen pude stop for  8 skl.,  
 
Benkeklæder.i Stuen. 
En nÿe Wefved Benke Dÿnne paa sÿnder benk med brunt wadmels under fohr 7 allen lang for 5 
mrk., Endnu en nÿe Wefved Benke Dÿnne med brunt wadmels under fohr 2½  allen lang for 2 mrk. 
12 skl., En Sÿed Agge Dÿnne med rødt wadmels under fohr og 4 Wipper 2 mrk. 8 skl., Et Sÿed 
hiønde med grønt wadmels under fohr og 4 wipper 2 mrk. 8 skl., Nok et Sÿed hiønde med rødt 
wadmels under fohr og 4 wipper 1 mrk. 4 skl., 
 
Kaaber Wahrer. 
En Kaaber Brøggerkiedel med kaaber oven unge fæhr paa 1½ tønde stoer staaend og muke og blef 
af wirderings mendene og arfvingernes samb tøk solt for penge 18 Sld., En Brendevins Pande med 
hatt piber og tønde paa en half tønde stoer staaende i muhr for 6 Sld., En kaaber kiedel paa 1 fiering 
stoer uden jern Greve og et kaaber øren satt for 3 Sld. 3 mrk., En kaaber kiedel paa en spand stoer 
med lapper og uden jern greve for 3 mrk. 8 skl., En jern grÿde kraag paa 1½ spand stoer med jern 
greve udi  2 Sld.,  
 
Sølf. 
En flad skafted Sølf Skee med tunge blad kiøbenhavns stempel paa tegnet E N G sat for  2 Sld. 3 
mrk., Endnu En flad skafted Sølf Skee med tunge blad kiøbenhavns stempel med en Grant bag paa 
bladet og de udi tegnet N A S K for  2 Sld. 3 mrk., Et Sølf begger ungefæhr paa 1 pegel stoer 
kiøbenhavns stempel paa tegnet  2 roser og en crant N A S K  for  6 Sld. 2 mrk.,  
 
Thin. 
Et Thin fad lÿbft stempel paa tegnet  H H S E M M  d. 1705 for 1 mrk. 8 skl., Endnu et Thin fad 
med breede bræder med paa tegning H A S : E M M d 1702 satt for  1 mrk. 8 skl.,  
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Mæhsing. 
Et pahr støbte Metal Lÿgte stager med dreÿede piber satt for  1 Sld. 1 mrk.,  
 
Lihn Tøÿ. 
En gl: Rude Wefved borddug med 2 breeder udi 4de allen lang  2 mrk.,  
Og som dagen nu er for løben saa slutes da denne forretning i aften at dend igien i morgen kand foer 
tages og til ende bringes, des til widnes bÿrd under vore hender Skifte stæden paa 31 jord eÿendoms 
gaard i Øster Sogn d. 13 Junÿ 1728  
Nicolaj Brugman,  Fridrik Sloke,   Jens Seÿersen, Peder Jensen, 
 N: A: Kurre,  Anders A:H:S: Hansen,       Hans H:I:S: Jørgensen, 
Olle Hansen,  Mons M:B:S: Bentzen ,  Christen C:H:S: Hansen, 
 Hellis Haagensen, 
 
Nest paa følgende dend 14de Junÿ er igien denne Forretning foretaget udi ved som mends denne 
Salig Qvindes Mand og arfvingers overelse og er saa Pahsered som efter følger nemlig fantes noged 
ulled og li med en deel vundet og én deel U-Wundet garn som fader Niels Andersen Kurre til sig 
tagne for at lade det vefve hvor af hand nÿder sin part, og Samptlige børn dend anden pant til paa 
kledning sæde som er lagt her til denne 31 Jord Eÿendomsgaard følgende i Niels Andersen angaf at 
vere her til forde gaard Sand tønde og ½ skeppe Rug á 7 mrk. er 2 Sld. 11 skl., 10 tønder Buiged 
tønde 1 Sld. 8 skl., er penge 11 Sld. 1 mrk., 13 tønder Havre á 2 mrk. er 6 Sld. 2 mrk., En skeppe 
Erter 1 mrk. 8 skl., Imod for skp: Sæds afgrøde svarer Niels Andersen Kurre til Konge Præsten 
Deinen Kierken og Herrits fogden Skifte Retten til spurde Anders Kurre saa vel som dend 
Mÿndige denne Sl: Qvindes søn sampt de Umÿndige børns werger om de vidste noget videre løsøre 
gods at angifve de det  vilde frem sige hvor til de svarede neÿ  eÿ videre at vere end som angaard er 
vedre til staaende Gield Anders Andersen i Østerl. Sogn angaf Niels Kurre at vere Skÿldig her til 
boet penge  3 Sld.,  Summa Andrager sig dette sterfboes løsøre Middel til penge  326 Sld., 
 
Blev saa angiven dem Sl: Qvindes Ifahre og gang klæder som er følgende nemlig. 
En sort Silke Damaskes pull hue med kniplinger og baand for 1 Sld. 3 mrk., En Sølf Galun til at lif 
baand med 1 Sølf Fhiligransspende for 5 mrk., Et Punce og rødt silke tørklæde med grønt sÿning 
hvor vere for  3 mrk.,  Et Cram lærit forklæde med 2 breeder udi og lining oven om for  2 Sld.,  
Endnu et gl: Cram lærit forklæde med 2 breeder  udi og er breed søm til lining oven om  3 mrk.,  
Et blaadt brogged Patuns forklæde med 2 breeder udi  1 mrk. 8 skl., Et kiøbe lærits tørklæde med 
smaal søm  2  mrk. 8 skl., En sort blomet silke Damaskes 2 stÿkes hue med hvidt lierit under fohr 
og kanted med sort Goftes bond for  3 mrk., Et kløbe lærit opskarne hue lihn for 4 skl., Et Tøÿ rødt 
wadmels skiørt med er blaa lop for Dante med blaa bond og lærit sko med 4de raader sorte bond for 
2 Sld., En grøn bunder trøÿe kanted med sorte florit bond oven om for  2 mrk., Et braaged Cartuns 
bohl uden Ermer med hvidt lærit under fohr  og er pølse  12 skl., En hvid drÿls  trøÿe med hvidt 
lærit under fohr  2 mrk., En blaa wadmels trøÿe med sort wadmels under fohr kinted oven om med 
brogged Poetum  1 mrk., En røe og sort brogged bohl kanted med blaa bond og rødt wadmels under 
fohr  1 mrk. 8 skl., En røe og sort brogged trøÿe med lærit under fohr kanted med blaa floret en 
bond for  2 mrk. 4 skl., En sort klædis muffe med rødt wadmels under fohr for  12 skl.,  
Summa beløber sig denne Salig Qvindes Ifareklæder til penge  12 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Nok svarer saa vel som denne Sl: Qvindes eldste sønner og de andre Umÿndiges til stede verende 
werger fore gaf at d. 4 sønner haver bekommed af deris Sl: Moders Ifareklæder til paa kledning for 
ud for Skifte holtes, Saa de nu eÿ meere af fihr klederne kand bekomme end som en Søster lod, hver 
fore efterlig beskafenhed de 12 Sld. 3 mrk. 8 skl., deelis udi ligge 9 deele lodder hvoraf en hver 
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denne Sl: Qvindes Samptlige sønner og døttre tilkommer 5 mrk. 11 skl., Som denne her efter skeer 
Udlagt forte, saa er da først for  
 
Dend eldste denne Sl: Qvindes søn Anders Hansen som til kommer i arf efter sin Sl: Moder af 
Ifareklæder som forre melte 5 mrk. 11 skl., Udlagt En sort blomet silke Damaskes 2 stÿkes hue med 
hvidt lierit under fohr og kanted med sort Goftes bond for  3 mrk., Et kiøbe lærits tørklæde med 
smaal søm  2  mrk. 8 skl., En røe og sort brogged bohl kanted med blaa bond og rødt wadmels 
under fohr  1 mrk. 8 skl., Et braaged Cartuns bohl uden Ermer med hvidt lærit under fohr  og er 
pølse  12 skl., til overs 2 mrk. 1 skl., :/: 
 
Hos dend anden denne Sl: Qvindes søn Niels Hansen som Chresten Hansen anordnet  og er 
werger fore og til kommer i arf af ifareklæderne 5 mrk. 11 skl., Udlagt hos sin eldste broder 1 mrk. 
1 skl., et gl: Cram lærit forklæde med 2 breeder  udi og er breed søm til lining oven om  3 mrk., En 
røe og sort brogged trøÿe med lærit under fohr kanted med blaa floret en bond for  2 mrk. 4 skl., til 
overs 14 skl., :/: 
 
For dend 3de denne Sl: Qvindes søn Michel Hansen for hannem er nu her paa Skifted til werge 
anordnet Haagen Hansen boende i Nÿker sogn som til kommer af Ifareklæderne 5 mrk. 11 skl., 
Udlagt En hvid drÿls  trøÿe med hvidt lærit under fohr  2 mrk., Et blaadt brogged Patuns forklæde 
med 2 breeder udi  1 mrk. 8 skl., En grøn bunder trøÿe kanted med sorte florit bond oven om for  2 
mrk., Et kløbe lærit opskarne hue lihn for 4 skl., til overs 1 skl., :/: 
 
Saa dend 4de og ÿngste denne Salig Qvindes søn Mads Hansen som Mÿndlingens Sødskende barn 
Hans Jørgensen werger fore og til kommer af Ifareklæder 5 mrk. 11 skl., der for Udlagt Et Tøÿ 
rødt wadmels skiørt med er blaa lop for Dante med blaa bond og lærit sko med 4de raader sorte bond 
for 2 Sld., der af at have 1 Sld., hos sin eldste broder 12 skl., hos sin anden broder 14 skl., hos sin 
3de broder 1 skl., :/: 
 
For dend eldste denne Salig Qvindes daatter Kirstine Hansdaatter som haver Aufled med hendes 
første mand og for hende werger Oluf Hansen i Østerl: sogn og til kommer i arf af Ifareklæder 5 
mrk. 11 skl., Udlagt Et Tøÿ rødt wadmels skiørt med er blaa lop for Dante med blaa bond og lærit  
hvad sko med 4de raader sorte bond for 2 Sld. Der af 2 mrk., Et Punce og rødt silke tørklæde med 
grønt sÿning hvor vere for  3 mrk., En sort klædis muffe med rødt wadmels under fohr for  12 skl., 
til overs 1 skl., :/: 
 
For dend anden Salig Qvindes daatter Elsebeth Hansdaatter for hende werger Mons Bentzen i 
Østerl. Sogn og til kommer iaf Ifareklæderne 5 mrk. 11 skl., Udlagt Et Tøÿ rødt wadmels skiørt 
med er blaa lop for Dante med blaa bond og lærit sko med 4de raader sorte bond for 2 Sld. Der af 2 
mrk., Et Cram lærit forklæde med 2 breeder udi og lining oven om for  2 Sld., deraf 3 mrk. 11 skl., : 
 
For dend eldste denne Salig Qvindes daatter Margrethe Nielsdaatter som hun haver aufled med 
hendes efter lefvende  mand Niels Kurre son til kommer i arf af Ifareklæder 5 mrk. 11 skl., Udlagt 
Et Cram lærit forklæde med 2 breeder udi og lining oven om for  2 Sld., deraf 1 Sld. 5 skl., hos sin 
ÿngste søster 2 mrk. 6 skl., :/: 
 
For dend anden denne Salig Qvindes daatter Dorthe Nielsdaatter som til kommer af Ifareklæderne 
5 mrk. 11 skl., Udlagt En Sølf Galun til at lif baand med 1 Sølf fhiligrans spende for 5 mrk.,  hos sin 
ÿngste søster 11 skl., :/: 
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Saa dend 3de og ÿngste denne Salig Qvindes daatter Karen Nielsdaatter som til kommer af 
Ifareklæderne 5 mrk. 11 skl., Udlagt En blaa wadmels trøÿe med sort wadmels under fohr kinted 
oven om med brogged Poetum  1 mrk., En sort Silke Damaskes pull hue med kniplinger og baand 
for 1 Sld. 3 mrk., til overs 2 mrk. 5 skl., :/: 
 
Hvad sig denne 31 Jord Ejendoms gaard anbelanger da frem lagde Niels Andersen én 8te mends 
dom som hand self haver ved Øster Herretsting ladet opkreve som for en af dato 17 November 1721 
som blef lest og paa skreeven, og Niels Andersen Kurre igien lereret hvor af sees at de for skp: 8te 
mend haver bente gaard satt og Taxeret for penge  300 Sld., og et ud Huus som bestaar paa brente 

gaards grunds som hanne Salig Olle Nielsens denne Sl: Qvindes moder haver til undertag som er 
for 40 Sld., som bemelte hanne Sl: Olle Nielsens sin lifstiid beholder efter samme sams indhold og 
der forhen efter gioede Contract for meldning, med videre som samme 8te mends dom om for 
melder og giør for Claring om bliver saa først af gaarden i behold naar d. 10 Sld., for medhold og de 
40 Sld., for veden taged som for er melt af tagen penge  250 Sld., efter for Skp:nr Doms indhold  
Hvad sig Sædet og Adgangen, og til d: 31 Jord Ejendoms gaard er begaaende saa denne Salig 
Qvindes Elsebeth Madsdaatter efter en 8te mends Dom af dato 17 Martÿ 1695 som og nu her paa 
Skifted blef lest og paa skreven hende Sædet til Dømbt saa vel som og disse sidste –op kreende 
mend af dem Confirmeret, hvor saa Skifte Retten til svarende Niels Kurre saa vel som til stæde 
denne Sl: Qvindes børn werger og arfvinger, hvor ledes de sig nu ved denne ofte røete 31 Jord 
Ejendoms gaard sig vilde for holde om dend nu her paa Skifted kunde komme Niels Kurre og hans 
Sl: Hustrus samptlige børn til deeling efter dig at saa Nÿlig siden er og haver veret 8te mend som 
dend haver satt og Taxered og om dend nu ved som er Taxt kunde for bliver, hvor til denne Sl: 
Qvindes til stæde værende mÿndig børn og Umÿndiges werger svarede og foregaf at de med Niels 
Kurre denne Sl: Qvindes efter levende mand først saa ledes vore for fenede at med dend 31 gaards 
Taxt og setning skulle der ved for bliver efter dend sidste 8te mends Doms for medning nemlig for 
300 Sl., Mens naar om den taged der fra af drages bliver igien af gaarden i behold 250 Sld., med de 
10 Sld., for mends hold fra drages hvilke  250 Sld., for hen af de 8te mend deelt er imellem denne 
Salig Qvinde og hendes Sl: mand Hans Andersen, med hendes sønner Auled 4de sønner og  
Toe døttre, hvor af denne Sl: Qvindes fore bekommed dend halve part som er 125 Sld., Nok til 
 kommer endnu dette sterfboe til gode udi denne 31 gaard for mends hold som før er melt 10 Sld., 
 bliver 135 Sld., der nest frem lagde Niels Andersen Kurre et af kold og Qvetering ud given  
af hans Stiff søn Anders Hansen boende mand paa 8te Ibs kierikes præstegaard af dato  
21.December 1725 under Andres Hansens navn med fulde bagstafter hvor af sees 
at bente Anders Hansen fuld kommen Ducterer sin Stif fader Niels Kurer for hans til falden arf for 
pant af d. 31 gaard efter hans Sl: Fader Hans Andersen efter for skreven 8te mends udregning 
penge 25 Sld., Hvilket og til kommer dette sterfboe til gode i bente gaard Samme afkald og 
Qvitering blef lest og paa skreven og Niels Kurer igien leverer endnu mand Frem viste Niels 
Andersen Kurer et afkald og Qvitering udgiven af Christen Hansen boende I Clemmensker sogn 
i Skorpe Skoe som er werge for denne Sl: Qvindes søn Niels Hansen som er af dato 8de Januar 1726 
under hans haand med 3de bog staffer som nu blef lest og paa skreven og Niels Kurer igien leveret 
hvilken afkald og Qvitering lÿder til mening at Christen Hansen  fuldkommen paa sin mÿndlings 
wegne Qvitc: bente  Niels Kurer for hans til holden Jorde penge udi denne 31 gaard son hand efter 
hans Sl: fader arfved haver penge  25 Sld., som er efter dend for om melte sidste  8te mends Dom til 
lige med af forskrefne 25 Sld., for holden rente som for er melt efter Domens til Hold hvilke 25 
Sld., iligge maade og anførres til dette sterfboets Jorde godset beste nok fremwiste afkald og 
Qvstering udgiven af Hans Jørgensen boende i Aakirkebÿe paa sin mndling Mads Jensens wegne 
som er af dato  13 Julÿ  1722 under hans egen haand med 3de bagstofte og Med ham til Witterlighed 
under skreven Rikart Olsen og Mikel Pedersen som er af kald og Qvitering aaf lest og paa 
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skreven nu her paa Skifted og Niels Kurer igien leveret, af samme  Qvitering og af kold sees at 
Niels Andersen Kurer haver til Hans Jørgensen paa sin mÿndlings Vegne betalt hvis arfve part 
bende mÿndling efter hans Salig Fader Hans Andersen er til falden efter de 8te mends ud regning af 
d. 31 Jord ejendoms gaard penge  25 Sld., som bente Niels Kurer af Hans Jørgensen der fore fuld 
komelig er Listered som til sterf boes Jorde gods anføres Summa beløber sig ald for skp: beholne 
middel udi denne 31 jord eÿendoms gaard som Kommer tjems Sal: Qvindes efter levende mand og 
samptlige efter levende børn, som er 4de sønner Og 5 døttre til deeling penge  250 Sld., Hvor af 
faderen Niels Kurer til kommer dend halve part  Som er penge 105 Sld., dend anden halve part som 
er  105 Sld., deelis Imellem for skreven denne  Sl: Qvindes samptlige børn hvor af én hver søn til 
kommer  16 Sld. 9 11/13 skl., og en hver daatter til Kommer penge  8 Sld. 4 12/13 skl., efter for hen 
indførte for eening imellem Niels Kurer og hans Med arfvinger angaaende Gaardens Taxt at dend 
skulle for blive efter dend sidste 8te mends Doms formelding og saa ledes dend summa 210 Sld., 
som udi denne 31 gaard er Beholden var i mellem Niels Kurer og denne Salig Qvindes samptlige 
efter levende børn deelt Saa frem kom samptlige til stæde werende denne Salig Qvindes mÿndige 
børn og umÿndiges Werger, og foregaf at de saa ledes imellem dem self med denne Sl: Qvindes 
efter levende mand  Niels Kurer saa ledes med ham om denne otte Rørtte 31 gaards beboelse vare 
for eenede At bente Niels Kurer skulle beboe denne ofte skpne 31 Jord eÿendoms gaard udi  18 
fulde  Aar som er at regne fra mit faste 1727 og saa frem deelis ind til forskrevne 18 barne Til ende 
at denne saa velsom før hen indførte Contract og for eening i alle sine ord og Huncter holdes og 
efter kommes skal hels naar Niels Andersen Kurer ophegner og indled Til Upligt for hugger eller 
for hugge lade denne 31 gaards skov uden hvis som hun til Gaard fens Cepaiation ved vendig 
behøver, og som Niels Kurer belovede at holde og gaarden I goed hævd og Magt at Con pervere, 
des til widnes bÿrd under samptlige vores hender Og om bedet skifte betienterne til lige med de 2de 
wurderings mend at  under Skrive Datum Skifte stæden som i Sleede paa 31 Jord Eÿendoms gaard i 
Øster sogn  d. 14 Junÿ 1726 Niels Kurer,  Hans H:J:S: Jørgensen,     Anders Hansen, 
Christen C:H: Hansen  Hellis Haagensen,  Mons M:B:S: Bentzen,         Olle Hansen,  
til Witterlighed efter beg 
Nicolaj Brugman,  Fridrik Sloke,   Jens Seÿersen, Peder Jensen, 
 
Blev saa angiven  Sterfboes Bort Skÿldige Gield og Pretentioner som følger nemlig Lieutnant 
Jacob Skovbo Kofod i Svanike fordrede efter sin seddel mesten deel for reede landte penge som 
Niels Kurer ved giek penge  20 Sld. 3 mrk. 13 skl., Udlagt En Carm wogn med Jern beslag Juhl og 
Jerned ponel som Pider hast ved wognen 22 Sld., her af til overs 1 sld. 3 skl., :/: 
 
Sogn Deinen i Svanike og Ibsker sogn hederlig og Wellærde Jørgen Danielsen 
Steenbek fordrede for Dudicomenter for denne Sl: Qvindes op wartning som ved gikes  
2 mrk., Udlagt Et buesaug  2 mrk., :/: 
 
Sogne Præsten Welærverdige Hr: Clemen Funenes fordrede To liig tieneste som Niels Kurer 
vedgik 8 Sld., Udlagt En sort røgged stud for 7 Sld.,En røe grined stud 6 Sld. 2 mrk., til overs 5 Sld. 
2 mrk.,:/:  
Niels Kurer angaf at vere skyldig Til Sogne Deinen for liig tienesten penge 10 mrk., Udlagt Et 
brunt brogged Qveg nød for 10 mrk., :/: 
Endnu angaf Niels Kurer at Jens Knudsen haver her at fordrer for et Pohr Skener som  
Ved gikes  2 mrk., Udlagt En hvid soegris for 2 mrk., :/:  
Niels Kurer angaf at vere skÿldig til Poul Kofod I Rønne 2 mrk., Udlagt Endnu en sort pleted galt 
gris 2 mrk.,:/:  
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Rikert Olsen i Listed fordrede for reede laandte penge som Niels Andersen Kurer og de andre 
arfvinger af viste penge 27 Sld., En jern kakel ovhn med 5 plader og jern skruer sampt 2de træ piller 
uden for 20 Sld., En spande med skaft  2 mrk., Hos Liaut Jacob Kofod i Svanike 1 Sld. 3 skl., En 
skier benk 4 skl., En slede steen med trug og tra aas 1 mrk. 8 skl., Hos Olle Hansens mÿndling 
Kirstine Hansdaatter at have 1 skl., :/: 
 
endnu angaf Niels Kurer at vere skÿldig til Claus Jørgensen for laandte penge 6 Sld. 2 mrk.6 
skl.,Udlagt Et rødt brogged studnød  3 Sld. 2 mrk., Én sort pleted galt gris 2 mrk., En bred bladet 
haand øpse  2 mrk., nok Et aar af ask med bihl for 1 mrk., En træ reiged harre 6 mrk., En nÿ Høe 
rode wogn med Høe stier hammel tøm hals seler og Jern nagle for 1 Sld. 3 mrk., :/: 
 
Stifsønnen Anders Hansen fordrede som Niels Andersen Kurer vedgik 2 mrk. 4 skl., Udlagt en 
liden sleede 9 sle lohr og jern wieder for 2 mrk., I Steer Hus Cammeret. En gl: straabonds keng 
tønde  4 skl., :/: 
 
Stifsønnen Niels Hansen fordrede for reede lundte penge som Niels Kurer vedgik 28 Sld. 1 mrk., 
Udlagt En brun Hoppe for 6 Sld., En gl: Guhl brun Koe for 4 Sld., Et sort brogged studnød  3 Sld. 2 
mrk., 2 gamle Faar á 3 mrk. er 6 mrk., 2 unge Lan á 1 mrk. er 2 mrk., En sort bragged galt 1 Sld., Et 
pahr gl: Corn wogn Juhl med wogn ree dret og brake hammel for 3 mrk., En gl: Ploug med Jern juhl 
bøsse løber og ringe for 10 mrk., En hakelse kiste med knif og staal for 3 mrk. 8 skl., I Stuen En 
Fÿhre benk naaden i stuen 7 allen 2 mrk., en liden kak øpse som er stur for 6 skl., En skov sleede 
med Jern Wieder og drelt for 2 mrk. 4 skl., Hvis som Anders Andersen i Østerl: sogn her til boet er 
skÿldig 3 mrk., En kaaber kiedel paa en spand stoer med lapper og uden jern greve for 3 mrk. 8 skl.,  
En nÿe Wefved Benke Dÿnne paa sÿnder benk med brunt wadmels under fohr 7 allen lang for 5 
mrk., En gammel ege lihn Vef med behør for 6 mrk., Spinde Rok med en teen 3 mrk., Et fÿhre bret 
7 allen lang med et pille møg bret 6 skl., :/: 
 
Niels Kurer angaf at vere skÿldig til Henrich Kiøller i Østerl: sogn for laandte penge klingende 
mÿndt  10 Sld., rente deraf restere for et aar 2 mrk., er saa Henrich Kiøllers fordring som skee 
Udlagt for 10 Sld. 2 mrk., En brun stierned Hoppe 4 Sld., En røe brun Tÿhr for 4 Sld., et Degnetrug 
af Aske med stoel for 1 Sld., I Stuen Hused.En ege ballie paa 1½ skippe stoer 1 mrk., En vand saa 
af eeg  12 skl., En aske øhl tragtere  4 skl., En leer kande med hang  4 skl., En øhl stend tønde  12 
skl., En jern grÿdet kraag  2 mrk., En jern stang med klov fad af en jern tre for 1 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl., :/: 
 
Nok angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Jep Olsen i Østermørker sogn fordrede lundte 
penge klingende mÿndt 6 Sld. Der af rester rente et aar 3 mrk. 9 skl., er saa med rente og Capital 
penge 6 Sld. 3 mrk. 9 skl., Udlagt En flad skafted Sølf Skee med tunge blad kiøbenhavns stempel 
med en Grant bag paa bladet og de udi tegnet N A S K for  2 Sld. 3 mrk., 4 gamel Faar á 3 mrk.er 3 
Sld., 4 Lam á 1 mrk. er 4 mrk., En liden elle sie bøtte  3 skl., endnu En sie bøtte 4 skl., Nok en elle 
sie bøtte  3 skl., :/: 
 
Endnu foregaf Niels Kurer at vere skÿldig til Wel ærverdige Hr. Niels Frederich Hiortt i Svanike 
3 Sld. 2 mrk. Udlagt Et sort hielmed Qvignød  3 Sld., Et lidet hugge Jern 2 skl., :/: 
 
Nok angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Jep Hansen i Svanike penge 1 Sld. 3 mrk., 
Udlagt I Stuen Hused. Et lidet røste lohr af en pude en half tønde stoer med en 3 beenet benk for 1 
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mrk. 4 skl., Et pande jern med 3 been for  1 mrk. 8 skl., Et fÿhre skrin med hengsler og hasper 2 
mrk., :/: 
 
Elsebeth Lauritsdaatter i Svanike fordrede for laandte penge som Niels Andersen Kurer vedgik 
5 Sld., og for et half aars rente 8 skl., er 5 Sld.8 skl., Udlagt En Fÿhre Kiste benk med 1 post med 
hengsler uden hengsler sampt skamel 6 mrk., En ask bag stoel med fiels bond udi  1 mrk. 8 skl.,  
En bag stoel med sort læders overtrek paa røked og i sædet for 1 mrk. 8 skl., En heim Qvern med 
hus og jern siel  3 mrk., En ruhl med Jern topper og nagle for uden ringe for 1 Sld. 2 mrk., hos 
Henrich Kiøllers udleg 8 skl., En røe studkalf  2 mrk., :/: 
 
Endnu  angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Hr. Hermand Bohn Mortensen i Rønne 
penge 22 Sld. 2 mrk., Udlagt En sortbrun fohl i 3de aar 6 Sld., En mørk brun Koe for 4 Sld., En røe 
Koe 4 Sld. 1 mrk., En graa brogged Koe 4 Sld.3 mrk., 4 gamle Faar á 3 mrk. er 3 Sld., 2 unge Lam 
á 1 mrk. er 2 mrk., :/: 
 
Nok angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Niels Ibs daatter penge 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
Udlagt En røe brogged Qvigkalf  6 mrk. 8 skl., En sort kietted Qvigkalf 3 mrk. 8 skl., En sort pleted 
urnegris 12 skl., Et søm bohr med skaft 4 skl., En linned støk nauer 4 skl., :/: 
 
Niels Kurer angaf at vere skÿldig til Snedkeren Anders Nielsen for 2de kisters arbieds løn i alt 2 
Sld., Et blak brogged studnød for 2 Sld., :/: 
 
Endnu  angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Mons Hansen Juhlmager for arbieds løn 
penge 2 mrk., Udlagt En half gl: øhl tønde med 2 bonde  2 mrk., :/: 
 
 
Endnu  angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Mathias Larsen i Svanike for arbieds 
penge 3 mrk., derfor Udlagt en nÿe Wefved Benke Dÿnne med brunt wadmels under fohr 2½  allen 
lang for 2 mrk. 12 skl., I Krub Hused.En sie bøtte 4 skl., :/: 
 
Endnu angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Christen Lodvigsen Skreeder for 
børneklæder arbieds løn 9 mrk. 14 skl., Udlagt Et sort brogged Qvignød for 2 Sld., en sort pleted 
urnegris 12 skl., En domblug naver  12 skl., Nogle smaa søm stumper udi en gl: ask for 2 skl., I 
Krub Hused. en elle sie bøtte  4 skl., :/: 
 
Endnu angaf Niels Andersen Kurer at vere skÿldig til Bertil Bertelsen Graver for sin umage for 
denne Sl: Qvinde og søn i alt 3 mrk. 8 skl., Udlagt en hvid Soe 3 mrk. 8 skl.,  
 
Denne Sl: Qvindes Moder hjemme salig Olluf Nielsen Fordrede som vedgikes 1 Sld. 13 skl., Udlagt 
I mellem Huuset Et Fÿhre Sengested af paneel werk med 1 side og en gavl sampt skouel 1 mrk. 8 
skl., Der udi laa en blaa ranned oldmeedugs over Dÿnne 3 mrk., Hos Niels Kurer at have 1 skl., :/: 
 
Endnu angaf Niels Kurer at vere skÿldig til Hans Nielsen for 14 dages arbied á dagen 6 skl., er 5 
mrk. 4 skl., og for én dag at skeir tørf 8 skl., er i alt 4 mrk. 12 skl., Udlagt En gres sies uden bom og 
ringe 1 mrk. 8 skl., Nok en gres sies som er spruken uden bom og ringe  2 mrk., Et Fÿhre bret 7 
allen lang 1 mrk. 4 skl., Et deine trug af ask med stoel for 1 Sld., I Steer Hus Cammeret. En 
straabonds tønde af Fÿhr  4 skl.,En straabonds tønde af eeg  4 skl., :/: 
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Niels Kurer fore gaf at hans stifdaatter Kirstine Hansdaatter da bers akvil: Udlagt af løsøre 
godset efter Hendes Sl: Fader Hans Andersen som er penge 13 Sld. 9 skl., her udi boet er bleven 
bestaaende, saa vel som og hvor hende er bleven til falden af hendes Sl: Faders Ifareklæder 1 mrk. 6 
skl., er penge 13 Sld. 1 mrk. 15 skl., og rente der af udi 3 aar son regnes fra Mÿndlingen var  7 aar 
gl: og til nu det beløber sig i alt 2 Sld. 2 skl., er saa dend hovedstoel og rente 15 Sld. 2 mrk. 1 skl., 
Nok til kommer bemelte Kirstine Hansdaatter her af boet for hvis som hendes Salig Moder paa 
skifted efter hendes Sl: Fader foræret have og for hendes egen part som uden rentte her i boet til 
dato bestand haver penge 10 Sld., som og ------ se af boet skee Udleg er saa for skp: samme som 
bendte Kirstine Hansdaatter her af boet skee Udleg fore penge 25 Sld. 2 mrk. 1 mrk., og for hende 
werger Olle Jensen i Østerl: sogn og er der fore Udlagt hos Sogne Præstens Hr: Clemens Tanenes 
Udl: at have 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., 4 gl: Faar á 3 mrk. er 3 Sld., 4 unge Lam á 1 mrk. er 4 mrk., Et sort 
broged studnød for 4 Sld. ,En sort pleted galt for 1 Sld.,Et Fÿhre slag bord til at slaa neer med 
hengsler udi for 2 Sld., Et Fÿhre Madskab med hengsler og laas sampt 1 dør med 5 rum udi for 3 
Sld.,Senge Cammeret. Et Fÿhre sengested med 2 sider og 2 gavle for 1 Sld. 2 mrk., Der udi laa 
Senge Klæder En Blaae Ranned oldmeedugs over Dÿnne for 5 mrk., En hvid Wadmels under 
Dÿnne 3 mrk. 8 skl., En hvid oldmeedugs hoved Dÿnne  2 mrk., En hvid linnen pude stop med lihn 
waar  2 mrk. 8 skl., Et blaae garns laggen med 2 breeder udi for  2 mrk., Et Sÿed hiønde med grønt 
wadmels under fohr og 4 wipper 2 mrk. 8 skl., Et Grÿnes Sold  10 skl., til overs 1 skl., :/: 
 
Nok ses af det Skiftebref ganged efter salig Hans Andersen denne Sl: Qvindes første mand at 
denne Sl: Qvinde haver til sin daatter Elsebeth Hansdaatter foræred af sin egen part penge 10 Sld., 
Nok af Ifareklæder 1 mrk. 6 skl., hvor fore hun her paa skifted skee udleg fore, og kand eÿ nogen 
rente der af regnes efter gor hen end først beskafenhed at mÿndlingenhaver bekommed samme Thi 
C.til foræring af hendes egen part er disse 10 Sld., der af Udlagt En sort Hoppe for 3 Sld. 1 mrk.,  
Et røe hielmed Qvignød  2 Sld. 2 mrk., Et Faar 3 mrk., et Lam 1 mrk., En tønde og én half skeppe 
Rug som er saad her til denne 31 Jord ejendoms gaard á tønden 7 mrk. er 2 Sld.11 skl., Et Thin fad 
lÿbft stempel paa tegnet  H H S E M M  d. 1705 for 1 mrk. 8 skl., En gl: Rude Wefved borddug 
med 2 breeder udi 4de allen lang  2 mrk., Et mehl sold 10 skl., En kierne af eeg med lang og stauf  
10 skl., til overs 1 skl.,  
 
Denne Sl: Qvindes søn Niels Hansen til lige ved hans werge Christen Jensen fordrede for 
resterende rente paa hans til den Jordgods de 2 Sld.,som dend 8te mends dom om for melder penge 2 
mrk., Udlagt En Sÿed Agge Dÿnne med rødt wadmels under fohr og 4 Wipper 2 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl.,  
 
Hellis Haagensen af Nÿker sogn paa sin faders Haagen Hansens vigne fordrede for resterende 
rente paa hans mÿndlings Michel Hansens fæderne Jordegods de 25 Sld., som dend 8te mends Dom 
som for melder penge 1 Sld., derfor udlagt i Herberg Huused i Nordøster hiørne En linnen under 
Dÿnne wefved i kraage  3 mrk., I Steer Hus Cammeret. En gl: Ege straabonds tønde  4 skl., Nok 
en straabonds tønde af eeg  4 skl., hos Christen Hansens mÿndling 8 skl.,  
 
Oluf Hansen i Øster sogn fordrede paa sin mÿndling Kirstine Hansdaatters viegne for resterende 
rente af 12 Sld., er 2 mrk.fædrene Jordgods som dend 8te mends Dom om for melder af dato 29 febr: 
1722 udi – aar á aaret 3 skl. er 2 mrk. udlagt I Nordøster hiørne i Herberg Huused Et blaar garns 
lagen med 2 breder udi  2 mrk., :/: 
 
Mons Bentzen i Øster sogn fordrede paa sin mÿndling Elsebeth Hansdaatters viegne for 
resterende rente af 12 Sld., er 2 mrk.fædrene Jordgods som dend 8te mends Dom om for melder af 
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dato 29 febr: 1722 udi – aar á aaret 3 skl. er 2 mrk. udlagt I Herberg Huused i det Nordøster hiørne 
En hvid wadmels hoved Dÿnne 1 mrk. 8 skl., Et fÿhre bret 7 allen lang med et pille møg bret 4 skl., 
En sie bøtte 4 skl.,:/: 
 
Imod denne Sl: Qvindes Udfart og begravelses bekostning Protenderede Niels Andersen Kurer og 
arfvingerne hannem til stod penge  30 Sld., Nok for det sidste og andre hans smaa og ringe aldrende 
børns føster løn 20 Sld., er i alt baade udfart og føster løn penge 50 Sld., Udlagt En brun hest gilling 
med en hvid bag foed for penge 9 Sld., En Blaked Hoppe med et brun Hest føel for 8 Sld. 2 mrk., 
En røe stierned fohle 3de aar gl: for  8 Sld., et blaked Hoppe med et brunt Hestføhl 8 Sld., En røe 
brogged Ko 5 Sld. 1 mrk., En ung røe brun Koe 3 Sld. 3 mrk.,5 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. er 5 
mrk., 22 unge Gieslinger á 4 skl. er 5 mrk. 8 skl., En høspeeder wogn med høe stier hammeltøm 
hals seler og Jern nagle sampt 2de jern stier sokler for 10 mrk. 8 skl., En til Harve med 30 Jern ringe 
udi for 1 Sld., Nok en gl: træ Harve med 29 Jern ringe udi for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
 
Skifte For Walteren for sin salario penge 6 Sld. 2 mrk., Udlagt En Brendevins Pande med hatt piber 
og tønde paa en half tønde stoer staaende i muhr for 6 Sld., Endnu et Thin fad med breede bræder 
med paa tegning H A S : E M M d 1702 satt for  1 mrk. 8 skl., En hammer med skaft  8 skl., :/: 
 
Skifte Skriveren for sin umage i alt 30 Sld., Udlagt Et Sølf begger ungefæhr paa 1 pegel stoer 
kiøbenhavns stempel paa tegnet  2 roser og en crant N A S K  for  6 Sld. 2 mrk., En Kaaber 
Brøggerkiedel med kaaber oven unge fæhr paa 1½ tønde stoer staaend og muke og blef af 
wirderings mendene og arfvingernes samb tøk solt for penge 18 Sld., En smur læders svee sadel 
med stie bøgler og sadel for 7 mrk., En kaaber kiedel paa 1 fiering stoer uden jern Greve og et 
kaaber øren satt for 3 Sld. 3 mrk., :/: 
 
Stemplet Papir til dette Skiftebref  6 mrk., Udlagt Et pahr støbte Metal Lÿgte stager med dreÿede 
piber satt for  1 Sld. 1 mrk., En stange tøm med cabel tøÿl og haad lud for 1 mrk.,  
Wurderings mendene for deris Umage hver 6 mrk. er 3 Sld., Udlagt En flad skafted Sølf Skee med 
tunge blad kiøbenhavns stempel paa tegnet E N G sat for  2 Sld. 3 mrk., En leer fad  1 mrk.,  
Skifte Retten Niels Andersen Kurer saa vel som samptlige denne Sl: Qvindes mÿndige og 
umÿndiges børns werger om de vidste videre Gield at angive hvor til de svarede neÿ eÿ videre at 
vere end som angived er og for skrevet staar sammen beløber sig dette sterfboes Gild og 
Pretentioner til penge 280 Sld. 2 mrk. 11 skl., Liqvideret bliver udi behold og til deeling imellem 
for skpne Niels Andersen Kurer og hans Sl: Hustrus sampt hans egen bøens som er penge 45 Sld. 1 
mrk. 5 skl., hvor af faderen til kommer dend halve part som er penge 22 Sld. 2 mrk. 10 skl., dend 
anden halve  part delis imellem forskrefne samptlige 4de sønner og 5 døttre hvor af en hver søn 
tilkommer 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., en hver daatter tilkommer 6 mrk. 5 skl., som dennem her efter skal 
ske Udleg fore, for Niels Andersen Kurers lod som hand til kommer efter sin Sl: Hustru af løsøre 
godsit som er penge 22 Sld. 2 mrk. 10 skl., Udlagt En jern grÿde kraag paa 1½ spand stoer med jern 
greve udi  2 Sld., 6 tønder Biug som er saae her ved denne 31 Jord ejendomd gaard á tøned 1 Sld. 8 
skl., er 6 Sld. 3 mrk., 13 tønder Havre som er saae her ved denne 31 Jord ejendomd gaard á 2 mrk. 
er 6 Sld. 2 mrk., En skeppe Erter 1 mrk. 8 skl., En røe brogged studkalf  2 mrk. 8 skl., En røe 
Qvigkalf ligge maade foed udi inde verende aar for 2 mrk. 8 skl., en Wæhr 3 mrk., 5 Lam á 1 mrk. 
er 5 mrk., En gl: Ploug med Jern juhl bøsse løber og ringe for 1 Sld.2 mrk., En gl: Juhl Dømmer til 
en half wogn med for wogn ree og sloe for  5 mrk., En liden sæde stoel med brende bond 12 skl., Et 
ege møt bret 4 skl., En vand kilte med tre greve  2 skl., :/: 
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 For  dend eldste denne Sl: Qvindes søn Anders Hansen som er boende udi Ibsker Kirke 
præstegaard som hun haver auled med sin første Sl: Mand og tilkommer af løsøre godset 3 Sld. 1 
mrk. 14 skl., der fore Udlagt et Sÿed hiønde med rødt wadmels under fohr og 4 wipper 1 mrk. 4 
skl., I Herberg hused i Nordre hiørne En blaa ranned fiftskaftet over Dÿnne for 6 mrk., en sort 
pleted urnegris 12 skl., en tønde Biug som er saad her til gaarden 1Sld.8 skl., I Herbreg hused i 
Nordøster hiørne Et Fÿhre Sengested med en side og en gavl 1 mrk. 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
 
For dend anden denne Sl: Qvindes søn Niels Hansen som Christen Hansen i Clemmensker sogn 
werger for til kommer i arf efter hans Salis Moder af løsøre godset 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., Udlagt Et 
rødt brogged studnød for 2 Sld. 3 mrk. 1 skl., En gl: træ tinged harer 4 skl., hos sin eldste broder 
Anders Hansen at have 2 skl., Imellem Huused En hvid og graa wadmels under Dÿnne  1 mrk. 4 
skl., Et blaar garns lagen med 2 breeder 8 skl., I Steer Hus Cammeret. En gl: tiere tønde  4 skl., :/: 
 
For dend 3die denne Sl: Qvindes søn Michel Hansen som Haagen Hansen boende i Nÿker sogn 
werger fore til kommer i arf efter hans Salis Moder af løsøre godset 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., Udlagt 2 
tønde Biug som er saad her til gaarden  á 1Sld.8 skl., er 9 mrk., I Krob Hused.Et gl: Fÿhre 
Sengested med 1 side og 1 gavl  8 skl., Der udi laa En hvid sort ranned ullen over Dÿnne 2 mrk.,  
En liden gl: linnen pude stop for  8 skl., En skov øpse 1 mrk. 4 skl., En liden krak øpse som er itu en 
gl: seis med bom og ringe  10 skl., :/: 
 
For dend 4de og ÿngste denne Sl: Qvindes søn Mads Hansen for hannem er til werge Hans 
Jørgensen i Aakirkebÿe og til kommer i arf efter hans Salis Moder af løsøre godset 3 Sld. 1 mrk. 14 
skl., Udlagt Et rødt studnød for 2 Sld. 8 skl., en tønde Biug som er saad her til gaarden 1Sld.8 skl., 
en sort pleted urnegris 12 skl., En hugge benk 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
 
For dend eldste denne Salig Qvindes daatter som hun haver auled med sin forige mand , ved navn 
Kirstine Hansdaatter som Ole Jensen i Øster sogn werger fore og til kommer i arf efter hans Salis 
Moder af løsøre godset  6 mrk. 15 skl., Udlagt Et  aske bord med aaben foed  i stuen uden bord 
skuffe for 1 Sld. 3 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
 
For dend anden denne Salig Qvindes daatter Elsebeth Hansdaatter som Mads Bentzen werger 
fore og til kommer i arf efter hans Salis Moder af løsøre godset  6 mrk. 15 skl., Udlagt Et rødt 
studnød for 2 Sld., til overs 1 mrk. 1 skl., :/: 
 
For dend eldste denne Salig Qvindes daatter Margrethe Nielsdaatter som hun haver auled med 
Niels Kurer og til kommer i arf efter hans Salis Moder af løsøre godset  6 mrk. 15 skl., Udlagt hos 
hendes half søster Elsebeth Hansdaatter lod at have 1 mrk., En liden brun Qvigkalf for 3 mrk., et 
aar af ask med bihl for 1 mrk., En skier benk 4 skl., I Hugge Hused En tømmer mands kiste med 
vogn reed skab udi nemlig kisten med haspen uden laas  10 skl., Et stodt hugge Jern 4 skl., :/: 
 
Dend anden denne Salig Qvindes daatter Dorthe Nielsdaatter som hun haver auled med Niels 
Kurer og til kommer i arf efter hans Salis Moder af løsøre godset  6 mrk. 15 skl., Udlagt  
 
Et fÿhre waarskab med 2 laas hasper dørre og 4de dreÿede stolper for 1 Sld. 3 mrk., til overs 1 Skl.,  
For dend 3de og ÿngste denne Sl: Qvindes daatter Karen Nielsdaatter som fader werger fore og til 
kommer i arf efter sin Salig Moder af løsøre godset 6 mrk 14 skl., Udlagt en Jern stang med slaafed 
3 skl., en korn sies med bom og ringe  12 skl., En stoer krak øpse for  1 mrk., En straabonds tønde I 
Steer Hused 4 skl., En stor ege sie bøtte  2 skl., Et bøgge svin trug  4 skl., 6 phil til et Juhl 12 skl., 
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En gl: Jerned hammel for uden hamle reeb og sehle for 4 skl., en stoer Ege sis laalds 2 skl., hos sin 
fader loed at have 6 skl.,:/: 
 Og efter at saa vend til dette sterfboes Creditorer og denne Sl: Qvindes efter latte mand og 
samptlige hendes børn, saa til det sidste blef endnu samptlige denne Sl: Qvindes ved soner ÿder 
meere til spurdt om de noget her udi skifte forretninger hafde at indføre til de svarede neÿ eÿ videre 
end som anført er, wde alleniste Hans Jørgensen er werge for denne Sl: Qvindes ÿngste søn Mads 
Jensen vor begierede af skifte retten at en anden werge i hans sted anordnes maatte saa som hand er 
langt fra veende og er Enke mand og ingen Jordgods haver at veder hefte i mens hand sig de for 
henge melte Creditorer er angaaende som udi skifte for retningen er indført dend forre nu dend 31 
gaards Setning og dend anden om samme gaards beboelse til staar Hans Jørgensen i alle maader, 
hvor paa Hans Jørgensen begieende skifte rettens svar og tÿdniges vor for medend at hand efter for 
gaaende hans vedskÿldinger maatte fra hans for hen hafte wergemaal end ledaget bliver hvor til 
skifte retten paa Hans Jørgensens g--- førte Asolverede at nu og her paa skifted kunde nogen anden 
werge for dend ÿngste søn Mads Jensen til sette mens her om der med til videre af og se dens 
Kaholution hvor da werge bente Hans Jørgensen sted saa bliver anordnet og som eÿ videre var ved 
dette skifte at Obherer saa slutis dette skifte , for i alle maader her med at staar til ganged og 
Pahsered, skifte stædet paa 31 Jord Eien doms gaard i Østerl. Sogn d. 14 Junÿ 1726 Nicolaj 
Brugman,  Fridrik Sloke,   Jens Seÿersen, Peder Jensen,  N: 
A: Kurre,  Anders A:H:S: Hansen,       Hans H:I:S: Jørgensen,       Olle Hansen, 
 Mons M:B:S: Bentzen ,  Christen C:H:S: Hansen, 
 Hellis Haagensen, 
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