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Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. 
Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. 
Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge: Farbror, Lars Rasmusen, Klemensker. 
B: Maren Hansdatter, f. 1695. Værge: Farbror, Jørgen Rasmusen, Allinge. 
0: Anne Hansdatter Død efter faderen 
0: Mads Hansen Død efter faderen 
 
Anno 1702 Dend 10 Januarÿ er eftter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Vurdering, 
Samt Schifte og Ligvetation efter Sal: Hans Rasmusen  som boede, og døde paa den  25 Jord 
Eÿendoms gaard beligende udi Røe sogn. Og det Imellem denne Sal: Mands efterlatte  Hustru 
Kirstine Hansdaatter, for hende er efter hendes begiering til lav werge andordnet hendes broder 
Peder Hansen boende i bemelte Steenbÿe i Røe sogn,  paa Eene side og paa dend anden side denne 
Sal: Mands med bemelte sin Hustru nu igien lestunde børn som er én søn og én daatter,  
hvor af sønnen er Esber Hansen 8 uger gammelt, for ham er til werge anordnet hans fader broder 
Lars Rasmusen boende i Clemmensker sogn. 
Daatteren Maren Hansdaatter lidet paa 6 aar gammel, for hende er til werge anordnet hendes fader 
broder Jørgen Rasmusen boende i Allinge, Hvilked werger nu var her til stæde,  
og paa Rettens vegne var over værende Høÿ Edle og Welbaaren Hr: Obersten Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Reedts ved sin fuldmægtig Auditeuel Stefte Schults og Skifte skrifveren 
Henrich Brugman, Paa  Samme Schifte er til Wurderings mænd opmelded Hans Ibsen og Niels 
Larsen begge boende i bemelte Røe sogn. 
hvor da er forre funden og Pasheret som her efter følger Memlig,  
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset hest gilling 8 Sld., En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld.,En brun skimlet ugillet 
hest for 7 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En slet brun Mehr 5 Sld., Et brunt gillet fior 
gammel hest for 2 Sld. 2 mrk.,En ung graa Mehr 5 Sld.,  
 
Qveg. 
En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 mrk., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., En røe Rÿgget Koe for 5 
Sld., En ung rød rÿgget koe 5 Sld.,En sort Koe for 5 Sld., En sort stiernet koe 5 Sld., En ung røe 
braaged koe for 5 Sld., En sort braaged Qvige 3 Sld., En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 
mrk.,  
 
Faar og Lamb. 
6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld.,  
En fior gammell Wær for 2 mrk.,  
 
Gies. 
2 gamble Gies og en Gaas á 1 mrk.er 3 mrk.,  
 
Kaabber. 
En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
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En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 mrk.,  
 
Korned i Laden. 
Østen till i Stue lengden er Biug toe Stolperum er sat for 8 tønder hver tønde sat for 5 mrk. er 10 
Sld.,   Er saaed én tønde Rug der af strøe Korned er sat for 2 Sld.,  
 
I Nørre Lade 
Nogen haustre i 3 Stolperum er sat for 12 tp tønder sat for 2 mrk. er 6 Sld.,  
Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld.,  
 
Boehave. 
En gammell Slæde med træ widier er sat for 1 mrk., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld.,  
En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 mrk.,  
Et aar med Bihl paa for 1 mrk., En harrer med træ tinner satt for 1 mrk., 
 
I Krobhuset. 
En Øltønde for 1 mrk., It lidet Skrin med hengsler for 1 mrk., En straabonds tønde 4 skl.,  
En gammell Øhlfiering for 8 skl., En Salt tønde for 12 skl., En straabonds tønde 4 skl.,  
En liden fÿrre laage bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl.,En arbieds Vogn med stier hammell 
tøm og hals seler og sat for 3 Sld., 2 gamble høe stier for 1 mrk.,  
 
Paa Stue Lofted. 
En sies med bom og ringe for 2 mrk., En liden stok øpse for 12 skl., En straabonds tønde for 4 skl.,  
Et tønde stomer for 2 skl.,  
 
Angaves att udbÿgen paa den 23 gaards grund i Røe sogn er skÿldig her til boet neml: Jørgen 
Hansen 1 mrk., Hans Ibsen boende i Røe sogn var her til stæde og ved stod at have bekommed af 
denne Sahl: Mand som og nu af Enken blef fremlagt en Landstings Dom sidst datered den 25 
November 1696 udsted af Well: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch af Borring holms Landting, af 
hvis opskrift datered den 20 Junÿ 1698 videre befindes under Hans Ibsen og en haand, at Hans 
Ibsen af denne Sahl: Mand Hans Rasmusen haver bekommed først for Landsting bemelte Doms 
beskrivelse og stemplet og slet papirs betaling Sep Sld. 2 mrk.,  
Item for Sl: Arrest Esbersens begravelse 20 Sld., der for uden har Hans Rasmusen betalt for 
tienner Lands Tings Doms beseigling  Sep mrk., Hvilket til sammen anføres dette sterboe til beste 
som er penge 27 Sld. 3 mrk.,  
Widere haver denne Sahl: Mand Betalt paa Sl: Arist Esbersens wegne for lig begravelse til præst 
og diegn som nu blev sat 4 Sld., Item for at graftve  til den S: Carll Arist Esbersens liig penge 1 
mrk. 4 skl.,  
Endnu angaf  Sl: Hans Rasmusens Enke og Laug werge at som her fra gaarden afgammell tid 
haver veret én Eng udi pant sat, Hvilken Eng hid intil ike af denne S: Mand Hans Rasmusen till 
gaarden har vered Høstet for skall være 3 aar til midfaste 1702 for meente Enken med sin Laug 
werge i sin tid at worde got giort aarligen 1 Sld.som til gaar dens berettigde hen stilles for uden det 
angaf Enken med Laug werge at denne Sl: Mand Hans Rasmusen udi at skillige maader med 
adskillige Tømmers I førsel og Tag og Wegges Reparation denne 25 gaard haver for badred, hvor 
for de for modet i sin tid af dend gaarden kand vere berettiged bør got giøres, som og der ved her 
staar og Remitteres. Skifte Forwalteren til spurde Enken med sin Laug werge og forskrefne denne 
S: Mands faderbrødre som er Børnenes werger, om de hafde meere til dette Srerfboes middell at 
angifve, hvor til de svarede eÿ widere at være end angivet er, og for skrefvet staar, der ved saa dette 
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Sterbboeds middell sluttes, og blest saa Sterbboens middell samme Regned som opdrager i alt till 
Penge 155 Sld. 6 skl.,    
Hvornest blef andgiven denne SL: Mands Ifare Klæder som at ford: wurderings mand blef taperet 
og er følgende neml: en sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld.,  
en graa wadmels Kioll 2 Sld.,  en røe fifskaftes –er skiorte med lærred under fore sat for 2 mrk., 
et par sort fifskaftes Bopser for 1 mrk.,  en sort Hatt er sat for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne denne Sl: Mands ifareklæder till penge 6 Sld. 1 mrk.,  
Imod forskrefne Ifare Klæder som denne Sl: Mand bjede og widere der forde den paa denne Sl: 
Mands Børn er blef eÿ andvent, beholder Børnene sine egene Ifare Klæder, og bestaar forskrefne 
Ifare Klæder till sidste deeling, og der widere for meldes Saa blef angifne efter skrefne boet 
skÿldige  Gield, og er der till giort udlæg som her efter følger neml: Kongl: Maÿst Amptskriver og 
Ride fouged Hr: Hans Henrich Stor, fordret efter sin fortegnelse som rester for aar 1701 . Biug tp 
1 sk: 2 mrk Car 1 ottin Car 3 Sld. 2 mrk. 7 skl., Haure 1 tp 2 sk: 1 mrk. 1 otting 2½ pot er penge 5 
mrk. 9 skl., én Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 læs weed á 1mrk 2 skl., er 5 mrk. 10 skl., en tønde 
Ruhl og Jordbogs penge 6 mrk. 12 skl., Ægte og Rente penge 2 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smørtræ penge 
15 skl.,  
Summa 9 Rig: Daler 12 skl., giør penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., Her for er udlagt Biuget som er sat 
for 8 tønder á 5 mrk. er 10 Sld.. en tømde Rug som er saaed sat for 2 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 
1 Sld. 3 mrk., til overs 2 skl.,  
Sogne præsten Hr: Christen Tied fordret for lig begengelse over 2de børn efter løfte penge 4 mrk. 8 
skl., Her for er udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk. er 4 mrk., én Krak Øpse  8. skl.,  
Sogne Deigne Peter Clausen fordred efter løfte for denne Sl: Mands og tuender Børns begrafvelse 
og lig begiengelse, som var denne Sl: Mands 2de børn i alt penge 2 Sld., Her for er udlagt 2 Faar 
støket sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., it lidet Skrin med hengsler for 1 mrk.,  
Anders Rasmusen i Røe sogn fordred som rester paa d. –glester Arbeidsløns betalning penge 5 
mrk., 8 skl.,  udlagt En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Peder Hansen i Røe sogn fordred for baader til ligkisterne penge 6 mrk., udlagt af En rød Beltes 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., der af at have disse 6 mrk.,  
Mons Hansen i Røe sogn fordred for at grafve under ligene 1 mrk 4 skl., udlagt her for en Slæde 
med træ videre er sat for 1 mrk., En straabonds tønde 4 skl.,  
Niels Hansen i Røe sogn fordret og for at grafve under denne Sahl: Mands Lig penge 1 mrk. 4 skl., 
udlagt it aar med bihl paa for 1 mrk., ved skattens udleg 4 skl.,  
Biørn Pedersen fordred tienesteløn till en Wadmels Kiohl at reste penge 2 mrk. 8 skl., udlagt En 
Sies med bom og ringe for 2 mrk., En liden fÿrre laage Bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl., 
Hartwig Andersen fordred for en hakke 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 gamble Høe Stier for 1 mrk., paa 
lofted En straabonds Tønde for 4 skl.,  
Peder Hansen fordred for sin umage ved denne Sahl: Mands begravelse og i andre maader penge 2 
Sld., udlagt forde En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 mrk., der af disse 2 Sld.  
Hans Rasmussen i Røe sogn fordred tienesteløn for it par wadmels Bopser penge 2 mrk., udlagt en 
tønde Haure er sat for 2 mrk.,  
Gunnil Hansdaatter fordred Koe lege 4 mrk., udlagt 2 Lam støket sat for 2 mrk er 1 Sld.,  
Peder Rasmussen i Rønne fordred for 1 Sies 4 mrk., udlagt 2 tønder Haufre á 2 mrk. er 4 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begravelses bekostning saa og 2de børn som efter denne Sahl: 
Mands død ogsaa er bort død, der om blef giort aftale paa Sterfboet at Enken tilsammen skall nÿde 
af fælleds boe udlagt for penge 32 Sld., for disse 32 Sld.,er udlagt En røe bliset hest gilling 8 Sld., 
En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., En ung rød rÿgget koe 5 
Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl. er 1 Sld. 3 mrk., En arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler 
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og sat for 3 Sld., 3 Tønder Haufre  á 2 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., En harrer med træ tinner satt for 1 
mrk., 
Skifte Forwalteren for sin umage og Reisen  bewilged 3 Sld., her for er udlagt En sort braaged 
Qvige 3 Sld., 
Skifte Skriveren for sin umage med Reÿsen til sammen med slet papir bewilged 4 Sld. 2 mrk., 
udlagt af én røe betted Koe med Peder Hansen at have 2 Sld., En Kaabber Kiedell paa én span stor 
wegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Stemplet papir til dette Skiftebref for 3 mrk., udlagt 2 gamble Gies og en Gaasse for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver bewilged 2 mrk. er 4 mrk., Niels Larsen udlagt hos 
Anders Rasmussen 8 skl., En Øltønde for 1 mrk., En gammell Øhlfiering for 8 skl.,  
Hans Ibsen tillagt En fior gammell Wær for 2 mrk.,  
Og som Enken nu igien lest vende børn ere saa ganske rigt af alder saa blef nu her paa Sterbboet 
aftalt og over væged at Enken der for til forsterløn blef bewilged udleg for penge 20 Sld., her for er 
udlagt En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En røe Rÿgget 
Koe for 5 Sld., En sort Koe for 5 Sld., til overs 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 87 Sld. Liquiderit bliver udi behold og 
til deeling penge 68 Sld. 6 skl.,  
Hvilket deeles imellem denne Sahl: Mands efterladte Hustru og deres sammen auflede samptlig 
børn, som strap efter denne Sahl: Mands død var 2 sønner og 2 døttre, hvor af en søn og én daatter 
strap efter faderens død og er ved døden afgangen saa til kommer Moderen først deraf dend halfve 
part som er 34 Sld. 3 skl., dend anden halfve part som efter forskrefne meening først deelis imellem 
2 sønner og 2 døttre, tilkommer saa en broder 11 Sld. 1 mrk. 6 1/3 Skl., og en Søster 5 Sld. 2 mrk. 
11 1/ 6 skl., Nu deelis dend ene broder og søster lod som de afdøde børn nemblig broderen nanflig  
Mads Hansen  og søsteren Anna Hansdaatter saa ledes som melt er til kommer, som til sammen 
er 17 Sld. 1½ Skl., imellem Moderen og de nu igien lest under sødskende, som er naar Moderen 
arfver én broder lod 2 brødre og én søster lod tilkommer Moderen  der af 6 Sld. 2 mrk. 3 3/5 skl., og 
broderen Esber Hansen som nu lefver er til kommer lige saa penge 6 Sld. 3 mrk. 3 3/5 skl., og 
søsteren som nu igien lefver Maren Hansdaatter til kommer der af 3 Sld. 1 mrk. 9 4/5 skl., til 
kommer saa Moderen i alt penge 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., og dend igien lefvende broder 18 Sld. 9 
9/10 skl., og søsteren til kommer 9 Sld. 5 skl., Denne S: Mands Ifare Klæder  som opdrager til 
penge 6 Sld. 1 mrk. dee- og først imellem denne Sahl: Mands samptlige børn som var efter hans død 
er 2 sønner og 2 døttre, bliver dernest en broderlod 2 Sld.5 1/3 skl., og en Søsterlod   er 7 mrk. 4½ 
skl., nu deelis dend eene broder lod og den eene søster lod igien Imellem – denne og de nu 2de 
leftvende søsken, er naar Moderen efter loven bekommer arfve en broder laad, paa en broder lod 5 
mrk., og en søster lod 2 mrk. 8 skl., Og som arfvingerne efter anfordring af Skifte Forwalteren er 
vist videre Gield eller Prætentioner dette sterbboe at kunde ved komme og dagen nu er forløben, 
Saa Skiftet denne forretning der ved at den i morgen igien kand foretages, og til ende bringes, 
hvilket at som for en findes indført er tilganged og Paseret Tecterer Schult  
 
Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, 
 Jørgen J:R: Rasmussen, Hans H:I:S: ,  Niels N: Larsen, 
 
Nest paa følgende dend 11 Januarÿ berørte aar 1702. er atter med denne forretning udi de 
vedkommendes nærværelse foretagen, og da Pasered som følger, Saa blef først for Enkens samptlig 
arfve part udlagt som er 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., efterskrefne neml: En slet brun Mehr 5 Sld., En 
ung røe braaged koe for 5 Sld., 4 Tønder Haufre á 2 mrk. er 2 Sld., Høet som findes her til gaards er 
sat for 4 Sld., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En 
ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 mrk., En straa bonds tønde 4 skl., En Salt tønde for 
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12 skl., Enken til kommer og af forskrefne anpart indfrilse penge udi denne 25 gaard i Røe sogn 
efter forf: meening dend halfve part deraf som er penge 16 Sld. 2 skl., En Messing Kiedell som er 
liden og gammell for 1 mrk., Hos Jørgen Hansen udbÿgger paa gaardens grund som hand er 
skÿldig   her til boet penge 1 mrk., ved forster lønnen 4 mrk., Et tønde stomer for 2 skl., Hos sin 
Daatter Maren 5 mrk. 1 skl.,  Hos Sønnen at have 1 skl.,  
Sønnen Esper Hansen som hans faderbroder Lars Rasmussen i Clemmensker sogn er werge for til 
kommer sin faderne og Søskende arfve part som til sammen er 18 Sld. 9 skl., Hvor for ham er 
udlagt af de indfrielse penge som for er melt paa denne 25 gaard i Røe sogn   til kommer ham som 
og nu til ham er udlagt penge 10 Sld. 2 mrk 12 skl., En sort stiernet Koe 5 Sld., Et brunt gillet fior 
gammel Hest for 2 Sld. 2 mrk., til overs 3 skl.,  
Daatteren Marene Hansdaatter som fendes faderbroder Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, 
til kommer sin faderne og søskende arf, som til sammen er 9 Sld. 5 skl., der for til hende udlagt 
anpart forne: indfrielse penge af dend 25 gaard i Røe sogn, efter forskrefne indførte meening at have 
5 Sld. 1 mrk. 6 skl., En ung graa  Mehr 5 Sld., til overs 5 mrk. 1 skl., Nok til kommer Moderen af 
den anpart hendes sidst afdøde 2de børn én søn og én daatter til kommer af deres Sl: Faders Ifare 
Klæder som for er melt penge 5 mrk., hvor for er udlagt, en graa wadmels Kioll 2 Sld., til overs 3 
mrk.,  
Sønnen Esber Hansen som faderens broder Lars Rasmussen er werge for til kommer af sin Sl: 
Faders Ifareklæder baade efter faderen og forne: begge sine afdøde søskende i alt penge 3 Sld. 1 
mrk. 5 skl., Hvor for er udlagt en Sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en sort Hatt er 
sat for 2 mrk.,  til overs 11 skl.,  
Daatteren Marene Hansdaatter som faderbroderen Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til 
kommer af sin Sahl: Faders Ifareklæder, baade efter faderen og begge sine afdøde søskende i alt 
penge 6 mrk 10½ skl., hvor for er udlagt Hos Moderens udleg 3 mrk., en røe fifskaftes fior Skiorte 
med lærred under fore sat for 2 mrk., et par Sort fifskaftes Bopser for 1 mrk., Hos broderen Esber 
Hansens laads udleg at have 10½ Skl.,  
Forskrefne i vores nærværelse at være Pahsered, og det øfrige denne 25 gaard ved kommer her fore  
lov og rett og gode Mands Kjendelse Remittered, des til widnes bÿrd Hvor saa her med dette Skifte 
er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar, des til Witterlighed under vore 
hender og Signatur. Actum Ut Supra. Schult  
Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, 
 Jørgen J:R: Rasmussen,      Hans H:I:S: Ibsen,  Niels N: Larsen, 
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