
1295, Margrethe Hansdatter, Årsdalle, Ibsker. Mangler nogle ord.   
 
Nr. 174. Side 313b. 1732. 6. Maj.  Skifte nr. 36. 
Margrethe Hansdatter, Årsdalle, Ibsker. 
Hans Jensen. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Jens Hansen, egen værge. 
B: Anne Hansdatter, f. 1704. Værge: Far.* 
 
Anno 1732 dend 6 May Var Kongl: Mayst Skifte Skrifver Berentcart Malte paa Hr: Skifte for 
Walter Høy Edle og Welb: Hr. General Major ober Commendant og Amtmand over Boringholm 
Niels West og sin Eegne megens efter lovlig giorde Tillysning paa Skifte efter Hans Jensen sallig 
hustru Margrethe Hansdatter som boede og døde paa Årsdalle, Ibsker sogn og det imellem denne 
sallig Qvindes efterlefvende mand Hans Jensen paa Eene og paa anden side denne sallig Qvindes 
efter lefvende børn som er 1 søn og 1 daatter  
sønnen ved navn Jens Hansen sin egien verge. 
Pigen ved navn Anne Hansdaatter paa 21 aar gl: for disse 2 børn verger faderen self. 
 
Hvor paa Rettens var over verende Høÿ Edle og Velbaaren Hr. General Major ober Commendant og 
Amtmand HG: Niels West paa hans viegne som fuldmegtig Hr. Johan Holst – og paa Kongl: 
Maÿst Skifte Skriverens viegne Frederich Sloke  blef til vuderings mend opmeldet Jens 
Mortensen og Peder Larsen  begge boende Ibsker sogn. Hvor saa ere forefindes fremvist og 
Parhered følgende  
Huuset som er bestaaende af 5 stolperum med stuehus vinduer dørre ----- 9 Sld. En liden kaaber 
kedel paa en 1 tønde stor for 2 mrk., I stuen fantes et fÿhre bord med staafoed 1 mrk., et gl: 
Fÿhreskab med 2 døre hvilket faderen forgifved var dend bons ---- --- handlig sin egen seng er 
angaaende behold ---- denne uden skifte og deeling tillige  
med sin Kiste, nog beretede faderen at verger boet ---- ---- hvilken sønnen er --------- 
staaende i stuen som faderen ------------ sin daatter som hun hafde fortient med arbieds  
skifte retten spurte faderen hand viste om hand viste videre ---- hammen tilspurte at angifve hvortil 
hand svarede ney Summa beløber sig til dette Sterfboes middel til penge 9 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
hvad sig denne Sl: Qvindes Ifareklæder ---- ---  berettede han ------ at hun ey hafde efterlat sig 
nogen saa som hun udi mange aar hafde verit syg og sengeliggende  
saa blef angifven dette sterfboes skÿldige gield som følger,  
Skifte for Walteren for sin salario 1 mrk.,  
Skifte skriveren for sin umage med denne forretning paa sterfboet at forfatte dets skiftebref at ---- 2 
Sld.1 mrk., ------- gaf ---- egiene at hun klaris dend gl: mand – Stemplet papir 2 mrk.,  
Wurderingd mendene for deris umage hver 8 skl.er 1 mrk.,  
imod denne Sl: Qvindes Udfart eller begravelses bekostning lemiterede faderen eÿ nogen vederlag. 
Summa andrager sig dette sterfboes gield til 3 Sld. 2 mrk., blifver udi behold og til deeling imellem 
faderen 1 søn og 1 daatter ----  6 Sld. 4 skl., heraf faderen tilkommer dend halfve part 3 Sld. 2 skl., 
dend anden halfve part deraf tilkommer sønnen 2 Sld. 1 skl., og daatteren 1 Sld., som dennem samt 
lige er anført udlagt forte en 5 stolperum med hæugeplats og gaard gurn der af dend Summa 6 Sld. 4 
skl., og som efter foregaaende tilspurte eÿ videre var veed dette skifte at Obhervere anketes var 
denne forretning de dato Ut Supra Skifte for walteren og egen viegne ---- valte  
Jens J:M:S: Moetensen,         Anders A:L:S: Larsen,    Hans H:H:S: Hansen 


