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.::il.ægten .LOW - LOV - LOUG - LOU - LAU pe:i .Bornholm.
boede i flere generationer pa LAUEGAAHLJElJ i AAK1R sogn.
Gården lig~er 16 km. fra Rønne - lige syd for det punKt, hvor
Limensga<.1e udmunder i lundevejen.
LAUEGAA!<DE;fo jord er gra:ns er nu i nord til landevej en og rækker
i syd til havet, meoens selve bygningerne ligger omtrent halv"
vejs mellem vejen og kystlinien.
I 162~ fik gården sit navn, da den blev overta~et af HANS LOW.
Hans efterslægt, der også sLavede deres navn LOUG eller LAUG,
sad nu som ejere af garden i flere generationer. Antagelig har
gården før deres tid heddet TOHNEGAAHD~~' og oette navn beholdt
den også frem ove1·, s~ledes at den faktiBK havde 2 navne over
en længere årrække.
Det synes som om TORNEGAAIUJ har været det mere officielle navn,
medens LAUEGAAHD vgr den "folkelige" betegnelse. Efterhånden
er LAUEGAARD-navnet dog slået igennem. (If0lge den tryKte stamtavle om Kofoed-slægten, som overtog g~rden i 1761.)
Hvem,der grundlagde det aller f0rste bosted pa LAUEGAAHDEI'IS
plads,vides ikke, men det er nok adskillige århundreder før
den HANS PEDERSEN, der er den ældst kendte ejer af garden.
Han ejede den i 1598, og i 1612 blev den overtaget af PEDER
BRAND - født ca. 1569.
LAUEGAARD - jorder: 63 ha, heraf eng 8 ha - resten ager, ialt
118 tønder land.
I 1899 ejedes gården af løjtnant, kompagnichef HANS CHRISTIAN
KOFOED. Han var født 11:36~ og gift med MAHGHETHE CECILLIE
MUNCH-PETERSEN, født 1870, datter af professor i KØBENHAVN
J-. M. PE'l'ERSEN.
Ifølge la COUH: "DANS1'.E GAARblD" var de 118 tønder land i 1899
fordelt således: loo tdr. land ager, 16 tdr. strandmark og 2
tdr. have og gardsplads. Besætningen var p& 33 køer, 13 stk.
ungkvæg, 2 tyre, 7 heste, 1 føl samt ld far og lam. Aret før
solgtes 7o fedesvin. Folkehold: 1 fodermester, 1 forkarl, 2
karle, 3 piger og 1 daglejer.
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Afskrift af artikel fra BORNHOLMEREN lørdag den

J.

august 1:)74

Billedskæreren fra 1.AUEUAARD
Beretningen lyder saledes: Hvem har skåret prædikestolen i
AA kirke? Dette sp0rgsmål blev rettet til nogle sognebeboere
af en rejsende, der i indeværende vinter en søndag straks
efter gudstjenesten, kom ind ~å gæstgivergården i Åkirkeby,
og svaret blev givet omtrent således:
I

J,ybekkernes tid - fra 1526 til 1576, i hvilken tid. Born-

holm var givet disse i pant af Frederi1<: d. lste, boede en
mand ved navn I,o.u på Tornegård i Åker, hvorefter denne gård
senere har faet sit navn, hvorimod dens tidligere navn "Tor11egu.rd11 rimeligvis har sin oprindelse fra en tidligere i nærhed en beliggende skovløkke "'l'ornelfllcken" kald et, hvis tætte
tjørnebestand dannede underskoven, medens overskoven bestod
af særdeles frodiBe og høje asketræer. I denne skov havde,
indtil den for få år siden helt forsvandt,

en utrolig masse

"råger" (kornkrager) deres opholdssted, hvor de byggede deres
reder i

træerne og hærgede de omliggende kornmarker til hen

ad efteråret, da de drog syd pa for at tage vinterophold.
Konkurrence i klatring i træer •
Disse råger, eller rettere deres udvoksede unger, var i ældre
tider en meget yndet spise blandt omegnens fattige befolkning,
der ikke alene kogte disse ferske (r&gesuppe), men også nedsaltede dem, skoldede og opskårne, til vinterføde. Det var
derfor meget almindeligt hen mod høst,
sne, i

n~r

ungerne var udvok-

denne skov, navnlig on1 søndagen, at træffe mange men-

nesker i færd med at kaste rågeunger ned, d. v. s. tage dem
ud af reden og kaste dem ned på jorden, hvor så en hjælper
opsamlede dem under tjørnene, skar hovedet af dem og opsamlede dem i en kurv til senere behandling. Det var vel først
fiskerne i Boderne, hvoraf mange havde faret til søs og således vare vante med at gå tilveiers, der ud0vede denne idræt,
men senere tog også andre unge m:.end del deri, således at der
udviklede siG en slags sport i at klatre op i de høje asketræer (haske Klaging''), og da ingen ville stA ·tilbage, blev
det til sidst s~ledes, at den af omegnens unge mænd, der kunne komme op i

det h0jeste træ, stod højst i anseelse.

Behandlet af KLOGE KON~R
En l8-2oårig gårdejersøn, s0n af ovennæ~nte Lau, var så

I.

3

uheldig ved en sådan lejli~hed, at han faldt ned fra et af
disse store træer og forslå sig således, at han, som man sagde, hverken kunne leve eller dirJ. Nogen læge fandtes den gang
ikke på ~en, men selv om der havde været nogen, skulle han
jo ikke hentes, før det var for silde, eller i hvert fald som
det sidste middel i det yderste øjeblik.
Der blev efter deres mening intet forsømt. Der blev "støbt"
over ham med 9 slags bly, han blev målt bude på kryds og tværs,
og alle kloge koner, selv "Paul Smedska" fra Olsker blev adspurgt, men intet hjalp. Man slog sig til ro med den trøstende
bemærkning, at "nu var gjort, hvad der kunde gjøres, lad

sa

Gud råde for saeen". I stilhed føjede de måske til, at da han
alligevel ikk~ kunne blive til noget, var det bedst, Rt Vorherre tog ham til sig. sd kom vinteren, den lange vinter for
det unge menneske, der var givet til pris for alle mulige kvaksalverier, og efter denne foråret, uden at noget var indtruffet
med hensyn til forandring i den syges tilstand.

OPLÆRT I LYBÆK
Men med foråret kom lybækkerne i deres handelsanliggender, og
da fik man den lyse id~ at sende patienten til Lybæk, hvor der
var læge, og hvor helbredelsen også snart påfulgte, dog naturligvis efter en sådan behandling, der var blevet den syge til
del herhjemme, på en måde, der lod meget tilbage at ønske, hvad
f-ørlighed angår, men alligevel således, at han befandt sig vel.
Nu kom sp0rgsrn&let: hvad skulle det unge menneske bruges til?
Fisker eller landarbejder, der var det almindelige, kunne han
ikke være, da det vist nok var benene, det var gået mest ud
over.

Su

var det, at han selv kom på den tanke at være billed-

skærer - maske han også har haft naturlige anlæg dertil - der
skønnes i hvert fald endnu at spores snittefærdighed i
en. Han blev oplært i faget i Lybæk,
tid var godt fremme. Efter nogle f..Lrs
tilbage til Bornholm for at arbejde i
bestilling på en altertavle til Set.

famili-

hvor denne kunst i sin
ophold i Lybæk, kom han
faaet, og her fik han
Peders kirke, som han og-

så udf0rte, men som for længst er forsvundet. Noget senere,
dog under Christian den 4des regeringstid, forfærdigede han
prædikestolen til Å-kirke. Altertavlen skal have sin oprindelse
fra Sveri~e, men begge må vist nok anses for særdeles vel udf0rte arbejder.
Denne beretning, der aldrig før har været nedskrevet, men

.4
mundtligt fortalt fra far til søn lige til vore dage, kan
meget godt derfor være rigtig.
Om tal en af Bornholmeren, der blev e11 dygtig bil 1 ed skærer,
findes klæbet til omalaget i en protokol, der tilhører
Å-kirke.
Åker sogn, den 22. marts 1888

Fru l\aren Margrethe Skov Hansen, Slagelse ( tip-tip-oldebarn
af Michel Hansen s næstældste søn Thor Lau) skrev 17/11-1982
til NA'.L'IONAJ...MUSEET for at fu bekræftet ovennævnte.
Svaret lyder:"Sorn svar pc..t. Deres forespørgsel vedr. mesteren
for altertavlen i Å-kirke, kan vi meddele f0lgende: Tavlen
er stafferet år 1600 i højrenæssancestil og svarer n0je til
en altertavle fra 1598 i Burlov Kirke i Sktlne, som henføres
til billedskæ~eren Jacob Kremberg. Derfor antager man, at
han også er mester for altertavlen i Å-kirke, især da man
ved, at han har udført prædikestolen."
Trods dette
arbejdet på
fremstillet
at Kremberg

svar er der jo in·tet i vejen for, at unge Lau har
prædikestolen - mgske udført den- idet den er
pa Krembergs værksted i Lund, hvor man må formode,
har haft andre billedskærere i sit brød.

Årstallet for begivenheden passer ~o meget godt, og Lund hørte
p~ den tid med til Danmark.
Hvem denne Lau-søn så kan være er jo et spørgsmål. Han må være
søn af en Lau, som har ejet gården før 1598, da den blev overtaget af Hans Pedersen. Den ældst kendte Lau overtog først
Laueg2rden i 1625.

11
13
17
12

11
13
17
12

Sehenswiirdigkeiten

8
21
9
20

Seværdigheder

8
21
9
20

G.d111\f~l1<1t~

ALMINDINGEN med:
Ekkodalen
Rytterknægten
lilleborg

Gamlt~t,oro

Egeby BockmOhle
Myreagre WindmOhle
l,æsåen
SlusegårdWassermOhle
ALMINDINGEN mit:
Ekkodalen
Rytterknægten
litleborg

7 Nylars Rundkirche
5 Vestermarie Kirke
15 Pedersker Kirke

7 Nylars Rundkirke
5 Veslermarie Kirke
15 Pedersker Kirke

Egeby Stubmølle
Myreagre Mølle
Læsåen
Slusegård Vandmølle

Kirchen

Kirker

Hotel Limensgade Mølle
Hotel Boderne
Kristianshøj-kroen
Amager Herings-Pub
Slrandpavlllonen
Ekkodalen, Konditorel
Bagergården, Konditorel
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Holel Limensgade Mølle
Hotel Boderne
Kristianshøj·kroen
Amager røgeri,sildepub
Strandpavillonen
Ekkodalen, konditori
Bagergården. konditori

Spisesteder

Hotel limensgade Mølle
Hotel Rosengården
Hotel Boderne
Pension Breidablik

Hotels

Hoteller

Hotel limensgade Mølle
Hotel Rosengården
Hotel Boderne
Pension Breidabllk

Hinweise zum
Ubersichlskarte

Henvisning til
oversigtskort

Kort over
Sydbornholm

U)

Hotel Limensgade Mølle
Hotel Boderne
Kristianshøj-kroen
Amager herring·pub
Strandpavillonen
Ekkodalen,
ConlectioBagergården, ners shop

8 Egeby pivotmlll
21 Myreagre windmlll
9 Læsåen
20 Slusegård watermill
ALMINDINGEN wlth:
Ekkodalen
Rytterknægten
lilleborg
GdrnlctJorg

Sights

7 Nylars roundchurch
5 Vestermarie Kirke
15 Pedersker Kirke

Churchs
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Ea ting

11 Hole I Limensgade Mølle
13 Hotel Rosengården
17 Holel Boderne
12 Pension Breidablik
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Travbanen
Bornholms Højskole
Rideskole
Rasteplads, badning
Cykeludlejning
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Trabrennen
Bornholms Højskole
Reltschule
RaslstAlte, Baden
Fahrradvorlelh

Praktlsche Auskiintte
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--!1 Trollin·course
4 Bornholms Højskole
6 Riding
18 I ""·by, swimming
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so:n den

SCi

ud o:nkr:Lnp.: 17Gl, c!n Jen blev

overtaget af KOPOED-fa:nilien. Dille-e:et er fra stamtavlen

AAl'>.IR;-,E i Aakirlc eby, hvor ae fleste af hornene i
ii1\ U-:::· c' 11 j l i en er c1 .0 u t .

7

LAUEGAAilD

19UJ

Skiltet, der fra landevejen f0rer ind til g~rden!

•·.. '

~

C tue 11 u s e t !

8

A V L S B Y GN J N GE HR E
-··-·------ --------··Gdrdejerparret heclder i 1983 Nielsen og har to små piger!
lJe viusLc.:; ild~e lJØjap tj_; t, hvor 1rianp;e d..,rr, de havde, fordi
der jivnli~t blev leveret dyr til sla~teriet - og j~vnligt
blev f~dt nye dyr

·-r-.· .;.._
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F 0 R S T E
i

Mlllfm;;!!ttf

S 1 ÆG T 1 E D
Hans LOW I

Hans forældre eller fødested kendes ikke. Da der ogs8. er
en LAU-slægt i Sønder.i y l land - er det ikke usand synlir:t, at
familien sLammer fra Tyskland - maske fra Lubecherne, Eom
hærgede Bornholm veu plyndringstogt i 1510 og kom igen i
1522 og ind tog Harrunershus. E'HE.U.ElU K cl. l.s te, konge al' lJallma:1·.I\. l:i2J-15JJ, bortforlenede Bornholm tillUD0ch pc'i. 5o år
fra 1525 til 1575, men han beholdt dog overhøjheden over øen,
sJ han kunne holde en don~er og en foged.
HANS LOW d0r ca. 1647 i Aaker sogn.
Han bU ver viet, ca. 1635 til:
Karen Hansdatter
Hendes oprindelse kendes heller ikke. Der findes mange med

dette navn.
'(191) Begrafen ~6. Mai 1654.
2 b0rn kendes - Se nr. 2 og 3
Karen Hansdatter bliver vi~t 2den gang i Aaker sogn 1. søndag efter Helligtrekon~er = 6. jan. 1649
til:
JEP ARIS'rSEN
er søn af ARIST POULSEN (1579-1659), Kannikegaarden i
Aaker sogn.
Han er født 1624 i Aaker sogn.
(41) 2J. aug. 1676 Jep Aristsen begraven, 52 år. gl.
Boede ved d0d Kannike~aarden, Aaker sogn.
Karen Hunsdatter f~r J børn i sit andet ægteskab:
a POUL IBEEN døbt quinqagesima = fastelavns søndag 1650
begr. exaudi = 6.sønd. efter paaske 1654.
b CHHISTINE IPSDAT'l'EE døbt 25. nov. 1651.
begraven 27~ nov. 1651
c l'.'!OHS I PS EN - d0bt 2d en sønd. efter Helligtrekonger 1653.
Der findes en eftersl~:gt efter MONS (MOGENS) IPSEN.
Det er meget sandsynligt, at Karen Hansdatter er død af
pesten, som hært,ede Bornholm fra 16. aug. 1653 til dec.
1654, hvor alene i Aaker sot,n døde 557 mennesker.
Je? Ari0tse11 bliver i 0vrigt viet 2den gang 2. søndag
efter Helligtrekonger 1655 til MET'l'E GHEUERSDATTER.

lo

2det S L Æ G T L E D
B0rn af HAXS LOV.' I og KAREN

2a-Øff

HAl~SDATTER

Peder LOW

Født 1637 - antagelig pa LAUEGAARDEN i Ae.ker Sogn.
Begrafen 29. October 1721 i Zster Marie Sogn, 84 År gl.
Han var ejer af 27. selvejergaard - LAUEGAARD i Øster
Marie, som han overtog 1680, og 23. selvejergaard~
LUXDEGAARD - tidligere LOUEGAARD), ligeledes i Øster
Marie Sogn. Denne gård overtog han 1684.
Viet ca. 1669 til enke efter MICHEL NIELSEN - BOEL
MOGENSDATTEH.
Boel Mogensdatter

Datter af MOGENS HANSEN og BOEL PEDERSDATTER, 17. selvejergaard - Randkløvegaard og 73. selvjergaard, KIRKEBYGAARD i Øster Marie.
Hun må være f0dt ca. 1640.
I ægteskabet med Michel Nielsen har hun to døtre.
DORTHE og KIRSTEN MICHELSDATTER.
Boldild Peder Lows begraven 28. Decbr. 1720 i Øater
Marie Sogn, So Aar ringere 7 uger og 4 cage.(Er
80 år på nær 7 uger og 4 dage.)
Der er ikke fundet noget skifte efter PELER LOV! eller
hans hustru.
3 børn kendes - Se nr. 4 - 6

ll

D 0 11'i.
-

Lfter

[JUiil

c.iet e.l'fares r-;.t ,PLDEr~ LOU sjdst forleden Aar lGUo

tlll.L•;e med flere m:1;nd har været befulcJmi;gtige t "at
Hei~;e

til.L .kiuuenhafn" i

of~-'er

"Underc1ani,1.~sl

eL anli,r,gernJe at

for HA!J:3 i{G~J· ;MAYESTAr" at an~ln1P;;e efter aller Underd8nigst ~1.11soc;ni11c; aller rm':ldi.:,;st hafcle resolveret (beslut11

(lcon;~ens)

tet) og l1ar oevilget hands
fors

tr•.1~cke

Undersaatter at lade

med 0æde horn, som efter welædle llerre Hinrich

von ~] t ocl: ens ord re til arnp tskrif er en ware hi em schic~~et
f r&

Kiou enhafn",

og han ll'eJ er .Lou) da med sig havde haft

en fuldmac;t under de tr~erreders se.:~l, dateret rien 15.
!'1'lartz samme iir. lJerfor har NIELJ
som han for

HIJ~dTlNGET

tJØ'RLIEl~.:.:a~;1·.J

i sit indlæg,

har forelagt, begæret at ville have

"paakiendt" , om ceL var ret gjort af fornævnte PEDER LOU,
at han hjem tog f0r

bemel te fuldmagt, og lJIEL;'] JØRGENSEN

skal som foregiven - "ladet udgaa til Sogneskriferen " at
opLcse et skrift anguende I>J.::.LiEH. LOU og at ville "giore ham
Suspect for Herridsmancien, lige som hand icke skulde haffue
Reedeligen omgaaet 11 (lr.J. vil stiledes mistænkeliggøre J?.1.

pu

for he1·redsrnanden) for

den made at ville forhindre ?Ey·J:;H

LGU i at få, hvad. han "formedelst sin Reise kand hafde fortient", hvilket ld:SL~ J,ØRGEt~SEN ej har kunnet benægte eller
fragi:, men dog ikke hver~·-en til HIEI"l'l'IHG eller LANDS'rIHG
har villet
fur fil'e

iremLh-~ge.s&

rn~;;n<.2,

fordi sRmme fuldmagt er stillet

og c.ier er i den

nævnet J.zrge11 Jørgensen og

J .... Hausen (navn utydeligt), inens de andre ledende m:snds
navne m&

v~re

glemt aer udi at være indf0rt ...• (en uklar

sætnintO .... af hvad '5.r.:>ag PEDEH Ii>U har taget dem med sig,
da hn.n blev hjems endt på "V.'ellbaarne Jens von Stockens

ordre", for at omskrive og få en ancien fuldmagt under alle

4 herrect ers s ir;:ia tur - oe; for da to 15. l\lart z 1680, "hvoraf
sig icke 1-:.and fun11e11e,

eller E-iort nogen U-re
<

a L fl•;J:BH LUUl:kal hafue forset sig
~te",

edlrn.mrne N 1E1J:::i t!,CH(;};:'iSElf,

at

v;~re Ud kaare

thi sa1ume fuldmagt kum1e ikke

ei' ter som han ej "derud i

befind es

t til nogen lierredsfuldu1ægt ig, men hafd e da

allermest sin Aparte fuldmagt af CsteTlarsker Sogn, Dateret
aend 16. Junuar.;,r lGoo.

11

12
Su fordi at

Fl~L11'-

.LCU efter fuldKorrunen fuldmagt af 3ster-

larsker Jlar v:i;ret i

Y~ølJe11havn

og ''giort sin s torste og lle-

ste flid !Jaa alles 1.'.eit;ne og hidbragt ordre an.Langende
(vedr.) HANS KG.L. hiA1ES'l'A'rs aller naadigste hesolution om
:.;:.ede Korn forstræchning",

lige sa

man~e

rejsepen~e

SLl

har de af samme herred aL svare

til ?EDEH LOU, som de andre har

f.:.:..t.et, hvilke re,isepenge HlEi.JS o..1JHGEXSEN kan have

oppeb~ret

af fvrnævnte Oster herreds mænd, så han skal "suare" til
.PEbE~

.LOU •

Dersom herredsmand en
~EDbR

il-;:t~e

betal er "udi i\iind elir~hed" til

LUU de øvrige rejsepenge, som han kan notere .....

(der f~lfer nu et par uforst~elige sætninger) .•.. , som

NIE.LS J,ØnGE.NSEL'J ke.n have ladet sognet oplæse om I'EDEH LOUs
person, å.a har han pligt til ikke at komme l'ElJEH LOU "til
nogen præjudit eller offer i nogen maac.ie", og dersom han
(PED'Efl. LOU) nogen sinde '~Loulig Beviser, at HIELS JCHGEHSE'·i med nugen lHamache Schrift hand hafue angrebet fE.DER

.LOU, so,11 ku11de wære till f;chade for hands Hogte eller
Om rorend e", da .iHELS JØHi_a;iiSEiJ derfor efter loven vil

være aL sø5es or; tiltales, og da i'JIE13 J(HG.El:i3EN har foro.rsa~;e~ denne proces,

derfor "tilfindes hand at betalle

till 2EDE1\ .LOU ald h:1nds andvendte beirnstninf;. 11
Dette til V/idnesbiurd .....

1.3
udskrift af Us ter Herreds Ting bo;,~ 167 4-81, :;ide 246 nederst
Anno ca. 1G8o

- - - -·-·- -----------·-·----.#-- --------· -----

l•'an;2;en vec navn llMJS

A1~JJ1·:t-t::iE:,J

EHIChSEiJ og lrnns søn AlWEHS

samt hans dattermand JACOB

HA~'JJEN

blev fremstillet for

retten, hvor de vedKiK at have slj~let fra I'ELJ~R LOUG i
Øster

~nrie

8o6n,

k~d

f~r,

af tre

de to efter deres til-

staelse at have stjulet fra 1 EJ)ER LOUG og det tredie fra
1

Ligeledes bekendte s0nnen o•; de.tteriuanden at have stjålet
fra i110HS iiAJSElJ i samme sogn af hans mølle en tønde tørt
korn. Desuden iJekendte den r.arnles datLermand JACOB 1';F\IC1l8ElJ,
at de 11avde st;julet fra EA0MUS JACOBSEN

et svin (gall) pa

2 t'ir gl.

1'Jet iJlev efter c.J.eres

beJ~endelse

indført i

tingbo;:~en,

og at

de var tilsk,fndei; til cette tyveri af den galllle HANS AmH<:HSEHS hustru.
~;agsvolderne

, '•f,~rbemel te"PEDER. 10UGH var mødt og MONS HANSEM

or} RASMUS JACOBSEN ligeledes.

Desuden "tilLLndes" bemelte

tiufendeu, nemlig først den gamle Hans AnderEen "at brændes
med 'l'iufemærket (tyvemærket) udi Panden 11

,

og rned sin" Hustru

l~iargrethe at romme af }',gl. 1'/ayestats Land",
ERICH.~;K·J

cl attermand JACQ13

og de andre - hans

og s0nnen ANDEhS HANSEN at "straff is

paa Kroppen i fængsel og Jern paa Bremer Holm i

trei (J) Aar,

og det efter Chr. d. 4. Recees, Anden Bugstav, 14. Capitel,
lste Artikel. Til Fangernes Urnkostning b~r Sags~geren at betale, efterdi di icke Noget hafer at betale med, og det efter
Kgl. forordning.

11

(sagsøge~ne

er s&ledes de bestjålne.)

P. 5. If lg. durnmen skal Hans Anders en og hans hus tru rø1rnne
lancet. herrned menes s ik"~ert J,:un selve Bornholm,
holmerne på clen tid omtalteeeres

0

idet born-

som "her paa J_,andet".
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Født i Aaker Sogn ca. 1640.
Han er Sanåemand og Lieutenant og ejer af J4. Selvejergaarå 1AUEGAA~DE~ i Aaker.
Begraven 29. October 16~2, 51 Aar gl. (Se skifte).
Iflg. Apker soens kirkebog: Viet i Poulscher Sogn
26. s~ndag efter Trinitatis 1673 til Christine
Hansdatter.
CiiRISTINE HANSDATTER
Det har ikke været muligt at finde Christine Hansdatters oprindelse, men hun er antagelig født i
Poul5cher sogn, hvor hun er viet.
Hendes far må være døbt HANS, men aer findes så mange
ved det navn, sa det vil være Q~uligt at finde frem
til den rette.
Hendes død har det heller ikke været muligt at finde
frem til, men h~n lever endnu i 1727, hvor hun nævnes i skiftet efter sin datter Christine Hansdatter
i Vester rv:arie.
"Iflg. Kiobebref nr. 5 - udgiven af HAirn JENSEN i
Poulscher sogn -"som sol te til HAKS LOV\ dend J4.
Eiendoms Gaard i Aaker Sogn den 8. Dec. 1680. 11
Maaske er CHRISTI.NE HANSDAT'l'ER datter af denne Hans
Jensen, som bl. a. har boet paa 11. Vornedgaard i
Boelscher Sogn. Han døde i 1691 og var gift med
Seigne Hansdatter.
lo Børn efter HAHS LOW II - Se nr. 7-16
Christine Hansdatter bliver viet 2deh g~ng til
CERISTIAN HANS EU. Se ef t erf.ulgende ...

Iflg. JusUtsprotolwl 1671-dJ nr. G - side 235

Anno ca.
BOHJ.JHO LMS

J,Al!D~ T Ili (i

D 0 M

Udi de11ne twis tige Sog Irnellern HAI·J3 LOU og PElJEH HANSEN i
Aac lli er ;)agn, anlailgend e nog;en 0afue t

(savnet) oy ( 0r,) de

orntwister, so1n llans Lou betwister med JJoug faste Widner at
have sig af ha11nern til forhandlet. Saa efterdi ingem efter
Lnndstint~S stefnirwens I11dhold hafuer modt udi denne Sag at

svare uden Peder llannen, som wec Lost undskyldning !{iobet
wille fragaae,

da tilfinder bemeldte l1Ai'·l3 LOU efter giort

Kiob med l,ed er H1.:w:.;en samme Safue t
n~ttig giore,

oy

at beholde og sig 3aa .

sorn han best knnd, og Dyfoeedens Domb wed magt

ld.endes og Peuer linnnen at uetule til l-io.ns Lou ald andwende
l.>jllig 01.1kostni11g.
Det til

\~'j.dnesbiUJ·d

...•

Omskrevet til nutidsSE!_og.:_
1 den ops tetede

Sogu -

~~ag

vedr.orE"~nde

rneller.1 HAHG LOU og .t'EDEH HA:JSEU i

Aaker

et savnet "g, som linns I,ou med lovfaste

vidner hævder at have forhandlet sje til - og fordi in8en
efter

Larnistinl~s

sig i

cl enne sag - med und tage ls e af Peder Hans en,

stcevningens indhold er mødt for at udtale
som vil 1 e

frag~ k0bet pli et 10st grundlag - da findes Hans Lou efter

det omtalte

l~Øb

at kunne beholde det omhandlede øg.

13yfo(:'.;edehs dolll i\endes at sUl ved magt, Gg Peder Hansen må
betnle til Hans Lou alle sagsomKostnin.ser.
Dette til vidnesbyrd ....•

16
Skif t_~..EI-9 tokol_l3~r:·~ho lms(.~___L..-,p~ 9_~_? _l:I_~kt er 16 Jo-'L4 f o 1. 1 :34_
21.

oe:, 22. Ilov. Anno lG9? er efter LouliG o;iorde Tillysninr;

over hele Lsnd et hole: en Her: is trerinc; oc; v:urcl er in~.:; samp t :JLif te
~;al"ir

og deelinc; efter

J!A:J;~

fordum LieuLenant udi Synder

LO'li,

Herrit or; S ...,nde111nncJ udi Aackier
d end 34. Jord Eiend orn.s r;runcl,

So.r~n,

som boede OG d0de p:=ta

be 1 i1~gend e udi Ank i er Sof:n imc 1-

1 em d end .s:::.l i,": MrJ.nc1 s efter lad Le llus tru,
hende blef ti.1

011,UF

lHE~J.JE:.f,

Lauev:r:rr~e

boende i

KIR:TE?J IIAll :JDATTEH, for

nnordnet I,i_eutenP.nt udi Synder herred
Gr.:idbye ud i

Aa~.Jd. er

'.Jogn pa.a den ene

S ic1 e, og p::-;.a r1 en and en :::; ide der is .sammen a.ul ede Børn, som er
4 S:onner op 4 Døttre, dend ældste Søn HAN:::i
Aar

~l.,

for hunnem

vmr~er

M:•rie Sogn, dencl anclen Søn
for hannem

wær~er

HAIL~EN

hans Fnderbroder ?EDEH LOU i 0ster
JE~-TS

HA:i..JEH LOU paa lande Aar gl.,

KA?TAIN KØLLfil{ i Doelscher,

POUEL HAHSEE LOV: paa Ottende .Aar gl.
POUEL3EH i Aackier Sogn,

LOU paa 15

dend tredie S0n

, for hannem w:rrger A!JDEHS

clend yne;ste S:.m PEDER lIAN::rn;J LOV: pae.

2det Aar gl., for ham wærger At·rnERS Persen i Aachier Sogn, dend
ældste Datter KAREN HANSDAtTER paa 18nde Aar gl., for hende
wæreer I':lOHS I:33EH i

Aachier

.::>013;i1,

dend and en Do. Lter ELSEBETH

HAH.'JDAT':::'ER paa 16 Aar gl. , for hende w<.erger I'EDER ANDEHSEN i

13
Aar gl., for hende w~re;er JENS MUNCli i Stensebye i Bo~;cher
Poulscher Sop;n, den tredie D:_:1.tter KRISTINE HArlSDAJ'TER

~aa

Sogn, dend yngste Datter ELLEN HANSDATTER paa 5te Aar gl., for
hende wrerger JEP OLLSEI'J i

Oster i\-laril-.1, bvor paa Rettens VeiGne

..

..

war ofuerwærende (overværede) dend efter Hans Kongl. Mayestats
allernaad~~"ste

gifne befalins til velbs.arne Højædle Oberster,

Ober Commc:md:1nt og Ambtmand Hr. J'OliAN DIDHICH von WELBERG om
.Skifte ..... forwc::.l tnin,r~ Consti tuerede LAUHITZ HANSEN T01JS1'ED
og Skifteskriveren HEIWICH B~li·:!AN. PaR. samme Skifte war til
\.;

Wurderin~smænd

Aachie!·

~agn,

opmeldt LARS IBSEN og PEDER HAIJJEN i forbemeldte

HESTE OG HOPPER

en brun

bro~et

Rod stierned Hest for 8 Sld.,
brun blissed Hest for
·

en sortbrun

oe

da er forefunden

el.

Hest for 12 Slettedaler,

en brun Hest for lo Sld.,

en
en

6 Sld., en sort blacked Hest for 5 Sld.,

Hest for 6 M·~ri-~,

en Rod blissed Hoppe for 9 Sld.,
manked Hoppe, 4 Sld.,

Passerit som her efter fJlger:

en Rod ....• ? Hoppe for 4 Sld.,
endnu en Sort blissed, hvid-

it sortstierned Hest foll for 2 Sld.,

sortstierned llest foll for 2 Jld,

2 J.lark.

it

--------------·-------

-

.

... -

....
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Sl'UDE KIOEH OG UNGT ~2UEG (KV!i•;G) en black rr,rjmmed Koe for G :::>ld.,

en brun br:::i.a,,,·ecJ. Koe, G ::Jld., en sorthj elmed Koe 5 Sld. 2 Mk.,
en hvid ble,r~ed !'Coe for 6 Sld., en Rodr~):':1'~ed Koe for G ;31a., en
sort skioldet l:oe for 5 Sld. 2 Mk., en bri.inskioldet Koe for
5 Sld 2 I.IL., en Roedskioldet Koe for 5 Sld. 2 MJc, en brun
hielmed l~oe for 5 Sld. 2 Mk., en Hoed Koc for 5 Sld., en sort
griemecl Stud for 9 :3lu., en rocd Stud for o Sld., en Hod liielmed Stud for 7 Sld. 2 Llk., ~n hvid Tyr for 4 3ld. 2 Mk., it
sort Spetted T;rnod 2 3ld. J Llk., en sort erimed Qui~e (Kvie)
3 3ld. 2 M:~., en sort stierned Qui~e 14 Mk., en sort hielmed
Quige J Sld., it blached Studnod 2 Sld. 2 Mk., en sort hielmedStud Falf for 2 Sld., en sortbrun gri~ Stud Kalf for 7 Sld.,
en blached ~ui~e Kalf for 6 Mk., en sorthielmed Quige Kalf G Mk.
16 STOCI·~EH GAMLE l~1\AI~

a4

Ml-::.

=

16 Sld.

SVIN en hvid Soe for 4 Mk., en dito 4 Mk., en graae belted
Soe J Mk., en hvid Galt 4 Mk., en eraa belted galt 2 Mk.,83k.,
en graastrimed galt for 2 Mk. 8 Sk., endnu en grnae belted
galt for 2 Mk., 1 gran orne 2 Mk., en graae galtgris 1 Mk.8Sk.
GIES

,

G gaf'lle

~les

med gaaser a 2o Si\:. = 7 Mk. 8 Sk.

en J ernecl Wo,zn med 2 smaa stier for 6 Sld.,
..
endnu en J erned Wogn for 4 Sld. , en J· erned 1:.:ogn med en nye
for Axel udi er sat for J Sld. 2 Mk., it ~o~n Red ( en undervoc;11) oc; 2 Julil (Hjul) for 7 i\!Ik., it p1,~r runde hoe stier af
eranne træ for 2 Mk. 8 8k., it par hue steier med slyn~ede
grann træ for 2 Mk. 8 Sk., Noch it par hoe steie~ af Elletræ
for 2 l:!}:, J læss s tæncer 2. 4 ts.r~. = 12 St. , 2 har,' er
1 Mk
8 Sk. = J Mk. , endnu en harve for 2 Mk. , e~1 Riif e med .... ?
..
,.,
f 0 r r ~ ~1k
og Skagler for 6 j'"1k. '1 en nye
Slæo. e me d b re\,~- 0 g~' ae~,.--,
o 11 · '
SCHRAfvL'i!EL WAHE

a

Q

()"

en N~e Slæde for G Mk., endnu en Slæde for 5 Mk., it Aar med
Bihl (en slai~s plov) for 2 Mk., i ditto 4 Mk., en Plou .• med
en Plou
bosse med Jubl og lober
en V:'idie paa, 2 r1K, 8 ."k
..i",
·
1·

•

(en slaGs plovringe) for J Mk., it n~t Stude Aag med Rin~e og
. -, ''lk u r·
i· t di to 2 nk. Nogen fuldfærdig Ploug
R, e e b f o r {_ 1~ • u ...i!\. • ,
·
Plou lob er (Plovaksel) Juhl bosse
med Knif og ski ve J<inge,
1-

for ? Sld. 2 Mk.
2 toire haller a
~l

12 Sk. = 1 Mk. 8 Sk., en 1Iachelse Kiste ( t:Ll

skære hachelse med i hfu1den) med staal for 2 Mk., en .....
bænk for 1 Llk. 4 Sk.,
,
Pau Westerhused: stillcd 4 drelede Sengestolper a 4 Sk. = l Mk.
en Senceeaul for 1 Mk. 4 Sk., it par .~kruer. tiJ Hus Biugning

18
at oru~e, 5 l:k., en dor med Laas or, hæn.::sler for 1 r~;k. 4 !::Jk.,
J Jernede hamler mecl Seeler og Harnel Heeb udi
1 ;. IJ~. 8 .Sk.
= 4 ~·;1:. t3 Sk. (en hammel er et tværstyld:e
af træ eller jern
foran pfw. en vogn, hvortil skaglerne fæ0tes), it par hai-<seeler
- /.)
og en ti omme for 2 Mk. , it par p;aml e ha}\;; ee 1 er og e11 ti omme
for 1 !.':k. 4 Sk, en juhl bcl'.)11k ? fur 1 Mk 4 :Jk., e:v1 Hus ::Jtie
lJ Alen l~nG for G Mk., en baad med 4 aarer, tofter, mRst, Gpodstage og Seil for B Sld. I WE_STER11U3ED it himrnelsenr:;es ted og
en skammel for lo Sld., noch it Sengested med gaul or; en Side
med J Roede Stolper for 2 3ld. 2 Mk., it f~re (fyrre) Dord med
foed ot;, !::Jkamler for 2 Sld. 2 MJc, en e;ron mal ed for Kiste med
Laas og nogel for J Sld., en hvid for Kiste med Laas og Nogel,
6 Mk., J ba~stoele (stol med ryg) uden læder ~ J Mk. = 2 Sld.
"
... f or J rri·
\, .. .r1bænlv
•
...... ,
i. t
.vaxe.
11K. , en '110.1,,
">y..-·i1te d s k ru er u d.i f· or 2 oC"'k • ,
1 i·n!fl·
en half tande for 8 Sk., en fyr Bøsse for 2 ~d. 2 Mk., en f~r
Carbiner for 6 Mk.~ it par fyr Pistoler for J Sld., en Jern
TyeY . .' for 1 hTk. 4 Sk., en dito 1 ii;!k., it fore Bord, Norden til
i stuen, med foed under for 4 Mk., en hand øxe for 2 Mk., en
Jern Stang med en Klofoed for 4 Mk. 8 Sk., en Lyng Riefe med
2 Ringe o~ Skaft, 1 Mk. 4 Sk., it Par Plou Jern og Knief, saa
og en. Skiv~Jr 5 I11k. 8 Sk., en Hachelse Knif for J Mk.
I HER'.3ERG HU3ED: I Himmelsengen en. Se(igedyne\: med it gammelt
·--blaat Waar paa for 4 Mk., en blaarahmed (blaastribet) olmer
dugs ofuer (over) D~ne, 5 Sld., en bolster hofued (hoved)
Dine for 2 Sld., 2 Olmer du~s hofued Puder~ 6 Mk.= J Sld.,
en Blaa rahrned olmerdilgs ofuer dyne for 5 Hk. 2 Sk., it Nye
Hofued Sene IGæder for J Sk. 2 Llk. I den Synder Seng en blaarhamed underdyne for
J Sld. 2 Mk., en bolster overdyne for
6 Sld. 2 Llk., en blanrhamed hofued djne 6 Mk., en linnen
Hofued Pude med gult Taft foer for 5 Mk., en linnen Hofued
Pude for 4 :Mk. BANKE i·~LÆDER = madrasser. En gammel wæfued (vævet) Bnnkedyne med skin underfoered for 6 Mk., en flamsk aBedyne for 7 hlk., it Hi~nde (hynde) for 5 Mk., it flamsk hi~nde
for 3 N~. 8 Sk., it wæfued hi~nde paa gul bon for 4 Mk., en
nie wæfued age dyne paa suhl bon for 7 Mk., it flamsk hi~nde
paa gu!:1l bon for 2 f!ik 8 Sk. , it .... ? for 2 Mk. }3_AEISE KLjEDER
·i 3tuerr. En wæfued Banke dyne paa Sjnder.bænk 7 Alen lang (det
sLil.r deT virkelirr,) for 6 Sld., p:.:i.a den Narre.bænk en Vh~fued
B.'Jnke dyne med skin und er, 6 Alen lFJ.ng for J Sld. I SYlJDER
HU0ED , en ,Jengedyne for 7 Mk. , en linnen Hoved clJne for 5 lVlt.

a

1

r9
_l__]!''F,'lGE._'.i_1~~=I~D_:

I v;este:::- Seng en hvid Uld underdyne for 2 3lrl.,

en linnen hofued d;:,rne ~'or 5 Ji.Tk., en hv:Ld ofue:r dfne, 6 Mk. ,it
Blaagarns la;_;en 1 Mk. l3 Sk. I dend Oster Senr_:; en erase::lig
underdyne G .:Tic, en hvid ofucrclyne J J.H:.• , en linnen hoveodyne
for 5 L1k:., en Pl .... '? for 1 Nik. UDI LIJ"LE S'EUEH: en hvid linnen
underdyne:. for 2 J':!k. , en .hvid 1 innen ofuerdyn e 2 S ld. , en di to
4 ;1~k., en r;l. bolster hofued dyne J Lirk., en .bvid linnen rude,
-.' 1• 8 i..)c-·k
1 f'i.1\"

•

J

n·.-.T"H'J-)
-~?~J_~~

'''!' "'J"D
__C'Ai
"_.....::~J~~-~-~-=

.
", 1·
1 f or 1 1,1.":.,
"' 1
en u"l ::i.:~cer·
,·.J·~oe

licir::n stoel for 6 ,Sk. !.'AA LJI,J_,E S~.'lJE stil.led: en græs ::-Jeis med
bom og Hin,~G, 4 l"~1-c. , en Kor11 Se is med bom og Ringe 2 L1k. 8 Sk. ,
en Korn ~cis uden bom 12 Sk., 2 crms bomme å G Sk. = 12 Ck.,
2 ~~orn oom111e 8 Sk., G Hifuer (river) 6. 4 Sk.== 1 Mk. 8 :-Jk., it
Kabel Reeb, 2o favne lRn~t for l Mk. 6 Sk., it andet Reeb 6 Fnune 1'1.ngt 1 Mk., en lang hofl. 1 Mk. 4 8k., en slet hofl.12 Sk.,
en skrab hofl. 12 Jk., en Rune h~fl. 8 8k., 2 andre smaa h~fle
4 ~3k. = 8 Sk., en oxse 2 Sk. ,en Gt.o.e.l 1 Mk. 4 Sk., en stolpe
Naur lo Sk., en?~ Naur 8 Sk., en gl. bon Knief 4 Sk., 2
Skiolp og en Stif.f.el 12 Sk., it Sauf blad 8 Sk., en baad hage
4 Sk. , en J er11 lænke G faune lang 2 Sld. , en di to J faune lang
4 M.k., it Svine haar.s toi?e_ Sk., it Hestetoir halften Svine
haar, og den anden half~o~.part Cabel med Jern ..... udi 1 MK.
PAA 0S'EETI CJ\hf,rnR stil 1 ed: 5 S traabaands tønder
1 Mk. = 5 Mk. ,
it V/in fad 2 Mk. 8 Sk. , 2 gl. tond er 8 S.k. ,it ·skip-pund~ S ~QrIJ!T)e
4 Sk., en halftonde 4 Sk., en otting (målekar), 8 Sk., en
feier Speen 8 Sk., en senneps Quærn 2 Mk. 4 Sk.
I Øster Hused: en Salte halftonde 12 Sk., en Hore Span 4 3k.,
en tomtonde 1 Mk., 2 Salte fierin~er ~ 8 Sk. = 1 Mk., 2 Batter med Laa~ paa ~ 6 Sk., en laagebotte 4 Sk., it gl. Win fad
1 Mk. 8 Sk., en fem fiering tonde for 2 Mk., en oll halftonde
for 1 Mk., endnu en oll halftonde for 1 Mk., it Brod .... ? for
8 Sk., it n~t oll fad for 2 Mk. 4 Sk., en straabaandstonde for
4 Sk., 8 Sej .. ?? botter ~ 4 Sk.=2 Mk., 2 Punns batter~ G Sk.
= 12 Sk., 2 Straabaands ... ? ~ 4 Sk. = 8 Sk., en ~a@nel Kierner
,
8 ~k., 2 gl. fieringer a 4 Sk. = 8 Sk.,
en Quern J Sld.,en
Stra:nband~toncle 8 s~., it toncle Stornme 4 Sk.
4 camle Jtraabandstonder å 4 Sk. = 1 Mk., 3 gamle halftonder
8 4 Sk. == 12 Sk., en liden dreiet Stoel lo Sk., en To-::=bis a.ar
med Reeb (en slags plov) for 6 Sk., en hoe Stren~e med Reeb
8 Sk., L:?J~e hused'?? et 011 lZar paa 4 Quarte Euum fur 4 Sld.,
it dito 14 Mk., en stor Sand Tonde med 5 Jern Baand paa for
2 ~ld. 2 Mk., en balli~ med J Jern bon paa for 1 Sld., en
1'~alke toncJ e for 1 Mk. , en gl. No.ur Saar for 8 S k.

' a
·

•

·
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en

..

2o

jt deir.;ne tru? for 5 Mk., it dlto 4 L'lk., 2 deigner tru~ Skovle~ 6 Sk.= 12 Sk., en bagstoel med lær paa for
2 Mk.,it Bord med bord Skuffe udi, staar i lille Stuen, for 7 Mk.,
en lide11 uxuk for l I/li<., j t Sengested for G rvL:., it langt forebord giort af to lang~chler for 4f.1k., en .Et;e Planche i Nore Korngulf 4 hlk., i 2ster laden ofuer haure gulfued (~ulvet)en skifswrag og fore Planche ofuer (over) 2 Stolperum, sat for 1 Mk.e Sk.,
2 h
Br-r~ c.~ er samme s t ed s 8. 8 J k . = 1 Mk . I . . . . hus ed : en }~ i e
bænk for lo Sk., en dito 8 Sk., en n~e tiærc tonde i trape hused
for 1 JVfk., en beslagen .!\arm v:oe;n med tilbehor undtagen Seeler,
Tomm og halSsehler for 2o Sld o, it ind lagt \1.'raae skab med sorte
dreiede Stolper paa, er sat for 18 Sld., it Aske Bord med bugted foed og Jernede bord skuffer under, for lo Sld., en liden
Roed læder Stoel for 4 Mk. SÆDEN I LADERNE: Rug i vester lade
4 Stolperum, som er sr~ncl Rug er sat for I alt 6 tender, her fra
tages en t~nde tiende Hue til Præsten og en tonde til Kirken,
blifuer saa igien 4 tonder Rug å 2 Sld. = 8 Sld. Biug (Byg) i
Norr lade i gulfued udi Siuf (Syv) Stolperum til lostholterne ?
de 5 næste og de 2 bageste under bielkerne 1 er sat for 18 tander,
der fra tages en tande tiende Biug tj_l Præsten, til Deignen og
Herrits Fougeden hver en Skæppe Biug. Item (li~eledes) ,,2 tander
laane Biug til Mads Jacobsen blifuer igien 14 tonder 6 Skæpper,
er sat for 5 Mk.= 18 Sld. 12 Sk. Haure i oster lade J stolperum
under Bielkerne og gange paa BeB~e Sider og 2 Stolperum under
lostholterne ?(Holt= Ved, 'fræ, T0mmer), er sat for 16 tander,
hvor fra ta;;es en tonde til Præsten. Item 5 tander laane aure
..
,
(havre) til Olle Madtzen, blifuer igien lo tonder a 2 Mk. 8 Sk.
= 6 Sld. 1 ~"Ik. I oster lacle i Norr Ende ofuer femb stolperum
no~ed hoe for 12 3ld. I nore lade i oster Ende Hoe paa Stenged
ofuer (over) f emb ( 5) Stolperum, med en del \'!iche halm for 8
Sld., Ru~ Sæden, der er la~t her ved gaarden i efter host, er
J tander, deraf soltis (solc;te~lBt~rnit tanden for 2 Sld. = 6
Sl.KAABER ~ARRE (~obbertøj):
en gryde, wæstig til J Sld., en
Messing Kedel for 4 Mk., en brændevinspande med hat, tande og
Piber paa en halv tande stor, sat for 18 Sld. THIN : lo Skaalpund Brodet Thih udi 2 gamle tin tallerkener og 4 fade mangµt
(en slags tin) å pund 14 Sk. = 2 Sld. 2Sk., l J ; skaalpund
Bruelig Thin, som er 2 Lysse stager, 2 Thin fade, 5 Tallerkener
oe it " " . ? Manc,ut". Skaalpundet,sat for 2 Mk. 4 Sk. = 4 3ld.
14 Sk. MESSING: en Metal Morter med Stader for 6 Mk., en Lyse
starr,e 2 !11k:., en Hessin,cs Lyse star,;e, sum er i ~3tocker for 1 l':lk.
;.3 Sk.
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>---.Doets losore mLdel andrager til 2en1_:-e 5JJ 3ld. 1 I..lk. Purwlen
dette er Dj_c1erich M.i.cheL.:c:H, nyskrlver i Aakler}~eby sk,'/ldig
her til BoeL sin hand self wcdBaaed 4 ~k. End er ~urdered en cl.
..
,
Knlkunsk hane for J Mk., 4 unse haner a 2 Mk. = 8 Mk., en gl.
l\rtlkuns!\ hone for 2 Lik. U :Jk., Surnrn-:t forschrefne Boets middel in
Alle:-_; andro.rer til Penf;e 537 Sld., 2 l'.1k. e 0k.Dlef saa angifuen
Efterskrefen Berild. Ifoldte lløyædle Vice IÆJ.ndsdommer Ancher
l·:Iuller fordred ef ~er He:~n.sLab mec Enken Kirr:ten, salig Hm1s Lous,
som hun og self wedgik, forst 2 Jld.2 Mk., foruden del haure, salig IIans Lou Jaan t AA.r 1G85, da hri.nd Heis te til Kiohenhaun, Reed e
. penge 4o Sld .,.der:af. til nu Skifteholder 15 Sld., herfor i pandt
sat af Hans Lou J smaa Solfbægere og 6 Solfskeer, som weier tils0.:~e1en J2 lod Solf, hver lod Solf ansat for J Mk. = 24 Sld .Bli• fuer igien af forskrefne fordring in Alles 243 Sld. 2 Sk.Wor til
kommer Hoyædle Landsdommer en brogne Kedel, som nu findes her i
•boet, hvilchen brogne Kedel salig Hans Lou hafuer haft.saa~P~ et
Laan, og af salig Bortr,er Pouel Eofoed bekommed for 16 Aar siden,
og befindes denne br~gn~ Kedel at hafue weiet paa dend tid Hans
Lou den bekom 47 Mk. efter den forrige wægt, men nu weiet med
Nye Wegt, og udre~net at vmre 4o Mk. - i sin wegt 7 Mk. Ringere
end til forn, da er samme Kedel med dend v\'egt, som den nu er rin• gere saa og . hvis.'.' den i sin Wærdie, og at den hidindtil er
blefuen bruct i alt med Hoyædle Landsdommers bereiE,ning ansat for
5 Sld. 8 Sk., hvilked samplig arfuingerne wed~ick (arvingerne vedgilc) .... Ret at være, blifuer da Hoyædle Landsdommers fordring.
Naar forskrefne Brogne I(~ed el hannem t ilhorer i alt efter som forskrefuet staar Pen~e 248 Sld. 2 hlk. 8 Sk., der for er udlagt en
brun broged Hest for 12 Sld., en Rodstierned Hest foil§ Sld., en
Sort blissed hvid manced Hoppe for 4 Sld., en Hoed blis.sed Hoppe

9 S1cl., en black grimrned Koe for6 Sld., en brun broged Eoe 6 Sld.,
en hvid blached I:oe for G Sld., en Hoedroged ( rødry'.'.:get) Koe for
6 3ld., en sort grimmed Stud for 9 Sld., en hvid Tyr for 4 Sld.2 Mk.
16 stocker faar ~ 4 Mk. = lG Sld., 2 hvide S~er ~ 4 Mk. = 2 Sld.
I Himmel Sengen i Herberg Hused (beboelseshuset) en Senge Dyne
med it blaat Waar paa for 4 Mk., en blaa Ranned (blaastribetO
olmerdug ofuer d~ne for 5 Sld., en dito 5 Sld. 2 Mk., en bolster
hofued d~ne 2 Sld., 2 olmerdugs hofued Pudder å 6 Mk.= J Sld., it
N~e Wefued (vævede) sen~klæder for J Sld., it Aske bord i Stuen
med 2 skaffer under for lo Sld., 2 tond~~
7 Skæpper Biug ~ 5 Mk. = 8 Sld. J Mk., 1~
= G Sld. 1 i\Ik., en sortskiolcl ed Koe 5 Sld.
l:oe for 5 Sld. 2 Mk.,
en eraa bel ted Fr,8.1 t

Rug ~2 ~ld. = 4 Sld.,
tander aure ~ 2 Mk.8 Sk.
,,;--2 ikk., en brunskillded
2 Jlik. 8 Sk., en r;raa

2:2

snudet ~alt, 2 MK. e ~k., en Jerned Woen med smaa stier paa
for 6 Sld., en dito 4 Sld., 6 gl. sies med eaase ~ 2o Sk. =
7 ~ Sld., en l(wJe med Tape ? oc, skagler for 6 Mk., 2 par for,·
sti er af 8rann tr<cer for 5 Mlc., en fa~rdir, Ploue; med behor for
lo Mk., en hachelse l~is te med S taal for 2 Llk., 2 f.a:rueJt: t bruge
·til HusbJgnii1e; for 5 j\Jk., it himmelsenge:::ted i Herberg Huson
for lo Sld., en mullect (malet) f~rr (fyr) Kist~ med Laa~ og
Nogle, J ~lcl., en hvid f~r Kiste for 6 Mk., J Bagstoele ~ J Mk.
= 2 Sld. 1 1.Jk. , on hand Øxe 2 1:k. , en Jern Ploue; med en Klou
foecl for 4 :,':k. 8 Sk., I Herberg_Ji_us~d: en IJye v:efued (vævet) bankedyne (mad ra~_;) med IIi~nd e ( h.J'nd e) 6 Mk. , en flamsk agedyne for
7 Mk., it Nye wefued hi~nde for 5 Mk. I Drengehused i wester
Sene;, en hvid Uld underdyne, 2 Sld., en linnen hofued dyne for
5 I.1k. , en hvid ofucr dyne G I:1k. , it BlaaBarns lagen for 1 Mk.
8 Sk., en wefued banked~ne paa Synder b~nk i Stuen, 7 alen lang,
6 Sld., en bankedyne paa N~rre bænk med skin under, 6 alen lang
for J Sld. I lille stuen en hvid linnen underdyne for 9 Llk., en
hvid linneu ofuerdyne 2 Sld., en dito 4 Mk., en bolster hofued
, dyne for J Mk. , en hvid linnen Pude 1 Mk. 8 Sk. , en f;e.rine Quern
med Seis J Sld., it Bord i Lillestuen 7 Mk., it Sengested for
6 Mk., en EGe Planke i N~rre Korn gull for 4 Mk. I ~ster lade
i N~rre Ende noged H~e ouer 5 Stolperum sat for 12 Sld., J
tonder Str~e Rug~ 2 Sld. = G Sld., en metnl gryde for J Sld.,
en Messine Kiedel for 1 Sld., lJ~ Skaalpund Thin, bestaaende af
2 lysestaser, 2 tin fade, 5 t~llerkener og it S~lf ... ken? ~
2o Sk. = 4 Sld. 4 Sk., en metal morter med Stader for 6 llk., en
J~alkunsk Ilt;ine for J !1Ik. , en gl. Kalkunsk Ilone for 2 Mk. 8 3k. ,
,. en lj.deri dreiet Stoel for lo ;sic., en Ny~iene[Span for 8 Sk.
Hans Kofoed Poulsen i Suaniche fordrer som hannem efter hans sali~arf:rfurlig er tilfalden 5o Sld., hvor for er udlagt en bru;n.
Hest for lo Sld., en R~ed Stud for 8 Sld., en R~r Stoel med
Skind for 7 Sld. 2 Mk. I den s7nder Seng i Herberg Hused en
blaae ranned underdyne J Sld. 2 Mk., en bolster ofuer dyne for
6 Sld. 2 Mk., en blaae Ranned hofued dyne 6 Mk., en linnen hofued pude med grised Silke taft foer, 5 Nk., en linnen hofued
Pude for 4 Mk. I Narre lade ~ster Ende for paa Stenged ofuer 5
Stolperum en del wiche halm er sat for 8 Sld., it deisnetrug
5 Mk., it dito for 4 Uk., en bagstoel med lær paa for 2 Mk.
Morthen Kofoed i Suaniche for~red efter Sedel, som Enchen wedgick J Sld. 1 Mk. 8 Sk.,tilla8t, it ~11 kar paa 4 t~nder for

4 Sld., 2

M~.

8 Sk. Jacob Koefoed i Suaniche fordred efter sin
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S j d e P e 11 ": e 7 :'i;.: • 12 ~) k • , Li 11 o.;:; t c 11 l.L d en 3 t o e 1 med Ro t 1 <T.:r o f u er
for 4 Llk., hos Morten Kofoed 2 Mk. 8 3k., hos Mad.s Koefoed lo Gk.,
en Stolpe ~;au for lo ~k. Mads Kofoed Poulsen, boende i 3unniche
frernb 1.at':l1 e her j_ d :::i.g it af salig H:i ns Lou, Udgif en ob litr,a t ion Of~
Pandte bref, Dateret Su~niche dend 4 Febr. Aar 1681 og tilli8e
med samme o.f H(_!fTi b:: Fou[:den 'rhobio.r:; Dechner or, Herri te skriferen llans Isachsen underskrefuen, som inden Synder Herrits tin~
nn!st efter dE:nd 8 . .F'ebr. Aar 16~n af .salig HFJ.ns Lou er wedstn.B.ed
og bekræfted med den Under opskrifts formeldin~, som blef læst og
Panskrefet, lydende paa Capital fire hundrede 3ld., huorfor forskrefne 34. ~qard med paadra~ne Renter er til under PRndt stilled,
og der udi fraskrefued med ald ~aardens Rette tilligende i nlle
mander, af formeldLe Capital befinder efter opskriften Heuter til
dend 4. febr. 1686 at v~re betalt og Leveret. Rest~r fradr~~Pt·
Renter til dend 4. febr. 1693, som er 7 Aar efter bemeldte brefslydelse af femb Pro Centa, it hundrede og f~reet~ve Sld., er san
Capital og Henter 540 Sld., hvorfor hlads Kofoed wed foreskrefne
it pandt vil for blifue efter Pandte brefuetz indhold, for uden
dette fordred Mads Koefoed Baggield 29 Sld. 1 Mk 12 Sk. Wor paa
Salig Jørgen Bohnis (Bol1ns) Weigne efter Reeenskab 6 Mk. lo Sk.
= Jl Sld. 6 Sk. Udlagt aer for en Hoed skiolded Koe 5~ Sld., en
brun hielmed ICoe 5 Sld., en tond e Rug 2 Sld., J tander Biue;
5 Mk. = J Sld. J Mk., lo Skaalpund brodet Thin udi 4 gl. tinfa~e
og 2 ta+lerkener
14 Sk. = 2 Sld. 12 SJ~., en færdig lyse stase
af Mess in~~: for 2 Mk. , en brod et Messi11p, Lyse stage 1 Mk. 8 Sk. ,
en graabelted Soe for J Dk., en graa svin 2 Mk., en graa galt
gris 1 hlk. 8 Sk., en straa baand tande med 5 Jern bon paa for
2 Sld. 2 Mk., en balli~ med J Jern bon paa 4 Mk., en Senneps
Quern 2 Mk. 4 Sk., i oster Lade ofuer haure gulfved en skifwrag
Plancke 1 Mk., 2 M~g brædder (bruges tjl at køre møg over fra
stald til mødding) for 1 Mk., en Nye Slæde for G Mk., 2 Aar med
Bihl paa ~ 2 Mk.= 4 lik., 3 gl. Jernede skambler
1 Mk. 8 3k. =
1 Sld. 8 S%. Lise fra sin host Enchen tilkJmmer at betale quartal
skat for 2det quartal af den 11. gaard, Størrelse 7 Mk. lo Sk.
og for dem 34. eaard i 11.akier So.:;n en quartal 5 l':1k. 4 Sk. = 3 Sld.
14 Sk. der for er udlaet it sortstiernet hestfoll for 2 Sld. 2 ilk.
it graa belted galt Svin for 2 Mk., en Lyng Rifue med 2 Ringe og
Skaft for 1 Mk. 4 Sk., til ofuers 6 Sk. ???. Peder Dam tilkommer
for sin Umage med lieed 2 Sld., tillagt it hvit stierned Hestfoll
for 2 Sld. Elisabeth salig Claus Bohnit (Dohh), boende i R:Jnne,
fordrer efter med hende her paa Skriftbart givende negenskab i
dag dend 21. Nov. 1692 , penge Jo Sld. 2 Mk. 9 Sk., der for er
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for 5 '.3ld., en brun bU.ssed Hesl for G Sld.,

tillagt e,, H.od r~oe
en brun l:nop;led Hest for 4 ;~ld., it 011 Lar paa 4 tonder, 14 f:ik.,
4 unr:e KFllkunske Honer for 2 Gld., en r-:oers baad med 4 ArJrer,
Sei l , I~a:c:t Sp~)d.s t:1."(~ og ':'of ter for D Sld., en tobis Aar med
Heeb for G i.'11\,, et \'i'infnd fur 1 i,Jlk. 9 .3k. Enchen bereLterJ, at
hun Apart skal vu~re skyld Lr-~ tll El.Lsabe U1 sali.o; Claus Bohn~-;,
sorn Encheil self betaler oc, ta:':e~· sua Udlæg for J Sld. og tillast en sorthielmed Qulge (Evie) for 3 Sld. Enchen lofued her
for uden at betale til Elisabeth saliG Claus Bohnis en t;nde
Haure, som 1ned fvJr:Jte skal blifue lefuerit (Jeveret). Mads
J 0rgens en i IJ exv) e f orci red ef Ler Hec,nskab 4 læs b laar, efter
Enchens foregifuende for 8 .Mk., som hand afskrifuen for Sex
l~K. kvittis, blir Sterf boet saa skyldig 6 Mk. 8 Sk., tilla~t
en Jern l:snke, 3 faunc lang for 4 Mk. , it '.'.'infad for 2 Mk. 8 Sk.
Mouritz Marchman i H~nne fordred efter Hegnskab med hannem,og
efter Accordering forblevet paa 12 Sld., tillagt en Sort blacked
IIest for 5 Sld., en sortstierned Quige for J Sld. 2 Mk., en
skoed Slæde for 5 Mk., en Storke fælle 12 Sk., en Jern lænke
6 faune lang 2 Sld., ... ? bon I\nief for 4 Slc. Ivlester S .... Ilolst,
Balbiere (Barber), boende i Rønne fordrer efter Regenskab
2 Sld. J Mk., der for er giort indforsel i en ... ? pande for
2 Sld. J Mk. Peder Ibsen i Smor, Rug i Mk. og Sk., fordred paa
sin faders Weigne for en Solfske og 16 Solfknapper, som hand
siger at afstaaed her til boet i Fandt for Ellufue (elleve) Mk.
Enchen foregaf, at Solfsl·~ee og Knapper hafuer staari t i pand t
udi Siuf (Syv) Aar, oe kunde Enchen ikke Wise Knapperne fremb,
ei heller wiste, huor mange Knapper der waar, efter som hendis
..
..
Salig Mand for sin dod hafuer skildt sig af med dem, men Enchen
fremblagde Skeen, so~ war en gaml. Ske. De eftergiorde ofuerslag og ???~, er derom her~aa Sterf boet aftalt, at sterf boet
der for skal være an~erl~st, efter som det ei war mere Wært
end det stoed i pandt for, og finder ingen rigtighed om anderledes at wære giort, da Skifte blev holden. Efter Jep Nielsens
Salig Hustru i N~elarsker Sogn, daterit dend 2. Oct. Aar 1690,
hvor for derom wider kand foretacis end som forskrefued staar.
Jøreen Loge fordrcd tieneste lon som Ryeter, i alt Penge 1 Sld.
tillagt it .... ? for J Mk., en N;e fore (fyr) tonde for 1 Mk.
Hencricl'. Persen j_ Aakier sir; fordred Endelig til Rest 13 Sk.,
tilla~t en Korn Sei uden bom 13 Sk. Jens Ibsen i Egebye for1
dred Efter hans opsadtz Aar 1G79 biergelon for de Svendske
Heste 2 Sld., for Aar 1680 for 2 Eeetræer lo Mk., for Aar 1682
kocebrændsel 1 Mk. G Sk., for Aar 1684 Snae Warer for 7 Mk.12Sk.

for en Stucal Aar 168~, 2 Sld., efter Jep Larsens
.: .; k i f t e b re f 2 f\lK • , op s kr i f t en i a 1 t d e t t e for '.) S l d . 1 Mi-_ • 4 ;::; k . ,
og bekiender c!erpa8- at hafue bekommed en pol tran. 1-'~nchen formente, at denne J"ens Ib.sens fordring ei er Het, ef'~ersom den efter saa lang tids forløb ej er forc:red, at hun deraf noged forsL1kct blifuer V/idende, huor for Enchen forventer, at ~Jens
Ibseu hafuer belrnmmed sin fornoye1se, om hand noch::wm ru1fd e haft
en Re tm'~~~s j_g Fore.i ring. Ycl ermer t :i.lf alder cl enne I orciring Remi tere t til lou os Het. Oc~ oe bemeldte 2 M:~. angaaende for blifuer
w~~cl dend SlutnL1r;, som om heele Summen i Jens Ln.n;ens Skiftebref
formelder, som strax efter findes anteignet. Hans l'~nudsen i
Snogebeck fordred paa sin egen og sin medfolgers Weigne bierge
løn for it stocke, otte Higsdaler. Enchen beretted, at hendis
salic Mand haude ladet lefuere dette ommeldte stocke til amt
skriferen, 08 til Kon~l. M8iest~ts ~ieneste, hvor for hand endnu
ingen bier~elon bekommed hafuer, mend naar derfor nosen Bier~e
lon kand bekommes, er Wedkommende der om lige gode at winde betaling iom forgrunded er, hvorfor og Hans Knudsen og hans medfolger kand soge derfor betaling i Amtstuen, som stocked er lefuerit.
Jens Haa~ens i Snoeebeck fordrer for omkostning paa Eiendom
imellem ham og Hans Low, om en ti~nde Haure 4 Mk., tillagt it
Nye wæfued hionde paa guhl bon for 4 Mk. Hans Birch, Hendrich
Persen og Jens Persen fordred for biergel~n paa en deel de SuenT
ske Heste, huer af de 2 Sld., hvorpaa Hans Birck skal hafue bekommed ..... ? for 2 Mk. efter hans foregifne, hvilken fordring
skal wære Heist for 13 Aar siden, og beretted, at der om er en
dom gangen. Enchen sacde, at hun wiste heraf inted aL sige og
mente, at de wel hafde sogt betaling derfor tilforn, efter saa
lang tids forlob, og derfor tillader hun denne fordring Remiteret til lou og net, derpaa omsider frembla~de Enchen en Landstingsdoms beslutning, hvor udi formeldis Saaledis dom afsaet
dend 2. April Aar 1679, efter som Ilans Low hafuer betalt Sex
personer, som bier: ;ede hestene udi land efter oberstelieuteno.nt
Sjultes tilsagn, gifued hver Persohn 2 Sld., og for sjn Egen
Persohn er ar;t es bi lli~t 4 Sld. Bi er,:~elons b idraf_; er 16 Sld. ,
hvor af den h:i:u erlj_,':, og '.VelLr.rde l.fand Poul Ancher Imod fendrich Kaufmand3 hestes sJ1nuITLrnelse bor at betale Hans Low dcnd
halfe bier~0l~n, nembli~ 8 Sld., sampt at cifue tilforn lon
huer uge J i'1k. for samme Heste. Oc; naar hr. Pouel Ancher det til
Han::.1 Lo·;: erl:;;;;ger, h::d'uer f orb eme ld te llans Low ud en nogen ophold at lade forevjse Kaufmands Heste. Nnar hr. Pouel Ancher
0
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rn::-igteslos l:iend t, og Herri tz fou;~cl en Tobin:.:: Vechner for sin
forun~ttelse at gi ve llANS LOV1. til 1'~os t; og tær.ing een JL IJ. Dette
at v:r:!re r.Lr~tig efter J,:·ndstin~.s ProtocoJ.en testerer r.Iorlhen
Joensen 1·:1ow. Tors ten Acr-~esen fordred for hos Le lon , som Ene hen
wed~aar 3 Sld. , tillagt it par fjre PisLoler for J Sld. Ellers
fordred 'l'on~ten Aac;esen for GaufsKærer lon trei (J) Sld. Del;te
.:_;ap;d e Ene fl en at vaTe t.H~ talt. Hans L.-:irs en i Aaki er 2.orm fordrer,
som Enchen wedsaar 2 Mk., tillacL en Jern tyew 1 Mk. og en Kulske 1 f,1k. Claus llartung, nu boe11de i Knudsker SoFr,n i Præstegaarden, fordred efLer udskrifed Gedel 5 Sld., J Mk., 9 Gk., heraf
wiste Enclien indted at sive, berettec1e at hendis Salig Mand
hafde ei nogen tid sagt henae der om at have handlet noged med
Clnus llar Lung, huor for cl enne Ford ring efter som den e i ti 1 forn
er fordred, er Hemiterit til lou og Ret. Philip hasch i Rønne
1 od fordre 2 i".1k. Ene hen oe; cl et te ..... afstod, og derfor er denne
fordrine og tJl lou og Ret sentuit (sendt).Befindes at Gali~
HANS LOW war tilordnet at wære wæri~e for Salig Peder Olls ens i
Ibsker Soen tvende d~ttre, Maren og Anne Pedersdatter, hvilke
Salie Arit HRnsen udi Øster larsker f~r har wærget for, dog formehnis icke, at Salig HAlTG LOW af Myndlingenes arfurpart noged
anna@ned eller op baarit hafued. Wed denne Salig Mands d~delige
afgang er Igien for disse Myndlinge nu til at wærge forordned,
nemblig for Maren Pedersdatter Morthen Ollsen i Ibsker So~n, og
for Anne Pedersdatter Jep Ollsen i 8ster larsker, hvilke efter
deris S~lig faders Skifte~ref hafuer at lade sig g~re Reede og
Ret og saa deris Wærgemaal efter loven at forestaae, som Ret er.
Anders Ibsen i Aaakier Sogn forctred cf ter Regenskab J Mk. 12 Sk.,
tillagt it flamsk hi~nde (hynde) i Berbere Hused for J Mk., en
salte half t~nde i ..... Hused, 12 Sk. Madz Hermandsen i Nexoe
fordred , som Enchen wedgik 6 Mk., tillagt en Sort hielmed
Quige J~qlf for 6 Mk. Mons Mac! t zen i PouJ. sker Sogn f ord red for
Skomager arbeide penee 6 Mk., tillagt en Sortbrun·gl. Hest for
6 Mk. Olle Madtzen Koefoed fordred tienestel~n for 9 Mk., Penge
4 .ivik., en Sort Vadmelskioel J Sld., 2 Blaagarns skiorter
J Mk.
= 6 Mk. er 5 Sld. 2 Mk. =-5-Sld7-~-Mk7, tillagt en sort grimmed
quige for 14 Mk., en Sorthielmed Stud Kalf for 2 Sld. Lars Ibsen
i Aakier ~o~n paa samplig sine medarfuin~ers Wei~ne fremblagde
it efter sin Sali~ Fader Jep Larsen ergan~en Skiftebref, daterit
dend 19. December Anr 1687, huor udi fantis indf~rt, at Salig
HANS 10~ war skyldl~ der til boet og der udi Nommereret paa JJ ,
penge 6 3ld. 2 f11k., lrnor om Sali'r, llMJS LOW i sit lefuende Lif
er blefuen nnforcirecl, oc:, 118.fuer hand om Ga'11me fordring beret Led,
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at forb~;r1e.Ld l,e 6 ::JlcJ. 2 U.K.. war betalt, hwllked JlA:.:s LOW ved
Eed skal hafue bekræfted, som hans efterlatLe liuctru end ydermere nu wadstoed OG wed Ecd stadf~sted, at det war Ri~ti[ afbetalt,
huorfor dcrudi inLed wider Kund foretacis, end at det derved
san.ledL:: beror. llo.ns i'11~ffkman i R•mne fordrcd efter sin Sedel
forst efter Rerenskab Aar 1692 fiortten Sld., endiru fordred hand
paa Anders Persen.s Weicne i Ao.kier 0o;i:n J Sld., oe; paa Jens l~i1=;lr:
s ens i H1u.il es V/e if~ne for en t onde Bi ug og en tond e aure 7 J/Ik.
Dette wilde Enchen ikke wed~aae, men forblef wed forbemeldte
Regens:mb, som blef hendis Salie; .Ma.nd og hannem Imellem giordt
Aar 16:.Jl, huor po.a H~w.s Markmn.n forst op sl<:rifuen at hafue bekommi t (fnneL) en Stud for lo Sld., og skulle betrilis der foruden for stude ware for 2 I/Ik ...... ?,, Hans Markman bekorruned en
tonde aure. Rest~r saa i~len, som Enchen wedgick, naar der udi
er med bereignet Wure, som er beko~nit Aar 16~2 i April Maanit.
Da bogclaringen??~? er holt for 5 Mk. 6 Sk. ~ 4 Sld. 1 Mk. GSk.,
huor for er tillagt en Roed Hoppe,er sat for 4 Sld., en Jern
t~fue for 1 Mk. 6 Sk. Endnu fordred forbemeldte J~rgen L~ge, som
han sieer at wrure tieneste lon i femb Aar, penge 1 Rdl. aarlig,
dette nechted Enchen og sagde, at hand hafae bekommit sin lon,
huor for denne fordring er hendvist tj.l lou og Ret. I mod dend
Salig Mands Udf 8 .rt og begrafuelses bekostning, blef Enchen beuilged, saa og i hendstand til de Umyndige Barns fremb tarf og
opfostring,Penge Wærd for 2o Sld., Udlagt en besla.gen Karm V/o,a,n
med til behor for 2o Sld. , for uden dette beholder Enchen sin
Seng, en Eiste og it Kanber(EobL>er) Car7.e_aa en Gpan .... ?, sampt
og en 3ort Hoppe, som hende af medarfuin~erne blef beuil~ed
(bevilget). Skifteforwalteren for sin Umage med dette Skifte i
trei (J) Dage, saa og Reisens bekostning 9 Sld., huor for er
giort irn3forsel i forberneldte Brwndevinspande med behor. Skifteskrifueren for sin UmR~e med ..... papir til Skifteds fornodenhed og neisens bel<:ostninc i alt 9 Sld., tillar,t af en brændeviinspande 6 Sld. 1 Mk., en liden hvid galt for 1 Sld, en tonde Biug
for 5 Llk., 4 Sengestolper 1 Mk., en skrab hofl (h~vl) og en brændevins otting for 1 l\'Ik.Gternpled pr1.pirer ti.l Skifte brefuet for
J MK., der for tillagt og indf~rt i Be .... ? Wurderingsmændene
for deris Umace huer beuilged 5 Mk. = 2 Sld. 2 Mk., tillagt en
hofl bænk (h~vlebænk) med Skruer for 2 Mk., en øxse 2 Mk., en
trugstol ( ti'Jb_t ~inbrinc;e dciGtrug }lu) for 2 Mk. 4 Sk., 4 gl.
ot raae bon:; tond er paa S torhus sti 11 ed for 1 Hk. , J half e tand er
~ 4 Sk. = 12 Sk., en lans hofl 1 Mk. 4 Sk., en Sk ... ? hofl. for
12 ::Jk., en oll half to~tnd c 1 Mk., Summo. Summarum for skrifue
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f'rætensj_oner anclru.6er Ul l)ent:~e 4')o .Jld. J flk., liquiuerit blif i__: er ud i b e hold o e t i 1 d e e U n g s p en r.; e 8 6 S 1 d . , J I·l k . , iJ .S k . 11 u o r
af Enchen tilkommer dentl halfue part, som er penge 4J Sld.,l hlk.,
12 3k. Den a~den hulfue part deelis imellem 4 30nner og 4 Dottre,
er deraf pua en broderloJ penge 7 Sld. 15 l/J Sk., og en Soslerlod J Zld., 2 I"ik., 7 2/J :.-;J-::. For Enchens Anpart er Udlagt en sorlhielrned Zoe for ~i :Jld., 2 Mk., J tander og en skæppe Diur; for
J Sld., J i".Tl;., 12 2.J·:., it i:1dla8t Vraaskab med sorte dre:iede stolper for 18 Jld., en blacked ~uige Kalf 6 Mk., it Wagn Hee o~ 2
juhl 7 Mk., j_t par hoe stier (stiger) af Elle trmer for 2 i'.lk.,
J læs stæn~er ~ 4 3K. = 12 .Jk., 2 harver a 1 Mk., 8 Sk. = J Mk.
it aar P1ed hofl (h;.1vl), 2 1ii;~., en Plou med en ·::idie pari. for 2 ;Jk.
8 3k., en Plou bosse med Juhl, lobere Rince og dart??, J Mk., en
hus stie, lJ alen lane, G hlk. I Wester hused it Sengested med en
~aul og en~?~ med J snoede Stolper lo Mk., it fore (fyrre) bord
Norden til Stuen 4 H~., it Par Ploug Jern heri og Knif og heri
Kiel for 5 ~k. 8 Sk., it Laxe garn for 2 Mk., en rund hofl for
8 Sk.en dav bouge Naur, d Sk., 2 skiolp og en Stiffel for 12 Sk.,
it hofl for 8 Sk., it Svine haars toir for 8 Sk., 2 andre smaa
hofle 8 Sk., en Storke fælle 12 Sk., it Sµuf blad for 8 Sk., it
Heste toir halften af Svine haar og halften Kabel for 1 Mk., en
N~e ~æfued aged~ne for 7 Mk., leger for sig, 2 Mk. 8 Sk., dend
ældste Son Hans lla.rwen, som Per Low i 0stermarie wærger for er
til lagt for 7 Sld. 15 Sk. en J erned v:ogn med en Nye f oraxel ud i
for J Sld. 2 J.:ik. , en fyr bosse for 2 Sld. 2 i"[k. , en hachels e Knif
for J ivi1~., en Korn 3eis 6~:i:s med bom og Hinge 1 Mk. 8 Sk., en
baadhat;e 4 3k., hos Enchen de J Sk., dend a.nden Son Jens Hansen,
som Hasmus Koller i Doelschier Soen wær~er for, er tilla~t for
7 Sld.15 SL en f~;r Carbiner for 1 Sld. 2 1.Ik., i Wester hused it
fore bord med skainl er for 2 Sld. 2 dk. , en Harve for 2 Ml:. , it
Nyt Stude: aag med lUnee oc, Reeb for 2 J.lk. 8 Sk., en Sveise bænk
for 1 Mk. 4 2k., it par halsseeler og en tom 2 Mk., en Jubl bænk
for 1 I:lk. 4 ~;k. , it f lamr;k hi onde J I.1k. 8 Sk. , hos Ene hen de 7 Sk,
dend treriie Son Poul Han.sen, som Anders Poulsen i Aakier Sogn
wmrger for er tillagt for 7 Sld. 15 Sk. it Stude aaG med Tiinge og
Heeo for 2 ;1k., en ;)e1i.&;e f~aul for 1 Nllc. 4 Sk., en Senge halfdor
merl Lans og 1Lf.;113sler 1 Jld. 4 Sk., it par gamble halsseeler og en
tom 1 Mlc 4 Sk., hos I•irich Miclielsen i Nybye aff'C%rit 4 Mk., it
hi onde pe.a cuhl 'con 2 dk. S SJ·~. , en P;r::c;s Se is med bom og Rini:;e
for 4 Mk. I 3yntler hused Sen~edyner for 7 Mk., liru1en Hofued d~ne
5 tillc., 2 cr:~s bomr:i.e for 12 Sk. Dend yncste Son Per Hansen (Peder),
.som Anders I'ersen war w<.•;rge for,· er tillac;t for 7 Sld. 15 Sk. it
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StuC.noC., lo ~k., en halft~nce i ~wester hus , 8 Sk.,en
Slagter Stoel for 1 MK., 6 Rifuer å 4 S~. er 1 KK.8 Sk., itCabel
Reeb lo faune langt, 1 1:k. 6 s.v.., 5 Strae.bondstonder pae. :?ster
Cammered a 1 Mk. = 5 Mk., en fore s;ian 4 Sk., 2 Salte fieringer
Sk. = 1 Mk., 2 ferine Batter for 12 5k., er femfiering tonde
for 2 Mk., en"oll halftonce for 1 Ivik., 8 Sig batter ~ 4 S.K. =
2 ~k., it nyt ollfad for 2 Mk. 4 Sk., en ferine 1aage Batte for
4 Sk., hos Encl'1en 1 Sk. I.Jen ældste dat Ler KAREN HANSDAT'l'ER, som
r.m~:s IBSEN i Aakier Sogn wærger for, er tillact for 14. Mr:.
7 3k. it sort Spetted tyrnod for 2 Sld,, 3 Mk., en tom tande
i Øster Hused for 1 hlk., et Brod brude???~ for d Sk., 2 punns
Batter ~6 Sk. er 12 Sk., en straaebondstonde 4 Sk., en gl. Kierne
8 Sk. , 2 gl. f iering 8 Sk. , Den and en Datter ELSEBETH P..ANSDT. ,
som Per Andersen i Poulscher wærger for, er tillagt for 14 Mk.
7 Sk. en sortbrun grimrned Stud Kalf for 7 .Mk., i Oater Seng i
Drenge Hused en linnen hofued dyne for 5 Mk., en Planche i
samme huus for 1 .Mk., en liden hache stoel for 6 Sk., 2 Korn
Borrune 8 Sk., 2 gl. tender paa Oster Cammered for 8 Sk., hos
Enchen 1 Sk., dend tredie Datter KIRSTINE HAI'TSDATI'ER, som Jens
Mun:c.h i??? Bye værger for, er tillagt for 14 Mk. 7 Sk.: I
Drengehused i Oster Seng en graaagtig ulen underdyne for 6 MK.,
en hvid ulen ofuerC.yne for 3 Tu'ik., it Ca bel Reeb, 5 faune langt
for 1 :Mk. , it Skippund Stemme for 4 Sk. , en h 8 lf tone e for
4 Sk., i Os~er maalhused 2 Straaeboncstonder 8 Sk., endnu
en straaebondstonde, 8 Sk., it tonde Stamme for 4 Sk., en fore
trug med Reeb , 8 Sk., en liden oænk i lille Stuen for 1 Mk.,
2 deigne trug Stoele a6 SK.= 12 Sk., hos Enchen at affordre 7 Sk.,
Den yngste Datter EJ.,LElJ H.A:'JSDAJ.1 .:::ER, som Jep Ollsen i OSTERLARS
Sogn wærger for, er tillagt for 14 Mk. 7 Sk. en tande Rug for
2 slt., it langt fore bord, giort af 2 lange fore dehler, 4 Mk.,
nogle Vand Kar 8 SK., en ... bænk for los~., en dito 8 Sk., ved
quartalskattens Udlæg 6 .Mk., hos Ene-hen de 7 Sk. Da forskrifune
Deeling Saaledes Imellem arfueringerne war giort, frem kom ELISAJETH, salig Claus Bohnis og angaf, at salig Jørgen Bohn Mortensen i Ronne skulle tilkomme, so~ her i boet skal haue wæred gaaende til haln.ede - og skulle wære kom."Ilen fra Salig !viads Hans.
Sterfboe i Skarpeskade i Clemmedskier Sogn. Nemblig 12 stocker
faar, huor af fordris afgrode, lam og Ull for Aar 1692, som
efter Kongelig ~ayest~ts Byfouged Hans Olufsen Skoufs Skrifuelse
af Sterfboet efter Salig Jørgen Bohn dend 22. ? 1692 udstod er
anslagen for attend (18) Sld. 1 Mk. 8 Sk. Mads Kofoed Poulsen
i Suaniche, som og er en af arfuerungerne med i Sterfboet efter
salig Jørgen Bohn ..... war her paa Sterfboet i gaar, som var

ad

Jo.
dend 22. ~ove~ber, blef &f Sa~ptlige med arfuingerne tilspurt,
om han wiste noget af de berorte halnede faar at sige, efter
som den forste Dag af dette Skiftes begyndelse ~ed Elisabeth, Salig Claus Bohnis ogsau blef der omtalt, hvor til Mads Kofoed
da svarede, at her i dette Sterfboe war ingen halnede faar, derpa blef Enchen af Skifte forwalteren tilspur;t, om hende war
noget beuist oo faar, huor da Enchen der til suarede, at her
i boet war ingen halnede faar, som Salig Jørgen Bohn hafde tilfort, men huad at hendis Salig Mane med Salig Jørgen Bohn hafde handled san~en er betalt efter af-Reigning, som i Sterfboet
er giort, og da blef salig Hans Loug skyldig, huer for Mads Kofoed, som foran findes indf0rt haue bekommed UdlH.;g for 6 Mk.
lo Sk. Mouritz Me.r:V."Inan i Rønne loeC: endnu og fordrer, som
Salig Hans Low skal haue bekommet paa Ii:ouri tz Markmands Weigne
hos Elise.beth Salig Claus Bohnis Aar 1692, dend 4. Augusty
penge 4 Mk. Item (ligesaa) 2 Alen Taftis .... Bohn for 1 Mk.,
~ pund tyrk tobach 1 Ivik. 4 Sk. it dosin tobachs Pibe 6 Sk.,
Sefur for 4 Sk., 9 dosin og 8 Knaper, distinered 12 Sk.,
er 6 Mk. 12 Sk., 2 allen guhl boy ~ 2 Mk. 8 Sk. er 5 Mk.
Alt dette for skrifur som Moritz Markman ....• fordrer, will
Enchen slet inted deraf wedgaae, men forblef wed det Sluttede Regenskab, som Mouritz Markmann forhend bekorruned hafuer,
som her udi tilforn er Rort, Saa blef den Se.lig Mands Ifare
Klæder wurd.ered, og er en graae fifskafted Kiol for 6 Sld.,
it par sorte fifskafted boxer for 4 Mk., en gl. skintroye 1 .IYik.
en brun Wad.mels Kiol mea Messing Knapper udi 2 Mk., it parr
brune We.dmels boxser for 8 Sk., en sort He.t 8 Sk. er 8 Sld.
Anders Persen formeente, at dend. yngste Søn, som han \værger
for, efter som hand er sae. gandske ringe af Alder, burde N~de
forskrifllene sin Salig Facers Ifareklæder tilsa.nunen, efter
som de ickun er af Ringe Pris, huilked saaledes blef af wedkommenC.e beuilgec, og Samtockt, at denne Se.lig Mands yngste
Søn ?eder Hansen disse berorte sin Faders Ifareklæder alle
sammen skal Nyde til fremb tarf. Wider hafde e.rfuingerne efter Skifte forwalterens anfordring icke at foregifue eller
frembwise so::1 Sterfooet kunde Skionne til beste ..... ej heller
angaf sig nogen med Prætensioner.
Wid.er foreskrifueå staar, a~ sae. er tilgan~et og rasseret,
testeres
Actu.11 Skifte
dend 23. November 1692
L. ti. Tonsted Henrich Brugman Peder He.nsen
Lauritz Ibsen
Egen Eaanci
Egen Haand
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Pua Ene hern> Kirs Len Sal :if-.'.:
Hans Lous Wei1_;ne
Olluf Hielsen
Egen haand
~'eder Ha11ae11 Lou

Peder .A.ndertien
E;~ e~1 11aand

I.1ons Ibsen
Ec;en hauncJ

?JJ

1 Slettedaler
1

do

= kr.13 i
= 4 Mark

øre i

1920 penge

= 16

Skilling
l Rigsdaler er kr. J.2o i 1920
1 Lispund = 16 pund
1 Skaalpund = lidt mere end 1 pund
1 Tønde = rummål for korn = 8 skæpper. 1698 blev tønden fastsat
svarende til 139,1 1.
Agedyne = Hynde, som lægges på en agestol
Annarnmed = fået
Aure er havre
Bagstole = stole m/ryg
Bankeklæder = madrasser
Bekornmed = fik
Beuilget = bevil~et
Biug = byg
Blifuer = bliver
Care = Kar
Endestole = stole uden ryg
Fifskaftet = en slags femskaftet tøj med rendinger afdelt i 5 og
5 tråde. Helligdagsklæder"var\_~et såkaldt fifskaft.
1 Mark

Fyhrbøsse = fyrebøsse
For = fyrrretræ
Gulfued = gulvet
Hionde = hynde
Hofuedpude = hovedpude
Huer = hver
Hof l = høvl
Kitte = spand
Krutzfødder = krydsfødder
Lefueret = leveret
Ofuerdyne = overdyne
Pyramier = trekantede hylder

·calr
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Queg = kvæg
Quie = kvie
Ranned, rahned

= stribet

Rifue = rive
Roceleur = reise- eller regnkappe (kavai)
Sandemand: Ærlige, relskafne, sanddru mænd. På Bornholm en
amtmanden og herredsfogeden underordnet retsembedsmand, sognefoged. Sandemnnden skulle iagttage det
fornødne ved ildebrande på Bornholm.
Sterfbo
Stie

=

= dødsbo
stige

Stolperum = fag
Tyrnod = ungtyr (studnod
Ulspeils skillerum
Wefued

i

j

= vævet

=

ungstud)

= bevægeligt

skillerum af træ

"
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HAllS

LOU~

eni:.e Clll\ISTINl·: HANSDA'l"l'EILuli ver trolovet

2. gang den 2~). fel>ruar 1G95 i AH.ker Sogn med CHRISTIAN

11A1JSEH. Vielsen finder sted den 21. marts 1G95.

J)enne Christian Hansen bei:r,ar mord pc. PEDEH lJDDE i

år

1719. lian i'lyGter imidlertid, or:, da der savnes en bad
på stranden, formodes det, at han er flygtet i

denne

b{1d. LAUEUÅIUJElJ ligger tæt ved ()sters0en.
Christian Harwen bliver dc:Jmt fredlps, og hvis han gribes skal lrn.n "straffes p& sin hals."
Ligeledes er omtalt en dom fra 1718, som Christian
Hansen protesterer imod

- men som går ham imod.

Om delte handler det efterf0lgende.
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If0lge Justitsprotokol 1716-42 nr. lo

--- - - - - - - - - - - - - - - Saasom CHHISTIA~J HA::'.; SEN paa den J~. gaarC. i A. 2 1:er soe;n for
mig til under Kiendelse haver indstefnet en Dom, afsagt af
Berrits fogden Jacob Lorentzen under S0nder Eerritz ting den
15. febr. 1718, thi han formener sig storligen at være for
ud .... af bemeldte Herritzfoged, forst udi det at hand haver
fra domt han~em 24 tor. byg, som Catanten [o~ver at skulde
hawe lefueret 1714 udi f ebruary Maanet til Laurs Olsen i
Rønne paa Mads Koefoeds Weigne, for det andet at have tildomj; hannem at betale Renter af de 140 Daler, som war paadragne Renter, da Skifted blef holt2d efter hans formand
Salig HANS LOUG, for det treC.ie, at Herritzfogden he.fuer under kiendt det Pantebref, som war udgifuet af Salig HANS LOUG
til Salig Borgmester Poul Kofoed af Dato 4de February 1681,
da huad sig de omtvistede 24 tender Byg angaar, saa hafwer
bemeldte ~ads Kofoed for hiemtinget bewist med Carl Ollufsens
og Laurs Ollsens Endelige Attester, at CHRISTIAN" HANSEN icke
hawer lefueret nogen tid mere, end 12 tdr. Byg til huer af
dennem paa M:ads Koefoeds Weigne, som hannem igien er blewen
gotgiort af bemeldte Mads Koefoed udi hans sluttede Regenskab af 14. Se_;Jt.1714, huilke Attester de. her for Landstinget
med dens Skriftlige indleg af 2o. April 1710 har Wedstaaed,
og hafde CHRISTIAN HANSEN efter hans foregifende lefueret
24 tdr. Byg 1714 i February Maaned til Laurs Ollsen paa Mads
Kofoeds Vleigne, da ku..i.'1.de det Sailli'Tle Aar blefuet af skafV':et _;Jaa
deris sluttede Regenskab., thi Regenskabet blef forst slutted
udi September, og Kornet skulle være lefueret udi February
1714. Der foruden har CHRISTIA....""J HA:·JSEIJ huerken bewist med
Carl Ollsens, Laurs Ollsens haand, ey heller med Madz Kofoeds
quitering, at han hafwer lefueret mere end de 24 trd. Byg,
som er hannem gotgiort, huor forening icke anderledes denne
Pagt kand ski~nde, end at Madtz Kofoed b~r wære fri for
CHRISTIAN nAXSEIJS til tale. Saa V/it de 24 tdr. Byg angaar, og
hawer C~RIS:'IPJJ iiAXSEN lefueret mere Byg til Carl Olsen eller
Laurs Ollsen, End hannem er blefen gotgiort, faar hand at soge dennem for deris Wærneting. Huad sig den anden Post andgaar,
da formene CHRISTIAE HANSEN, at Mads Kofoed skal have taget
7 Sld. mere til Rente aarlig, end hannem tilkommer, huilke
Renter er af de 140 Sld. war paadraget, da Skifted blef holt
efter Salig HANS LOU, og foregifer CH.2.IS'I'IA~'~ HANSEN, at Mads

..
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Kofoed hafer forseet sig imoc hA~~3 i.~Gl.,. I.'l..A.Y.S.:::I'A':'S A.--:WLER2\AADI:.:i3 ·.::iE lou uc i ci et, at han hawer taget Rer:. te paa Rente, f orl:lc en at sige Capitalen med Rente op, da bewiser ~ads Kofoed
derimod med en Bte Mands Dom, afsagt inden Søncer Herritz
Ting de:i 20. January 1694, at bemeldte 140 Sld. er hannem
blefne tildomt, tillige med de 400 Sld., so~ Pantebrefet om
formelder at hawe Prioritetudi den J4. Gaard i bemeldte
Aakier SogIJ., sor:: belober sig udi en Sum'Tia 540 Sld., der foruden har Mads Kofoed be wist med e~~dtog af Borringholms
Skifte Protocol under Skifteskriv:eren bemeldte Nicolaj Brugmans haand og Segl, at Mads hofoed hawer fordred paa Skifted
efter Salig HANS LOU 540 Sld., som hannem siden af forommeldte
8:il'lænds Dom er blefen tilkiendt at have udi den bemeldte J4.
Gaard, hvorfor de 140 Sld. fra den ommeldte 8I'llænds Doms Dato
icke kand Reignes for Rente, men~fmr Capital, huor af aarlig
bor at suares pro cento Renter efter lowens 5. Bogstav, 14.
Capitel, 5. Artikel, ialt fra han sig paa den Pagt icke anderledes skionde, end at CHRI3TIAH HAI'JSEN jo lige saa wel bor
at sware bemeldte Mads Kofoed Rente af de 140 Sld., som af
de 400 Sld., som ?antebrefuet om formelder, huilke Renter
bor at suaris fra den for ommeldte Bte Mænds Doms Dato, indtil de 540 Sld. bliwer bemeldte Mads Kofoed betalt. For
det tredie paastaar CHRISTIAN HANSEN, at Wel hafuer bemeldte
Mads Kofoeds Pantebref uncerkiendt som dod og Magteslos, efter som det icke er foregaaed efter lowens pag. 826, Art.4,
da dog samme Art. melder, at de Pantebrefe, som er fornyede
wed tings widne, skal wære unåtagen, scia kan jeg icke anderledes Eragte, end at den forommeldte 81\'lænc.s Dom af Jo. Jan.
Aar 1694 er jo lige sea gyldig som it tings widne, huor ...•
.... icKe tor understaa mig at fra~iende Mads Kofoed de 540
Sld., han~ i den J4. Gaar~ bestaaende hafwer med den Resterende Rente, som CHRISTIAN HANSEK bor betale til Mads Kofoed
de 540 Sld., naar de samme loulig bliwer opsagt. Her foruden
bor CHRI3TIAX iiAl'JSE:~ at betale 8 Rigsdaler til M:e.ds Kofoed
for hans paa Sagen anvendte bekostning, huilke 8 Rdl. omkostning saa wel som Resterence baggield og Rente paa Rentes
Rente undte.gen, bor at bets.les 15 Dage efter, at denne Dom
er CHRISTIAi~ HANSEN loulig forkyndt, eller og at lade efter
lowen disse til Widnesbyrd under mit Signet.
Aet~~
Anno Di et loco ut Supra

J6
Udcira1•; af Justits 1:.rotocol lJ,18-42 BOW.flWLfo!S LA!JDSTING
Bide 4? - 0verst
For retten fremstod Je:is Ejstrup i Vester Iilarie Sogn, som
paa Hoyu:d le og \\el b. Brip,ad jer og OL; el' Comrnand an t og Amptmand von Dippens Ordre ~eigne producerede en af Welædle o~
\',elb. landsdommer l11ichel Nan.sen udstæde L&ndstingsstefning,
hvormed er Indstefnet et Sandemands tog og forretning, som
formaar den Mons Persen i B0els~her Sogn med sine 5 Medfolgere inden S.onder Herritz ting d~nd 19åe September 1719,
ædelig hawer afsaf,t aHdgaaende et Mord, som Christian Hansen
i J,ot~eii;_aard en i Aakier Soen, JJaurs Huns en og hans Hustru
Ellen Laurs H1.1n::;ens, alle er sigtede og Sag giwn for at hawe
~fved Pau Peder Ude af bemeldte Aakier Sogn. Saa war forst
bemeldte 6 Mumd med den11e Citation indstefned, Nemblig formanden Uons Persen med han5Medfoleer. Saa er ogBaa forbemeldte Laurs Hansen og hans Hustru Ellen Lr~urs Hnnsens alle IndsLefnte. Item og indstefnet J~rgen Pedersen og hasmus Hansen af Poulscher Sogn med widere som Stefningen. Indeholder
af Da~o 21. Uctober 1719, som blef læst og paaskrefet. Hiemtingets eller den Sandemænds forretning, som stefningen om
formelder, blef læst og Paaskrefet. Formanden Mons Persen
og hans 5 Medfolgere for Retten war til stæde og wedstod
deris for Rettning. Saa har de forhend i Stefnin~en Mensionerede Persohner, som ware opskattede til dette Sande Mænds
tog at fuldbyrde, nemblig Jørgen Persen og Rasmus Hansen af
Poulscher Sogn tillige med de andre wedstaad og Sandelig
at \Være. Jens Bistru9 tilspurgte da Jø'rgen Persen og Rasmus
Han.sen om nogen af dem war i .Sli.f;gt eller i Swogersi::ab med
den Arristerede Laurs Hansen og Ellen Laurs lla.n~>ens, 6 ller
af huad aarsag de icke deris forretning wed under Retten
hav.er af.sagt og der efter lowen giort deris Eed. J0rgen
Persen tilstod at wære N1?sts.Jskence barn til Ellen Laurs
Hansen~ f.1and. haBmus Hansen sagae at W'.~re beslægted med bemeldte Ellen. Rasmus Hansen suerede, at dend dag forretning
blef Retten lagt og af den anden wedstaad, da war han Siug
(syg), J~rFen Pedersen suarede, at Aarsagen war, at hand
icke skref sa~me forretning strax under, eller, huad de
andre dend wedstod, war denne, at band wilde skrifued og
weastaaed forretningen, Naar hans Medfølger i samme Sogn
underskref dend, som hand nu siden har efter skrefet. Fanf~erne) som los te og ledig fur Hetten war forestillet,
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war tilstæde og paahorte paa Stefningen Dommer og ommeldte
Jens Bistrups Sporsmaal, som blef gifet til forbemeldte 2de
Sandemænd, Saa og blef Laurs Hansen og hands Hustru tilspurt,
om de hafde betænkt aem paa at beKende og udsige, huad dem om
.3amme .i1rJrt e ( myrci ede) Pea: er Ud es D0d K8 nd bewis e. Fangerne n:er'ot ede nu at wære bewist noget om dend dræbte Udes D0d. Laurs
liansen war tilspurt, om hand icke samme aften, Peder Ude blef
myrdet, talte med Peaer Ude og kaldte ham ud af CHRISTIAN
HAH3EUs Stue. Det hand og benægtede. End yder mere tilspurte
J ellS Bis trup Laurs hans en, huor hand gick hend saQiJ.me aften,
at

~ordet

Sxeede, Dend tid hand gick ud af Drengehused samme

aften fra Christian Hansens Drenge. Fangen,Laurs Hansen suarede, at hand gick ud i det \'fester Huused og lagde sig, og Hands
Husiru gicli.. meo harHLem. Laurs blef endnu til spurt, huor
Christian Hansen war, da hand gick i Seng, om hand war i

~amme

Huus eller icKe. Laurs Hansen suarede, at hand war i Huused
samme aften, som hand icKe Rettere widste, og imidlertid war
og hand udeD Doren og lod sit VJand, Nembli?c; Christian Hanse:i.
Saa blef og bemeldte indstefnede Parther, nemblig Hans Laursen
og Karen hansdatter trende Gange paakaldt, men ei war til
3tæde. Saa blef de forelagde at mode til Næste Landsting,
og som i Dag wære V."idner at forrette. Da beror det med denne
Sag til widerr:andsting igien blef. Dog andgaf Jens Jensen i
Nex~e,

fuldmægtig for Fangerne, at wil suare paa deris Weigne

til næste Landsting, som skal holdes i Dag 14 Dage.
Side
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(venstre) ingen dato anf0rt:

Saa for Retten blef fremstillet de arristerede Laurs Hansen
og hands Hustru, ledig og l~st af deris Jern og fængslede efter sidste tings forelæggelse. Fuldmægtigen Jens Jensen i
Nex0e for Fangerne Laurs Hansen og hands Hustru Ellen. I Retten lagde de deris Skriftlig indleg mod Sagsøgeren Jens Bistru) af bato 7. Nov. 1719, som blef læst og Paaskrefet. Jens
Bistr~p her til suared, at hand siuntes (syntes) u-n~dig at

besuare Jens Jensens lagde Indleeg, som hand formener kund
at wære udflugter og u-tidig Indhold, og u-bewislige beskyldninger imod de f~rte Widner, som Jens Jensen paa deris Weigne
icke enten til under- eller over Retten har bewist eller nogen tid skal kunde, huorf0r Jens Bistrup Refererer sig til
foretagene
lagde

landsting~stæfning

Skriftli~e

og wed hiemtinget i Retten

Indleeg, og dend giorte Paastand, Saa wel

som til dend gandske Sags Aet, som t~delig forklarer dend
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gandske Sags besKnffenhed, og Indstiller Sagen til ~elbyrd.
Hr. Landsdommers R0-J'ærcii1:;e Dom og foril10der, aL de 8te Mænds
ædelige forretning ~arder wed Magt og efter stefningens Indhold i alle poster paakient og er her paa Endelig Dom begiærende, og at Sagen i Dae uden Ophold maatte o~tagis. Fuldmægti~en for Fangerne Hefererede sig til sit i Retten lagde indleeg, og handstiller det til deris ~elb .•........ og begiærer
uden Opl10ld Vom. Landsting~ skriweren torde icke - efter som
Parterne wnre bef;!';e liegiærende, at sagen maate uden Ophold til
Dorn.s - længer opholde ~n;r,en. Mand wed dend Conditiou optager
til Doms, dersurn \1.'elb. Hr . .Landsdommer dermed kunde wære benoyed.

---------------·---··-------·---Sid_e_.22._- ned ers ~~J.:pgen da to anf .Jrt:
Je11s Bistrup for Hetten fremkom efter Ord1·e o~ begiærede, at
dend Arristerecie Ellen Luurs lJan;:;ens mnatte for Hetten forst
foretaBis, og af Dommeren examineres, Saa sorn ingen Dommer wed
Landstings Retten har wær~t tilstæde, de andre gange, hund for
Retten har wæret fremstiJlet. liuor saa bemelte Ellen Laurs
Hansens for H.etter1 los og ledic; fremkom og af Dommeren blew
tilspurt forst, huor længe CHB.ISTIAN HAH.SE?.J war inde hos hende dend aften, Per Ude blew dræbt, efter at Christian Hansen
Senge Ca_mrner Do:t·en for sin Hustru hafd e tilluLket. Ellen Laurs
Hansens suared, hund wiste intet deraf, for det 2det huor længe hand derefter war ude fra hende. Det wiste hun heller intet.
For det Jdie huad hund mente med de ord, som hun suarede KIRSTEn.; CHRIS'rIA'.'f HANSENS efter at Per llde \•;ar dræbt, Nemblig
"Gud bedre det Samvittigheden slaar 111ig 11 • Hun suarede, at fordi hendes broder war dræbt, og hund og hendis broder Nylig hafd e w:i;ret i Clarnmeri, og de tog hende derfor, fordi hund wid s te
noch, at ce wilde andtaste hende der for, For det 4de om hund
kom lige ind igien for eller ef-te1· Christian Hansen samme aften! hun suarede hun saa huerken Christian Han~en i Stuen eller i Huused dend aften. For det 5te: Enten det war flint Karbiner eller Pistoler Ude blef dræbt med! hun suarede hund widste ctet icke. For det Gte: Huern der war Eyermand for det gewæhr suarede hund widste det icke. For det 7de: Huad hund mente med de Ord, at de aldrig skulde faa Banemand, som Danniel
Michel.sen har om Mundet (omtalt). Hund l.Jenægtede det, at hund
widste det icke. For det. 8de: Huad ont hendis broder Peder
Udd~hafde giort hende. ~ilde intet widere suare, dog kunde
sa.;1tens
komme Klaring imellem dem! -9de: Haar Laurs Hansen kom
,,
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ud til dem i Huuscd, som de laa i. der Po.a suarede hund, at
sarrune aften, hund kom og lagde sig i seng, laa hendis Mand
alt forhend i en anden Seng, og hund hafde 2de af sine Børn
hos sig i sa.11une Huus. For det lade: Huor for hund ikke vil
sige, huad hund weed om hendis Broders drab, da Omstændighederne dor: icke kand v:ære hende u-bekiente, efter som hund,
CHHI3TIAH HAN.SEN og hendis Mand dog skal samme aften og Nat
}1ave w:eret i en stue sammen! der til hun suared e, hund har
Suaret sRa meget, som hund wed der om. For det llte: af huad
Aarsag CHIUS'11 IAJ~ HAN:.JEH sar!'lme Nat lue kede Senge Cammer Doren
til for sin Hustru! Det wiste hun intet suarede hund. For
det 12te: Huad det var for tvende Mu:nd, som hafde Peder Ude
under Armen, suA.rede hun1 det heller icke wiste. For det 14de:
om Peder Ude icke alt vmr -dræbt forend hund og crnns·rIAN HAN+
:JEN gic.k ud i Wester Huused, eft'er at de begr,e h~vde wæret
i Stuen, siden alle andre gaardens folk war gaad til Sengs:
suarede at hund widste icke, at hand war dræbt forend Kloken
9 om lilurgenen. 1'1or det 15nde: Huor Peder Ude war samme tid
og efter, at CllHlS'i'lAN HANSEN og Ellen war inde i Stuen. hund
suarede, at dend tid, at folkene hafde faad Mad, og alle war
udgangne Saa næhr som;Ellen Laurs Hansens og Kirstine
Christian Hansens, da korn Peder Ude og begiærede en Kande
drik, som CHRISI1 IAN HANSEN hafd e lov ed hannem, huilken han
drak a.f, gick saa ud, haf de en Knif i haand en og)n handske
lp å den ene haand, gick saa ud, og saa hannem icke siden, f~rend om r1iorgenen wed 9 eller lo, da ha11 war dræbt. For det
16nde om hand blef dræbt i Ki~kenet i Skorstenen, dod udbaaren, eller om hand blew ihielskut i det hus, aom hand hafde
sit hlaal bestaaende, som war tæt op til det huus, Som Christian, Ellen og Laurs liansen laa sa.nme Nat efter forrige udsagn, eller og hand blef Ihielskut paa den Platz, som han
dod fantist suarede hund wed intet af huor hand blef Skut.
:F1or det 17nde om icke Christian Hansen, Ellen og Laurs Hansen
laae dend Hut Ude blew dræot alle J i det Weuter huus. Der til
hund suarede Ia'. Dernæst blef fremstillet Laurs Hansen, ledig
og lost for hetten. Saa for aet lste tilspurte Dommeren bemelte Laurs llansen, om hand C!enne aften det Mord paa Peder Ude
skeede, laa i seng for si~ self, eller laae hos sin Hustru,
suarede hand laa i Seng for sig self i ~amme Huus, Nemblig
i det Vies Ler for borghuuset. For ci et andet om iclce Laurs Hansen og hands Hustru samme Nat, 'wvar eller laa i et Huus eller
i en stue s~nmen tillige med Christian Hansen!.
j

4o

Der paa suarede hand Jo, og Laurs aan~en og hands Hustru saa
gat som fultis ad, da de gick til sengs samme aften. For det
Jdie liuorfor icKe Laurs lian~en lig'e saa Wel for CHRISTIAU
liAllSEU undvigte som siden wed 3kriftlit:~ Indl:.1~g har willet
l>ekiende Clll\ISTJA:r l.il/Es Rette Bf~nemand at være?. suarede, at
hF.1.nd mente after Ghristian Hansen Homte, saa mener hand at
bemeldte Ci1ristiau Iian~~en at wære IJer Udes Hette banemand?
og widere Wed hand icke der om. For det 4de huad tid paa Aftenen det. v.ar, ca Christiftn llan::>en gick ud fra dem af lluuset,
sum de laa! nuarece han gick f)·a dem en times tid efter, at
Solen war necigaaen og kom strax ind igie11, og der efter S~f
nede (sov) Laurs Han.sen, Saa hand icke wed, om hand gick ud
igien. ~:lorgenen efter som I'eder Ucte v:ar dræiJt om Aftenen, da
befallede Christian Hansen Laurs Han::>en at hand skulde tage
til Brigadieren og give tilKiende, at Peder Ude war Ihielskuden og sagde derfor disse ord: da har nogen s~arnsfolk giort
paa vor be •••• ? , som e~nde paa os. ~ens Bistrup paa Brigadierens ~·1eigne V.ilde erindre Dommere:r.1 efter som Hr. Brigadieren, som efter maal og Mand Paa Kongens ~eigne efter Lowen
haver ladet Sagen forfolge, at hand efter Lowens Par. 887
Worder Skyldig halfue (halve) Boes lodder tild~mt, Naar forst
efter Lowens Par. 157 Sagens omkostninger og dend Sagen paa
Brigadierens Weigne hawer fort, er blewen bet~lt. Med widere
berneldte Par. 157, lande Art. detz for1nelding, som alt tillige med forri~e i Sagen er fort henstilles til Dommerens
Retfærdige kiendelse, og er uden ophold Dom begiærende. Dom111en war Paaraabt om Christi2n Hansen, Laurs Han.sen og S0n
Hans .:....aur.sen war til stæde, eller nogen µaa deris ~·eigne hafde noeet at suare, huor saa inge11 lod sig Indfinde, enten
self eller a11dre paa deris Weigne, som hafde noget at suare
i denne 3ag. ~ider wed Laurs liansen sagde, at hands S0n,
Hans J,11ursen åfter sigende v;ar i l,ongens tiemeste og war
ellers ogsaa Dom begiærendes. Efter Parternis begiæring optoc; Do:11meren Sagen ti 1 lJoms, sori1 nfi:s t Guds hi:.r:lp i Dag 14
Da[le skal f .Jlge.
Samme protokol - side 57 venstre side - midten:
Fangerne blef ledig og l~st for Retten fremstillet, som andforte åeris Domb. Som dend Boledende satte Dommer llr. Suend
Giendzener Lydelige11 får Retten afsae,de, som her efter s:rn.l
blifue i Protocolen indfort. Fangerne, som for Hetten blef
domt begiærede den Dorn'u be ..•. ? Jens l3istru_p Paa Welb. Hr.
Brit~acH er ens \'.' eii,~ne wa1· Dommen b ep.:iærend e 13oskrif er?'?'(??
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Saa wit Som i Landstings Retten er fort o~ icke huad i de
8-Mænds aet war indfort. v:idere sagde Ellen Laurs Hansen og
ynskede, at Gud skulde forbande dem, som baade hafde Widnet og
domt hende.
BORNlJOLi':IS .LANDSTINGS Justits Protocol -

1718-42 - folio 58

Dom den 2o. Dec. 1719 :
CHRI~'l'IAJ

liAHSElJ i

L11ueg11ard en i Aakier Sogn Paa hvis Grund det

Peder Ude tilfojede Nord er skeed, har huerken Sagen Willet begynde, mindre efter Lowen, dend tilli~~e med 5friKheden udfore.
linnd har icke gotgiort, at hand den tid, Mordet skeede, war
saa langt fra stedet, at hand den tid, Mordet skeede, ey kunde
fare der toe gange imellem een Dat;, til eller fra, men er langt
mere ower bewist, at hand samme Aften har wæret i sit eget Wester hus hos Ellen Laurs Hansens og hendis I.Tand, fra huem hand,
efter/at hand Senge Camer Doren for sin Hustru hafde tillukt,
og huusfolkene war betimelig til Sengs gaaen, udgick og kom saa
ind igien, og paa dend Tid, som Noch Skutis (blev skudt) har
det w~ret, at Skudet:hortis, huer wed Pe~er Ude er ombragt.
Dend omgang med_ dend dra~bte Peder Udes Nogle og Kiste, sampt
dend Maanen ~g Mistænkte hunst med Liget, fornemmis og Noch
hand har wæret Interriceret i, Saa har hand icke Willet nogen
sinde efter Indstefning for Retten Comparere Noget i Sagen for
sig atri_:uare. Widere wed en Eniste gang, Hemblig dend 4de July,
da hand melte til S0nder Herritz ting og lovede om Bte Dage
der·efter ·forklaring om dette Mord at giore, huilken tid hand
dog icke opbinder??, men

4 Dage efter dette

l~fte bort R~mt er,

altsaa om endski~ndt bemeldte CllRISTIAN HA1SEH icke med Widner,
som da der slig gierning forehawar ~el n~dig dertil hawer ugierningen ower bewist, saa er her dog ~!jn salig Mord skeed, som
CHRl.Sr.LIA:I HA.HS:t;i; efter alle owen bemeldte oms tænd ighe'd er og
flere,

icke kand andet, end wære skyldig i, huorfor hand bor

fare som fredl~s Mand, hwilked hand og har giort sig self til,
og om hand lader sig finde, lader da at gribes og straffes paa
hands hals. Ellind (Ellen) Lnurs Hansens Avind og onde forsæt
imod hendis :Egen Broder .?eder Ude sees forst i det, at hund paa
hendis bardseel har med Mangel holted barnet da Anden Vej til
hands Saar og 5kaade.(denne sidste sætning er noget uklar, men
hverken &rkivaren paa LAIID:-3AHrUVB·r eller slægtsforsknings-kursusled eren har kunnet finde nogen mening i sætnir~en, da den
ikke synes at have relation til det ~vrige.) Dermæst af hendis
og uudsigelse, da skal f~a en u-l~cke, og icke Skiiile mig mere,
og om endskiondt hendis Samwittighed wed hans Drab kand wære
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WaaGned, da hund lod hore disse ord: Gud bedre det, Samwittigheden Slaar mi~, Saa maa dend dog wære Sowen hend igien, baade da hur1D ::>ttgde, de sKulle aldrig faa Bane ii!and og ellers uChristelig Sw~de, lad hai.i ligge der og }'anden hos. Der foruden
war hw1d sainine lJat, hendis Broder blef Mordet i et Herberghuus
meci CHHIS'l'IA:J HAiLEN, huor wel og hend is Mnnd laa, men i en
anden Seng! hund og stedse med CHHISTIM• HAtJ3EN har haft Haad
og l.Jaad. Sorn intet uden hendis i':linde paaslog, Saa kand hund
for disse og flere AarGagers Skyld, som for om meldt er, icke
for andet end hettens Hoved Aarsag til hendes egen broders
t1iord og ombrinf~else ansees, huor wed hund efterdi vita (liv)
nogen t1ar kundet at have seet, hund det self fuldbragt hawer,
har wel fortient at arbejde udi Spindhuuset udi 3 Aar, hvilked
hund og he:r.lleo tildornmes. Laurs liu.n::ien, som icKe Saa længe
ClihIS7lA1J HAIJSElJ v:ar her paa 1Æ1ndet, har willet bekjende det,

0oni hand siden yted skriftlig indleeg har til kiende giwet, Nemblig at CllRISTlAJl HAlJSEN, hands Swogers, Peder Udes Rette bane
;"Jand war, og dermed hannem Ruum til Homning gifuet, og saa længe Dolsmaal paa samme growe r1Iisgiernine lagt, bor derfor at
arbeide Paa \".'and og brod udi v:ester fæstning i Aar og Dag
(hvilket er 1 år), huor Hr. Brigadier og Cornmandant von Bippen
det til hans .t~gl. Iv'Iayestats tieneste Irodwendigt Eragter, og
bor saa snar~ald lietmæssie bort skyldi~ gield, Fang€rnes under'-holdning sampt ald Sagens fordrende· omkostning og D::cift til
hiem- og landsting fradraget er, Kgl. Ma7est~t dend halfue deel
af CllHIS':i:IAlI HAW:JENS og Laurs Hansen~; heele boers formue, wære
sig lost og eller fast Rammedes og u-Rommedigt gods at tilhore og bereienes. Hans Laursen, som icke er wed hiemting Sag
giwet, mend ikkun som it Widne sin Sandhed at udsige, dog
icke til Doms, dog indstefnet. Hands forseelse og Mishandling
bliwer tillige med det ofrige, som ei Sandem~ndenes tog Wedkoin, tilhorer \',edborlig v~ærneting hiem wist. Karen Hansdatter,
som huerken efter Landstin~s stefnin~ eller forelæggelse har
willet mode til Widne Bxarnen og sporgsrnaRl at suare, bor at
bade Sagsageren og Kongen huer lo lod 3~lf og i saa maade
bliver det indstefnede Sandern:i::nos tog for andret, da 2nde
andre Sandemit:md, nemblig J.orgen Pedersen og Hasmus Hansen,
som hueri\.en i tide Wed noGen loulig undskyldniilg sig denne for
Retning i en Saa Wigtig Sag har frasa~t, ej heller toeet, tillige med de andre ...• ? afsa8t, bor derfor huer af dennem til
\','ester Hospital at betale 4 Rd., alt at fuldbyrdis, Saa Snart
Wedkommende denne Dom loulig forkyndt Worder.
Actum Anno Di et loco ut Supra
S. Giendtzrner

rI
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)die S L Æ U T L E

LJ

---

------- ··-- - - - - - Hans Pedersen LOW

4a

være f 0d t ca. 167 o. Dab ikke fundet, da k :i.rke oori:e11 for
8s ter ;·,lari e f .J rs t ber;y11d er 1686.
Bep:ra.,et, L Øster Marie soe:11 4. juni 1748, 7iJ i:i.r gl.
'rrolove t i 0. J,iarie sot~n 26. marts 17oG med Ane S0frensdatter, VieL 2o. oct. 1706.
Hans Pedersen Low Of!- Ane Søfrensdat ter boede pii 2o. selvej ergaard Ypnastadgaard (Lindholmsgaard) i Oster Marie.
l11a

iflmØ;~'1~Ø~(i;t~)·~\1!;;~
3DAT'l'EH) Ane (Anne) Søfrensdatter (Sørensdatter)
~:v~k - ~· ··~~-.:.~l. <i~'i:!L.l.- -· _ - - - - - -

er født ca. 1682 i 0ster Marie sogn. Hun er datter af
Søf ren ( :..;"Jre11) Lauritz en (:Lars en), præst i Hønne, født

1646 og Anna Sophie Jensdatter Kofoed, født i Oster Marie
i 165oerne. Anne :;ophie er dr-i.tter af kaptajn JENS PEDE11.SEN
r~O:F'OED - den såkaldte "Bornholms Befrier" og hans lste
hustru Margrethe Zandersdatter Lesler, Maglegaa~d i Oster
Marie. (se BORNHOLMSKE SAMLINGER bind 38 side 95)
Begravet i Øster Marie sogn 12. august 1750: Ane, salig
Hans Lows hustru, 6d ar gl.

4 børn kendes - Se nr. 17 - 2o
5b KAREl"J PEDEHSDATTEH LOW
U~b ikke fundet - men hun m~ være f0dt mell. 1671 og 1681.
Begravet lo. juli 1741. Der blev prædiKet over Karen Peder
Hops. Heudes alder ved d0d ikke opgivet.
Viet lste gang 1696 til:
JENS OLUI<'SEI"J ililJNCH
F~dt i Boelcher sogn ca. 1648. Han er antagelig søn af
Oluf hlunch og 3ei8ne Hansdatter fra Jo. selvejergaard.
Jens Olufsen var tidligere gift med 1~irstine Castingsdatter (eller Castingsdat~er), der dør 1696. Hun er i øvrigt
mor til den Michel Nielsen, som Boel Mogensdatter (Kare n
Pedersdatter Lows mor først bliver gift med. Der er et
skifte efter Kirstine CastensdatteT: BLS 1694-9~ 25. maj
1696.
Jens Munch er begravet i Uster Marie sof~n 2J. jan. 1713,
64 år gl.
Han boede med begKe sine hustruer p~ J7. selvejergaard:
HOl'.i.'EGAAHlJ i 0ster Marie so1~n.
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i K0benl1avn fl11des et testamentebrev:
Danske Cancelli D 18 -Jj. Reg. nr. 255 side 678, dateret 4. nov. 1712 med bl. a. følgende indhold:
Udi den hellig 'rrefoldiz;hed~3 nafn ho.fer vi undertegnede
Jens Oluf sen i'11unch, barne fød i Bolsker sor;n og Karen
PedersdaLLer Low, barnefød i Øster Marie - begge boende
pj den J7. selvejer~aard i Øster Marie,indgået og undertegnet udi vort kiærlige og velfornøjede Ægteskab, vi
lever tilsarnmen efter Guds Vvillie uden b0rn og livsarvinger ..... ~foranlediRe at den af os længstlevende kand
blive forsørget af de ringe midler, Gud i sin velsignelse os besKænkt haver, beslutter den ene til at være den
andens arving, når den udødelige Gud en af os ved døden
bortkalder. Da skal den af Os overlevende beholde Wor
ringe gaard, Wi bebor med clets tilliggende samt fælles
boe og formue." Det fremgår endvidere, at dersom den
længst levende kommer i ægteskab på ny, skal denne være
pligtig at give den afdødes arvinger "Tresindsty:ve Slettedaler og til Øster Maries Fattige Lemmer Ti Slettedaler" - uden videre registrering eller skifte .....
Ingen børn i dette ægteskab.
Fu

lUG~)AlLKlVEl'

Karen Low bliver viet 2den gang allerede den 27. august
1713 i Øster Marie sogn til:
PEDER MICHELSEN HOP
Han er født i lbsker sogn ca. 1678 som søn e.f Michel Hopp
(død 1708) og Anna Madtzoatter (1654-1746), 36. selvejergc.rd TIMANHEGAAHD i Ibsker sop1.
Han er begravet i Oster Marie sogn 11. marts 1756, 78 år
gl.

Ogsu mellem PEDER MICHJ.<.:1SEH HOPl' og KAREN PEDEHSDATTER
LOV/, har der været opret:;et et testamentebrev, som opbevares pa HlGSARh.lVhT i Købenbavn: Danske Gancelli - protokol 1722 -1'724 - side 2o2.0gsci her skal i tilfælde af
nyt ægteskab ved den ene ægtefælles d0d - tilfalde arvingerne et beløb. Endvidere 6 Slettedaler til 0ster Maries
sogns "fattige lemmer".
Pelier Jilichel::.;e11 Hopµ gifter sig igen 5. juli 1743 med
KAREN HAUSVAT'l1.ER. Han bliver atter enkemand, idet Karen
Hansdatter bliver begravet 21. juni !754, 3~ år og lo
mdr. gl.
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Ped e::?'.' li.op p iridgb.r et treci ie ægteskab med li~RGRETHE
BEl'~EDICTE JOCnUiiiSIJh.TTEl:-: Tnl.2SEI\, datter af kø bwand
Jochum ~hiesen i Svaneke. Denne hustru overlever
ham, idet han bliver begravet i ~;ster Marie Sogn
den 11. ~arts 1756. Af skiftet efter ham (BL3 12.
April 1756, side 441), fremgar det, at hans hustru
er frugtsommelig.
6c

I1:ICHE::Li ?EIJERSE:J LO\\'
If0lge KURE, BornholmsKe Gaarde, er han født 1682
i Øster Marie Sogn.
Begravet, ligeledes i Øster Marie Sogn, den 21. Jan.
1756 - hen i mod 74 år gl.
Viet til Kirsten Margrethe Jørgensdatter. Vielsescatoen er ikke fundet, men den har antagelig fundet
sted i Bolsker sogn, hvor brudens foræl~re bor.
KIRSTEN ii{ARGRETHE JØRGENSDATTER
Født ca. 1699 - antagelig i Bolsker Sogn som datter
af JØRGEN MADSEN og BENTE LARSDATTER fra 3die selvej ergaard STORE HALLEGAARD i Bolsker.
Begravet i Øster Marie Sogn 28. dec. 1756: Michel
Lows enke Kirsten Margrethe, 57 ar gl.
k:gteparret boede pa 32. selvejergaarå Lu:;.JEGAARD
(tidligere LAUEGAARD) i Øster Marie.
De o~rettede også et testamentebrev, som findes på
RIGSARi\.IVET i København: Dan::oke Kancelli D 18 Sj.
Re6· 1741-1743 - side 554 og side 26J. Af dette fremgår det bl. a., at de "lever udi et fornzjeligt Ægteskab og er af Gud velsignet med en søn, som er Livsarving. Derfor vi betænKt haver ..... hvorledes den af
os længstlevende kand blive fors~rget, naar nogen af
os bliver bortkaldt. Skulce ogsaa vores Søn, som nu
er ~ae. 21. Aar .... o. s. v. 11
Dateret 9. Marts 1742
1 søn kendes -

3~nr.

21
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Skifte ELS 1756- ~ide 499:
Skifte efter KIRSTINE J;)RGENSDATTER
afgangne Michel Lows, J2.

Selveje~gaard,

Jster Marie.

Michel Lows arvinger:
1 Broder + tvende halvs0stre. (Døtre fra moderens
lste ægtesKab)
Broder: HANS PEDERSEN LUW, som boede paa dend 2o. Selvejergaard i Øster Marie, som ved D0den er afgangen
(1748), og som efterlader sig 2 Sønner og 1 Datter:
HANS

HA~JSEN

LOW ( f. 1 711), gift med Maren Olsda t ter,

boende paa den 18. Selvejergaard i Ibsker Sogn.
Søren HANSEN LOW

Cf.- -1717.)

:gift med Seine Svendsdat-

ter, boende paa den 2o. Selvejergaard i Øater Marie.
Datteren BOEL HANSDATTER

LOW (f. 1721), som er i

Ægteskab med Peder Måchelsen, boende paa den

19.

Selv-

ejergaard - Strandbygaard - i Østerlars.
Ældste Halvsøster: Dorthe Michelsdatter, som var i
ægteskab med Niels Ibsen, som boede og døde paa

7. Selvejergaard i Øster Marie, og som ved Døden er
afgangen. Den anden Halvs0ster er Kirsten Michelsdatter.
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HAA GE N

S 0 N E S E N R Ø N N E B Y E

I den lille by Ronneby eller Rønneby i Bleking, Aakirkebys

nuv~rende

venskabsby, fødtes ca. 1609 en dreng, der

fik navnet HAAGEN (Hagen). Om hans forældre vides ikke
andet, end at hans far må have heddet SONE eller SØNNE,
men det er muligt, der kan findes oplysninger i svenske
arkiver.
Som student (1631) føjede Haagen efter tidens skik fødebyens navn til sit døbenavn. Bleking var cen gang
dansk,

s~

det var meget naturligt, at han søgte embede

på Bornholm, hvor han i 1640 er residerende kapellan
i Rønne-Knudsker.
Han bliver gift med S[DSEL LARSDATTER, der var lidt yngre
end sin mand, men præcis hvornår hun er født , vides
ikke.
Sognepræsten i Klemensker, HANS HANSEN VARDE - døde

12. marts 1645, se Bornholmske Samlinger 38/65, og
Haagen Sonesen Rønneby overtog embedet.
Her virkede han resten af sit liv, "brav og nidkær",
ifølge Rønne kirkebog.
Præstegaarden brændte

7 år efter, nemlig den 5. juni

1652. Branden var en stor ulykke. Dertil kom pesten
fra 1653-1655, hvilket kostede 278 mennesker livet
i Klemensker.
Efter at pesten var kommet lidt på afstand kom et
alarmerende budskab: Bornholm var overgivet til Sverige. Det bevirkede, at

~ræsterne

nu skulle bede for

det svenske kongehus. Nogle præster nægtede at adlyde.
Søndag den 25. april 1658 har hr. Haagen måttet på
tage sig denne pligt, men det vides, at han ikke var
ligeglad med, om kongen hed Frederik eller Karl
Gustav. Der findes en beretning om hans og familiens
i:1dstilling: Den svenske landshøvding JOHAN PRINTZENSK5LD~ sgæ ankom til Bornholm den 29. april 1658.

Ifølge 3S II 3/47, var nan utilfreds med lejligheden
pa HAiiilv.iERSHUS og prøvede at skaffe sig bolig pb. SI.MB1EGAARD, den største gård i Klemensker. Hvis han fik
dette ønske opfyldt, ville HAAGE:i

RC::~EJEBY

sandsynligvis
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blive hans sjæles0rger. Dette har nok bevirket, at landshøvdingen var gæst ved at barselsgilde i præstegaarden.
~åske

har han været fadder. Gildet var alt andet end

vellykket.
Gatter

s~

ur~der

"discoursen" udtrJkte præ:::ten og hans

stærk sympati til den

~anske

konge, at lands-

høvdingen blev meget forbitret og idømte sin vært en
b0de, omfattende en s0lvkande og gardens
Hvis der var tale om

majestætsfornær~else

beds~e

hest.

var dette

billigt sluppet. MaasKe har meningen blot været at give

befol~ningen

en lærsstreg. Da denne episode rygte-

des blev resultatet iflg. Rønne kirkebog modsat det
tilsigtede.
Haagen Rønneby havde 6 døtre: Margrethe, Kirsten, Helvig. Sidsel og tvillingerne, der var født 1662: Bartha
Cgtharina og Magdalene Sibylle.
Imellem d. 27. og 28. februar 1665 døde hr-. Haagen
Zønnesøn Rønneby, præst udi Klemensker Kirkes sogn.
I Aaker kirkebog noteres det sa!IlIIle med tilføjelse af,
at hr. Haagen blev 56 år. Han efterfulgtes i embedet
af OLE JENSEN AALBORG Dom.11. p. Trin. (6te august) 11 holtis Hr. Ole Jensens og hans Formands Hr. Hagens Enchis
Zisele cieris Bryllup i Clemetscnersogn. 11 .At Sidsel hed
Lars~(Laurits) Datter veci man fra indskriften på en

sølvkande, der omtales i

nj~llergaardsskiftet.

I sidste ægteskab fik Sidsel Larsdatter en søn, født
4. august 1666, der fik ne.vnet JENS efter sin farfar.
24 år

ga%~el

blev han gift med en datter af Borholms

befrier" Kaptajn JENS PEDERSEN KOFCED på MA'.";LEGAARD
i Øater

I:.~arie.

Hun hed Lisebeth og var. enke efter HANS

KJØLLER pa Kjøllergaard, lJ. selvejergaard i Ibsker.
Efter Sidsel Larsdatters død ægtede Ole (Oluf) Jensen
Aalborg en datter af købmand Jens Hansen Stuve og
3arbara 3ohn i Rønne: K8 ren Jensdctter Bohn (Stamtavle
Bohn 2J). Han døde som viceprovst på Bornholm 18-8
17o4. Sine 6 stifd0tre havde han forlængst bortgiftet.
Den f0rste fik en præst, den næste en degn, og de
sidste en gejstlig bornholmer.
Denne be:c'etning er et uddrag af LOl:ISE SKOVGAARD:
HAAGEN SONESEN og hans efterslægt.

4
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.her skal J{Un nævnes l-:::r. HAAGElJs dat-;; er nr. 4: nELVIG HAAGEIJS-..
datter. Hun er født 1655 i Klemens.J{er og begravet 14. maj
1729 i Aaker sogn, 74 år gl."som Anders Larsens hustru i Strandby, Helvig Hr. Haagensåt. i Clemens". Skifte 18-5-1729 paa
Jo. Selvejergaard i Aaker. BLS. 1728/JJ folio 173.
P..ELVIG bliver gift lste gang ca. 1680 i Klemensker med NIELS
A.i~DERSEN, som bliver· begravet ll-J-1687 i Aaker sogn. Skifte
l-lo-1687 pa BROGAARD (BLS. 1686/':-Jo folio 7o) . IJIELS AlJDERSEN
er søn af ANDEKS NIELSEN på ~SAMSINGGAAhD i Klemensker - og
A2:iiA HANSDA:'TER.
Hun får 2 børn i dette ægteskab.
Gift 2den gang 26-12-16d7 i Aaker med ?EDER PEDERSEN BRAND,
d0bt 24-3-1661 i Aaker, begr. s. st. 18-7-1694, 33 år gl.
Han er søn af sandemand ?eder Ibsen, skifte 28-9-1687 på
Store Loftsgaard, 28. sg., og Maricke Olsdt. Koefoed
1617-1670.
3 b:arn
Gift Jdie gang 12-12-1694 i Aaker med ANDERS LARSEN f. 1664
begr. i Aaker Jl-lo-1740 i Aaker, 76 år gl. Han er søn af
LARS HANSEN, Boesgaard, 46. sg. i Klemensker, og Gertrud
Jensdatter, skifte 8-6-1702. BLS 17ol-o2, folio 106.
2 børn
Anders var aen næstældste af 7 sønner og indfriede efter
gif~ermålet med HELVIG sin fædrenegaard fra kreditorerne og
betalte sin far Lars Hansen 5o slettede.ler, så at denne nu
"hverken har lod eller rettighed i 46. sg. 11 17-12-1706 blev
Anders Larsens yngre bror PEDER gift med Helvigs 18årige datter IvI.ARICKE (datter af Peder Brand, )og hendes arv blev udbetalt på den made, at de 2 brødre 26-3-1707 mageskiftede de
2 gårde. HELVIG og ANDERS LARSEN beholdt Brogaard for deres
arvinger, me:is M'.ARICKE og PEDEE LA.rt3EN f iK Boesgaard, 46. sg.
i Klemensker. (BLS 1722/24 folio 191).
A.L'JDERS LARSEXS og HELVIG HAAGENSDATTERs datter KAREN' ANDERSDATTER, døbt 28-7-1695 bliver den lo-1-1721 gift med
POUL HA:JSEN LOV i Aaker sogn, søn af sanC.ema.nd, løjtnant
HA:rn LOV smst. og KIRSTINE HA1JSDATTER. ( se nr. 13 g )
ejer af 34. sg. LAUEGAARD i Aaker sogn.
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B·JHN AF' HAN.S J..,OW 11 OG CHRISTINE

7a

KAHEI~

D~bt

HAfJSD.AT'l'ER -

Aaker

HA!J;3DA'J1'L'EH LOW

Aaxer Sogn Trin. Jøndag 1674 af pAstor Niels
Matzen.(2J) ln~en faddere anført.
Be~ravet 27. Mnrtj 1711 i Aaker ~ogn, 37 ~r gl.
(1) Trolovet 11. Januaris 17o2 med Nils Erichs~n, enkemand af Grodby.
Brudevielse 5. Martius 17o2.
i

HILS EIUCHSOU
Hans dab er ikke fundet. Han er antaeelig f0dt i et sogn,
hvor kirkebo~en ikke g~r sa langt tilbage som hans fødselsår.
Hans begravelse er heller ikke fundet, men han må være
død mellem ar 1713 og 1727.
I 1685 overtog han 2~. selvejergaard i Åker: Runegaard.
Han vqr gift 2 gange før, han blev viet til Karen Low.
Iflg. Aaker kirkebog:
(2) Den 12. dec. 16~8: Nils Erichs~ns Qind Martha af
Grodby begravet, 42 ar gl.
(1) 6. April 17ol: Nils Erichs~ns Qvinde Gertrud Clausdatter Hartvig i Grodby begravet. Hun døde i Barselsseng
2o år gl.
Efter Karen Lows død bliver Niels Erichsen trolovet igen
den 28. october 1711 og viet for 4de gang 9. Mart; 1712
til Karen Nielsdatter, som døde i July 1737, 62 år gl.
4 børn - se nr. 22-25
8b

.KL.Jhl3.ETH HAN01JA'l''l'EH 101.'i

l10bt i Aai·~er sogn 2. sønoa1r, p. f;piph. = HellL~ Trelrnnger 1G76. In 0 eu fadtcirere anf0rt.
Je&ravet Bededai-; f.lai 1726, 51 itr ~l.: Jens Andersens
quj.nde JU.sebet.h Hansdalter. Boede i Huus paa Lieutnant
t:'l1e :I·tO.L s ens c;rund. Se skifte!
( 2) •rro lovet 2'3. nov. l G'::19 med ungkarl Jens Anderson.
Brudevielse 7. January 1700.
(4 J

JEN~; AN lJEHSON

lJet har ikke v:1:ret muligt at finde dali for Jens Ancier..
s o n . N11 v 1H~ l e r R.1 t f o r a l rn l 11 d e l i .' t . u . p • 'l' r J i Li t a t .i s
167d er en Anders Jensens .s0n d0bt Jens i Aaker sogn.
De t l\ an mu 1 L ~ v :i s være ham .
1
:

'
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En Jens Anders e11 i :.JKovhus et i AaKe r su. :n er begravet
den 11. februar 175~, U4 ur gl. Det er sandsynligvis
den omhandlede Jens Ander::;en. I sa fald mH. han være
f.Jdt 01nkring år 1674.
0

::Jkifte efLer Elseueth Hansdatter - Protokol BL.; 29-1'124
- 28.
~~-11_§_ Anders en, Ud b.'[f.i~rs Hus tru__:L_~~ker So.f.!:n
Aar 1726 den J. Juni er efter loulig giurte tillysning
holden Hegistrering og WurcJering samt Skifte og Deeling
ef Ler Jens Andersens Hus tru Elsebeth H:msda tter, som
boede og døde udi et Udhuus beliggende paa Lieutnant
.t;tlwart Olsen Sonnes Grund i AaKer :Jogn 1 ug det imellem
denne salig ~uindes efterlevende Mand, bemeldte Jens
Andersen paa hans, og paa den anden Side med sin Hustru
sa~nen aulede Børn, som er 3 Sønner og J Dottre, hvoraf
den ~ldste S0n er HANS JENSEN paa 18de Aar gl. Den anden Søn Anders Jensen, lJ Aar gl., den tredie og yngste Søn Peder Jensen paa 6te Aar gl. Den ældste Datter
Ellen Jensdatter - i Ægteskab med Morten Jensen, boende
paa SmaalynGen i Persker Sogn, som matte. Den anden Datter Giertrud Jensdatter, 21 Aar gl., den yngste Datter
Karen Jensdatter paa lo Aar gl. For disse umindig~ Børn
var Faderen Værge efter Loven, og blev til Tilsynsværge
anordnet Moderbroderen POUL LOW, boende i foranmeldte
Auker ~ogn. Hvor paa Hettens Weigne War overværende Hoyædle og Vielbaarne Oberst ober Cornmandant og Amptmand
Hr. N. West paa hans og Egne Weigne Kongl. Maiest~ts
3Kifte skriver N. Brugme.n. Saavelsom hans Fuldmægtig
li'ridrich Ho.r .... ?. Blev til Viurderingsmrend opmeld t
Hans Jensen og Hans Kofoed. begge boende i forbemeldte
Sogn.
I skiftet er her efter unf0rt en specifikation af samtlige heste, k0er og andre dyr samt inventar, redskaber,
indbo m.m.

7 B0rn - Se nr. 26 - 32
9c

D""JDF0DT BARN
F0dt 14. October 1677 - Barnets køn ikke nævnt.
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HANS HAN.'../EU VJW
(J7) l.Jøbt i Aaker so1;n 7. jLmi 167d. Ingen faddere
anf0rt.
If..olge kirkeburi;en: 12. Aprilis 1G(j7 er i eL grusellgt
Værli~ en andeel fiskere Baade med paaværende Folk
borLkornne, især her af sognet CJl{\JS'J'IAN HAr i3EN og hans
0tefsøn, unge HMJ0 J.,OW, ld Aar. Mand veed ei, om de
af noget Skib i Havet kand være bleven reddede.
lJe bliver redcJ.et, men unge Hans Low dør samme år, hvilket fremg~r ~f skiftet, dateret 15. o~t. s. år. Begravelsesdatoen har ikKe kunnet findes.
[")kifte - Bornholmske Landdistrikter 1694-99, protokol
1

nr. 6, folio 2':::ll.
-------·-·------·----Anno lG 97, den 15. Oc to ber holdt es efter f oregH.aend e
loulig giorte Tillysning , Registrering, wurdering,
3kif te og Li~uidation efter afgangne Hans Lous afd0de
0øn: HAIJS HAl~SEN LOU, som rEDgH LOU, Faderbroderen i
Øster Marie Sogn værger for, paa den J4. Jord Eiendoms
Gaard, hvor Jtiffaderen, Corporal Christian Hansen
og Modereu nu bor, imellem dette salig Barns Moder
og Søskende, Nembl. (nemlig) Moderen Kirstine Hansdatter, for hende svarer hendes Mand, ber~rte Christian Hansen, som arfuer (arver) en broder laad. Item
(ligesa) dette salig barns Søskende, som igien lefuer (overlever), som en broder og 4 søstre, hvoraf
den igienlefende Broder er POUL HANJEN LOU, nu paa
lJ Aar gl., for hannem wærger Fenrich Anders Poulsen
i Aakier Sogn, den er!ldste Søster KAREN HANSDATTER,
nu paa 2J Aar gl., for hende wærger Mons Ibsen i Aakier Sogn, dend anden Søster ELSEBETH HANSDATTEH, nu
paa 21 Aar gl., for hende wærger Peder Andersen i
Poulsker 3o~n, den tredie S0ster ~irstine Hansdatter,
nu paa 18 Aar gl., for hende war tilordnet Stiffaderen Christian Hansen, den yngste Datter(skal være Søster) ELLEN HANSDATTER, nu paa loQnde Aar gl., for hende værger Jep Olsen i Øster?~ (marie eller larsker)
Sugn,hvor efter paa rettens Vegne var overværende,
efter H~yædle og velbaarne Etatsraad og Amptmand
Hr. Hans Boestkes ergangen ordre: Wellædle vice
Amptmand Christian Tuxen og hans igien gifuene

5o
befr~

U nti; (og Of';saa 1.Jaa hans befaling) :Jkif t eskri v er
llenrj.c h Brup;mar, hvor paa samme Skifte var til Vrnrd erinp;srnænd oprneldet Oluff Nielsen og }Jeder Hansen,
hvor cJe er forefunden, som her efter f0l&er, nemlig:
~fLer et Sk.iftebrev efter delte salig barns Fader,
a1'ge.11gne IlAU::J LUU paa t.Jerneld te J4. Gaa.rd i Aakier
0ugn, dateret 22. ifov. 16r.:!2, befjnder dette sal]g
barn at tilKomme 7 ::Jlettecialer, 15 Skilling, hvorfur hannem er tillagt en Jerned Vogn med en ny fyr
Axe.Ll udi, 14 Mark, en J:<'yhr Bøs.se for lo J\1ark, En
Hacheelse Knif for J Mark, en Korn Seis med bom og
rinKe for l Mark og 8 Sk., hos Moderen J Sk. Videre
oefinuer dette sali9._1 barn at tilkomme after sin afd0de .13rod er PEDEH HA:j~:m;J efter hannem ergangne Skiftebreef, dateret 17. January 16~4 arfue (arve) part
4 hlark lJ Sk., hvorfor er tillagt it par sorte ....
Boxer (buKser) taxeret for 4 Mark, en Skintr~ye lJ
Sk. Item ( liges<'i) tilkommer han ogsaa efter sin anden afd0de Broder, naufeliF~ JENS HANSEN efter ciet
hannem ergangne Skiftebreef, dateret den 2o. Juni
1695, af forber~rte J4. Guard i Aaker Sog11, 2 Mark.
Widere anføres dette barns Jordepenge, som h.cin tilko~ner af sin Faders iboende Gaard, dend J4. i Aaker
So~n, J Slettedaler, 2 Mark, 4 Skill. Summa for dette
barns Midler andrager 12 Sletted., 2 Mark, hvorfor
dette salig barnstilhorende efter .... , som blev taxerel saaledes: it par Tafler er sat for 1 Mk., 4 Sk.,
En sort Watirnel s Kiol l, 2 fr1K. , En Se is ud en Bom og
runge, 1 J',[k. 4 Jk . .Sununa andrager dette barns Midler
til l'enr:;e lJ Sletted., 2 JV~k., G 3k. Der imod blef angiufen efter skrevne.Pretentioner og dertil giort udlæg, sum her efter f0lger: Hans Jacobsen i Aakirkbye
hafer lært dette sali~ barn at sye Skrædder Handwærk,
paa hvilket lære endnu rester som wedgikkes J Slett.,
udlagt en rYhr b~sse for lo Mark, En seis uden Bom
for 2 Mark, 4 Skill., en Skintr~ye 12 3kill. Capitain
Hans Kofued Nlatzen, boende pA.a Eskildsgaa.rd i Peersker
Sogn fordred for laante Penge, som Mons Ibsen i Aakier
.Sogn angaff paa Haure erlangelse, 6 Mark, udlagt af
en ,J erned Wagn at sæt Le 6 Mar le. Olle Mad tzen hufoed
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i Aakier Sogn fordrer 1 Mk. 8 3k., udlagt en Korn
Seis med Bom og Hinge. Lissom dette salig barn haver denne eneste Broder POUELL HANSEN LOU igien lef ende efter sig, saa bevilged samtlige Arfninger at
være f~yeligt, at Broderens for berorte t~fler og Wadmels Kioll, som opdroe J Mk. 4 Sk., hvortil det in natura er udlagt for J Mk. 4 Sk.
Skifteforvaltning Solarium J Mk., udlagt af en Jerned
Vogn J Mk. andrager for skrevne prætensioner til Penge
8 Sld., 12 Sk. Liquideret bliver ud i behold op till
Deeling 5 Sld., 1 Mk., 12 Sk. Dertil kommer den anpart,
som salig Hans Lougs yngste Søn PEDER HANSEN tilkom
af sin anpart af Jordepenge i dend J4. sin salig Faders paaboende Gaard i Aakier Sogn, som for endelighed der paa er kommen, icke er observered, som er

J Sld., 2 Mk., 4 Sk., hvoraf Sønnen salig JENS HANSEN LOU hans anpart, 2 Mk., 6 Sk. efter hans Skiftebrevs udvisning er deelt efter saa igien 11 Mk., 14
Sk., er saa 8 Sld., 1 Mk., lo Sk., forloods deelet
udi 2 Broder og 4
der Lood, 8 Mk.

S~ster

Looder, Widere af en Bro-

6i Sk., af en Søster Lood 4 Mk.

Jf Sk., for Moderens anpart, som en Broder Lood, 8
Mk., 6 i Sk., er tillagt en Hachelse Knif 1 Mk., en
Baadhage 4 Sk., hos ....... ? af en Skintroye 1 Sk.,
it par sorte boxer for

4 Mk., af den J4. Gaard i

Aakier Sogn 2 Mk., 14i Sk. Sønnen POUEL HANSEN LOU
og for hans S0stre for deres anpart er efter skrefne udregning, nemblig: til Broderen 8 Mk.
og til hans Søstre

4 Mk.,

J} Sk.

indfoielse udi den forskrevne

6i

Sk.,

Derfor er giort

J4. Gaard i Aakier

Soen efter for berorte anførte Jordepenge. Belangende de Arfue parter, som disse M~ndlinger hos udi
saavelsom efter Faderens og de forhen her

udi

an-

rorte Skiftebrefe war formelding efter dette salig
barns S;:i-skende, da er de indtil denne dag hos
CHRISTIAN HANSEN og Moderen bestaaende, og som det
meste bestaar udi ringe løsøre, som daglig i Wærdi
forringes, saa icke saa ringe deell af den

J4. Gaard,

hvilken Gaard efter samfrændedommens Indhold wed udpantning med besværlighed .... anseelig Summa Aarlig

52
Hentte gifues (aarlig rente gives), saa er her nu
paa Skiftecl imellem parterne ....... at deu igien lei'ende (overlevende) Søn og de 4 Dottre allene Capitalen
ef t;er udreigninger og skiftebrefene erholder, foruden
reLtens givelse, især efter som at Moderen sine børn
inden til dette Skif tebrefs dato hafuer (har) hos sig
haft og mod nødtørft for sin nod, derved saa dette
Skifte slutted, saa at være tilganget og passeret.
Testeret: Henrich Brueman
Christian Hansen
Peder Hansen Lou A. P. S.
Mons Ibsen

Oluf Nielsen

lle CHRISTINE HANSDATTER LOU
(35) D0bt i Aaker Sogn J~ søndag efter Trinitatis
1680. Ingen faddere er anført.
Begravet fredag aen 17. januar 1727: Anders Nielsens
Hustru i Engene i Vester Marie. Skifte BHL. ·1724-28
bind 29 - side 265.
(1) Trolovet i Aaker sogn 27. Julius 17o4 med Enkemand ANDERS NlLS5N af Vester Marie sogn, Brudevielse 2. Nov. 17o4.
ANDEHS NIELSEN
Hans dåb er ikke fundet, men han er antagelir, født
ca. 1662. Han overtager 1696 Kgl. Ma~est~ts 18. Vornedgaard Engegaard i Vester Marie. Han har været gift
tidligere med Kristine Clausdatter, og i dette ægteskab er: Mons Andersen, Anders Andersen og Pernille
Andersdatter. Kristine Clausdatter dør april 17o4.
22. Juli 1742 er en Anders Nielsen begravet i Vester
Marie sogn, 80 år gl. Det er muligvis ovennævnte.
Ifølge skiftet efter Christine Lou, er der ingen overlevende børn i dette ægteskab.
Skifte efter CHRISTINE HANSDATTEH. LOU - BHL 1724-28
Anno 1727, den 29. January, er efter loulig giorde
Tillysning holden Registrering og Wurdering sampt
Skifte og Deeling efter Anders Nielsens salig Hustru
Kirsten Hansdatter, som boede og døde paa dend 18.
Kgl. Maiest~ts Wornede Gaard i Vester Marie, og det
Imellem denne Salig Quindes efterlefuende Mand, bemeldte Anders Ni.elsen paa Een, og paa den anden Side denne Salig Quindes samptlige arfueringer, som
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boende paa LAUEGAARDEN i Aaker Sogn. For hende er til

Laugwærge anordneL hendes S0n Pouel Hansen Low, dernæst Broderen, bemeldte Pouel Hansen Low og J Søstre,
dend æ_Ldste
er

afgan1~en,

s~ster

oe

Karen HansdatLer, som ved Døden

som har efter ladt sit:; 2 Børn, som er

en S.un og en Datter. S0nnen ved navn Hans Nielsen paa
2onde Aar gl., for hannem wærger halfbroderen Anders
Nielsen i Aakier

So~~ •.

Datteren Ellen Nielsdatter,

16 Aar gl., for hende er her paa Skifted efter hendes
salig .F'ader til Wærge anordnet Mostermanden Anders
Nielsen, og i hans Sled blef nu til Wærge anordnet
Myndlineens halfbroder Erich Nielsen, boende i Vester Marie Sogn, den anden denne salig Quindes Søster
Elsebeth Hansdatter, som ved Døden er afgangen og war
i Ægteskab med Jens Andersen, boende i Aal<:er Sogn,
og haver efterladt sig J Sønner og J Dottre, den
ældste Søn er Hans Jensen, dend anden S0n Anders
Jensen, dend Jdie Søn Niels Jensen (maa være forkert - han hedder Peder Jensen). Den ældste Datter
Ellen (Eline) Jensdatter, dend anden Datter Giertrud Jensdatter, den Jdie Datter Karen Jensdatter,
hvilke indførte Børn Faderen Jens Andersen war
self Wærge for, men ej wiste (vidste) nogen Wished om deres Alder. Den Jdie og yngste af denne
salig Quindes Søstre Ellen Hansdatter, som er i
ÆgtesKab med Jens Pedersen, boende i LimensGade
i Aakier Sogn. Alle indførte Arfueringer ej modte
her paa 3kifted, huor paa Rettens Weigne war over
wærende Hoyædle og Welbaarne Hr. Oberste Commandant og Amptmand Hr. Hiels West paa hands og Eyne
Weigne, Kongl. Maiest~ts Skifteschriver Nicolaj
Brugman saa ve lsom hand s l"uldmægt ig },rid erich
Hasse, blev til Wurderingsmand o_pmeldt Niels
Jørgensen 6g Jep Aristseni begge boende i Wester
M11rie Sog11, huor saa er Passeret som følger:
Derefter følger en opremsning af effekter til fordelin~\

mellem arvingerne.

Underskrevet af Erich Nielsen og Claus Nielsen
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12f JEN::> HAl1i.Jt;N .LOW
(2o) Døbt i Aaker 3ogn ca. slutningen af første halvar 1682. Datoen ulæselig.
(J) Salig Hans Lows Søn JENS begravet i Aaker Sogn
den 2o. Aprilis

16~5,

lJ Aar gl.

Skifte efter JENS LOW . Skpr. 1694-1699, folio 48
Anno 1695, den 2o. Juny er efter loulig giorde tillysning holden Liquidation og Schifte efter afgangne
HA:'J3 LOUs lille Søn ved Navn JENS HANSEN LOU, som
Hasmus Koller i BoelscLer bye var wærge for.

Imellem

dette salig Barns efterladte Moder og Søskende, Moderen KIERS'r.t:N HANSDAT'l'EH, som er nu i Ægteskab med
Corporal CHHIS'l'IAN HAN:3EN, som for hende svarede, og
boer paa den J4. Jordeiendoms Gaard i Aaker Sogn,
hvor dette Skifte er holded, der arfuer (arver) en
broderlaad. Item (ligesa) dette salig Barns Sødskende, som nu igien lefuer (efterlever), som

e~

2 brød-

re og 4 Søstre, hvoraf den ældste broder er HANS
HA~~JEN

LOU, nu paa 18nde Aar gl. , for ham wærger

hans fader broder PEDER LOW i Øster Marie Sogn.
Broderen POUEL HANSEN LOU, nu paa llte Aar gl.,
for ham wærger ANDÆRS POUL3EH i Aakier Sogn, den
ældste Søster KAREN HANSDATTER, nu paa 2lnde Aar gl.,
for hende wærger MONS IBSEN (:faders

halvbror) i

Aakier Sogn, den anden Søster ELSEBETH HANSDAT'l'ER,
nu paa 19 Aar gl., for hende wærger PEDER ANDERSEN
i ?oulskier Sog11,

.den Jdie Datter (skal være Søster)

KIRSTEN HANJDATTER, nu paa 16 Aar gl., for hende wærger JENS MUNCH, boende i Stenseby i Boelscher Sogn,
den yngste S0ster ELLEN HANSDATTER, nu paa 8tende
Aar gl., for hende wærger JEP OLLSEN i Øster Marie
Sogn, hvor paa Rettens Weigne war ofuer værende
Hoyædle og Welbaarne ELatsraad og Arnptsmand Hans
Bueseke ved sin Fuldmægtig

Jens Pedersen Mechlen-

borough, Skifteskriver Henric Brugman. Ved denne
Forretnin~

war til stede tvende ordineret Wurde-

rLngsmænd, Peder Hansen og Hans Mortensen, hvor da
er forefunden og passeret som følger: Først er af
dette salig Barns Faders Skiftebrev, ·cter er dateret

I

den 22. November 1692 ExtrahereL huis arf hannem tilfalt
efter sin salig Fader HAlJS LOU i Losore penge 7 Sld.
15 Sk., besto.ende i efterfølgende Specier: , nemblig
en fyhr Carbiener for 6 Mk., et Fore (Fyr) bord med
~kamler for 2o Mk.,

en harve 2 Mk., et nyt stude Aag

med ringe og Reeb, 2 Mk.

e

Sk., en skære bænk 1 Mk.

4 Sk., it par halsseler og en tømme, 2 Mk., en Juhl
bænk, 1 Mk. 4 Sk., it flamsk hi~nde (hynde),

Jl

Mk.,

enkens laad 7 Sk., der næst er dette salig barn tilfallen paa Skifted efter sin afdøde broder PEDER HANSEhi LOU den 1 7. J p_nuar Aar 1694 wed Losore arf, som
Moderen tillige med forestaaende arfuer foruden renter. Mod det, at hun børnene hos sig hafuer beholt,
og dennem med Nodtorftig ...... hold for tient at svare til i alt Penge 4 Mk., 13 Sk. Heraf tilfalt dette
salig barn efter en Otte mænds udregnj_ng ...... forretning inden

Synder Herreds ting den Jo. Jan. 1694,

forst for sin anpart efter sin salig Fader i den be"
rorte
J4. gaard arf, 14 Mk. 4 Sk., der næst arfued

efter sin berorte salig broder i bemeldte J4. Gaard,
penge 2 Mk., 6 Sk. Summa andrager dette salig barns
tilfaldene arfur ialt 12. Sld. 2 Mk. 6 Sk., hvorfra
afdrages rettens Skrefne Prætensioner (Krav), hvortil er udlagt som folger: Dette salig barns begrafuelse er bekaasted af hans for melte (førnævnte) Stiffader og Moder, som efter forrigmeldte opløb og efter Accourdering forblef paa 8 Sld. (Slettedaler),
hvorfor tillige af foreskrefne Los~regods, som her,
beholder Skifte forvalteren for sin Umage J Mk.,
Skifteskriveren for sin Umage J Mk. Stempled papir
til Skifte Brefed for J Mk., Wurderingsmændene for
deres Umage hver J Mk. 6 Sk., hvorfor Enken beholder Resten af for bemeldte Losore, som er i Mk. 12 Sk.
for ........ 6 MK. lo Sk. er giort indforsel i forbemeldte J4. Gaard, hvorimod Enkens foreskrefne Bekostning til de Vedkommende betaler. Summa andrager for
skrefne Prætensioner i alt til lo Sld. 6 Sk., liqvideret bliver udi behold til deeling lo Mk., som deles i J Brodre og 4 Soster laader, deraf en broderlaad, hvoraf Enken

ta~er

en broderlaad, 2 Mk., en
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Soster laad er l Mk., hvorfor en hver bekommer betalning i foreskrefne J4. gaards Jordepenge, som dennem
hermed er giort indf~rsel for. RASMUS K5LLER er for
bemeldte dette salig Barns formynder , skal herved fri
og kravs los være i alle Maader. Videre viste de Wedkommende icke dette salig Barns Middel at vedkomme kunde ..... foreskrefend staar, at saa er tilganged og Passerit Testerer:
J. P. Mechlenbourgh
Peder Hansen Lou
Peder hansen
(Moderen til

H. Brugman

Mons Ipsen

Rasmus KØller

Peder Andersen
J~NS

Christian Hansen
Jep Olsen

nævnes flere gange i skiftet som

"Enken", selv om hun blev viet til Christian Hansen
den 21. marts 1695.)
lJg POVL

C

(POUEL) HANSEN LOU

Der er et tomrum i kirkebogen mellem 1683 og 1686,
men ifølge KURE: 11 BO!:<HHOLMSKE GAARDE" er han fØd t i

1685.
Begravet i

Aa~er

Sogn 4. Nov. 1757, 72 Aar og mindre

end 1 Maaned gl.
Trolovet 8. Nov. 1720 med Karen Andersdatter. Viet
i Aaker Soen lo. Jan. 1721.
KAREN ANDEHSDATTER
Datter af Anders Larsen, Jo. selvejergaard - Brogaard
og HELLEVIG HAAKOlJSDATTEH.
(J) Døbt i Aaker Sogn den

28. Julius 1695: Anders Lar-

sen hans Datter Karen, baaren af Karen Oles Hustru i
Clemensker

So~n.

Faddere: Morten Jensen (Joensen),

Hans Larsen, Trompeter og Gertrud Lars Hansens fra
ClemBnsker Sogn.
Begravet i AQ_ker Sogn 4. Nov. 1'157 - samme Dag som
Ægtefællen, 62 Aar og 4 Mdr. gl.
Som nævnt blev Poul lle.nsen Lov og hGns ægtefælle
Karen Andersdatter begravet samme dag. Der er ikke
fundet noget skifte efter dem, men som eneste søn
overtog HAlrn POULSEN LOV LAUEGAARD, den

34~

selvejer-

gaard i Aaker sogn og skulle norn1al t have beboet den
resten af sit liv. Som sædvane var, har man antagelig
lqdet de 5 søstres arv blive stående som prioriteter
i LAUEGAARD. Efter den store brand i Aakirkeby i 1760,
hvorved J af Huns Poulsen Lovs svor.~re blev hA.ard t ramt,

"""
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har det

a~tar,elig

været nødvendigt at frigøre

s~strenes

arvepart i gaarcien. Dertil kom, at HAllS LOV tilsyneladende har haft forskellige problemer. Gaarden blev derfor solgt ved offentlig auktion i 1761.
Ifølge Sk0de og Panteprotokol Øster -

& Sønder Herred

1718-172) - Side 78:

9. Febr. 1720: Kristine Christian Hansens overdrager
Sk~de paa J4. Selvejergaard LAUBGAARD i Aaker Sogn
til sin Søn Poul Hansen Low mod at faa Ophold paa
Gaarden, og han sKal sørge for, at hans kiære Moder
kommer i Jorden. Skulde han dø før Moderen, skal hun
alligevel have Lov at blive boende paa Gaarden. Hendes Laugwærge er: Lieµtnant Evert Olsen Sonne.
I samme Protokol: 25. 1''ebr. 1721 laaner Poul Loug

564 Slettedaler af sin Svigerfader Anders Laursen
(Larsen).
Tor Laursen og Jesper Jensen Munch attesterer.

6 Børn - Se nr. JJ - J8
POUL HANSEN LOVS og KAREN ANDERSDATTERS 6 børn bliver alle gamle - et par af dem endog meget gamle,
88 og 92 år. Derimod giir det anderledes med deres
børnebørn. De får ikke mindre end 58 børnebørn,
hvoraf de 28 dør som ganske små, hvilket vil fremgå af det følgende!

14h UTIDIGT J.<''.;1DT DRENGEBAl\N
Dødfødt den 15. Nov. 1687. Hans Low "lod ham nedsætte."
15i ELEN (ELLEN) HANSDATTEH LOW
(2) Døbt i

Aaker Sogn 14. Nov. 1688. Baaren af Elsebe

Mats Kofoeds al' Svaneke. Faddere:

Lr~ndsdomrner

Ancher

Muller, Tolderen Mons Pedersen og Jørgen Bahne i Rønne.

2. Dec. 176): Begravet i Aaker Sogn - Ellen Jens Pedersens i Hjulmae;err,aarden, 75 Aar gl. Intet Skifte fundet.
Trolovet 4. Søndag i Advent 1717: Jens Pedersen og
Ellen Hansdatter Low. Vielse i Aaker Sogn 4. Febr.
1718.
J JENS PEDEaSEN

Dåb ikke fundet. Der findes mange med dette navn, men
han må være f0dt ca. 1689.
Jens Pedersen i HjulmRgergaarden er begravet. i Aaker
Sogn 8. Sept. 1754, 65 år gl. Intet skifte fundet.
Ifølge KUHE "Bornholmske Gaarde" fremgaar følgende:
6J. Selvejergaard·, TYSKERGAAHDEN i Vester Marie er
forpagtet af Jens Pedersen og Ellen Hansdatter for
420 sieLtedaler - af Christopher Hansen og Karen
Rasmusdatter, som er forældre til KIRSTEN POULSDATTER LOWs Jdie ægtern~nd. Aarstal ikke fundet.
18. Selvejergaard i Olsker Sogn: Store Bakkegaard
er bortpantet til Jens Pedersen fra 6J. selvejergaard i Vester Marie for 420 Slettedaler. Tidspunkt kendes ikke, men det er før 17)8,
1751 overtager Jens Pedersen Jdie Vornedgaard i
Olsker sogn som brugspant for 440 Slettedaler.
(Nordre Kirkebogaard)
1753 forpagter Jens Pedersen 51, selvejergaard
Kjæmpegaard i Klemensker til bolig for sin søn JENS
JE:fSEN, 1757 bebor· Jens Pedersens datter KIRSTINE
og hendes ægtefælle gaarden.
Det har ikke været muligt at konstatere, hvornår
Ellen Hansdatter Low og Jens Pedersen er flyttet
til Hjulmagergaarden , men iflg. Kure overtager
sønnen Jens Jensen

g~rden

i

1755.

7 børn - Se nr. 39 - 45
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16j PEDEH HANSEN LOW
Døbt i Aaker Sogn 15. Ma;16~l: Hans Lows Søn Peder,
baaren af Nille, salig Hr. Tues. Faddere: Cornet
Winter, Edvard Olsen, Niels Jensen, Jep Olsen og
Karen Persdatter Low.
(2) Martius d. 12. 1693 død i Aaker Sogn: HANS LOWs
lille Søn Peder, 2 Aar gl.
Ifølge skifteprotokol 1690-1694 nr. 5 - side 262:
Anno 1694, dend 17. January er holden Liqvidation
efter salig

I~NS

LOWs liden Søn, som døde hos sin

Moder, ved Navn PEDER

~ANSEN

LOW. Imellem dette

salig barns Moder KIRSTINE HANSDATTER, som bebor
den J4. Jord Eiendoms gaard i Aakier Sogn, og det
salig Barns Sødskende, som er J brodre og 4 Sostre,
dend ældste Broder, HANS HANSEN LOU paa 16 Aar gl.,
for hannem wærger hans fader broder PEDER LOU i
Øster Marie Sogn, den anden Broder JENS HANSEN LOU
paa 11 Aar gl., for hannem wærger Rasmus Koller i
Boelscher Sogn, dend tredie Broder POUEL HANSEN LOU
~

paa 9 Ar gl., for hannem wærger Anders Poulsen i
Aakier Sogn, den ældsle Søster KAREN HANSDATTER paa
19 Aar gl., for hende wærger Mons Ibsen i Aakier
Sogn, den: anden Søster ELSEBETH HANSDATTER paa 17de
Aar gl., for hende wærger Peder Andersen i Poulscher
Sogn, dend tredie Søster KIRSTEN HANSDATTER paa 14
Aar gl., for hende wærger Jens Munch i Stensebye
i Boelscher Sosn, den yngste Søster paa 6te Aar gl.
ELLEN HANSDATTEH, for hende

wær;_~er

Jep Olls en i

Oster Marie Sogn, hvor paa Rettens Weigne war ofer
værende berorte Lars Hansen Tønsted og Skifteskrivere Heinrich Brugman, der er først Extraheret .•.. ·
... dette salig Barn efter sin salig fader i arf tilkom, som er efter Skiftebrefuet, dateret den 22. Nov.
1692, nemlig Los;re arf 7 Slettedaler 15 Skill.,derfor er udlagt it blached Studnod for 2 Slet., 2 Sk.,
en ..... halftonde i Westerhus for 8 Sk., en Slagterstoel 1 Mk., 6 Rifuer (River)~?~. Mk. 8 Sk., it
Cabel Reeb, 4 favne langt, 1 Mk. 6 Sk., 5 Straabaandstonder ~ l Mk. 5 Sk., en Rore Span 4 Sk., 2 Salte
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fieringer a 8 Mk. 1 Sk., 2 Ferrine botter ~??~Mk
12 Sk., en fem fiering tande, 2 Mk, en haltonde 1 Mk.,
8 Sej?? batter ~4 Mk., 2 Sk., it nyt ~l fad for 2 Mk.,

4 Sk., en laagebotte 4 Sk ....... udlæg 1 Sk. Hvor tilkom dette barn efter forskriften sin salig Faders
Skiftebref, sin salig Faders ifare Klæder (festklæder), som er efterfølgende: en graae fifskt. Kioel
for 6 31., it par fifskft. boxser, 1 Sl., en troye
1 Sk., en brun wadmels Kiøel med mytting Knapper udi,
2 Mk., it par brune Wadmels Boxer, satt for B Mk. Summa foresKrifer dette barns arfuerdeel (arvepart) til
sammen 15 Sld., 15 Mk., engifuen efter skrefne Prætensioner, , og der til giort Udlæg som følger: for
dette salig barns ligbegrafuelse er Enken og formyn, derens ..... at Enken skal nyde Udlæg for 6 Sld., tillagt it blached studnod for 2 Sld., 2 Mk.,

en graae

fifskf. Kioel for 6 Sld. af til ....• lo Mk. Skifteforwalteren for sin Umage med .... ning, 2 Mk. Enken
vil betale af forbemeldte Kioel disse 2 Mk. Skifteskriferen for sin UmRge ialt J Mk., tillagt af fornævnte Kioel J Mk. Stempled papir til Skiftebrefed
J Mk., tillagt af Kioelen, J Mk. Summa ..... for Prætensioner andrager 8 Sld. Liqvideret blifuer i Behold og til deeling 7 Sld. 15 Sk., som deelig udi

4 brodre og 4 sosterlaader, deraf en Broderlaad
4 Mk. lJ SK. og en Sosterlaad, 2 Mk. F ·7;12 Sk.
For Moderens Anpart er tillagt offer benævnte graae
fifsskf. Kioel, 2 Mk,

e

Sej batter~ 4 Mk. 2 Sk.,

2 ..... batter~ 6 Mk, 12 Sk. Den ældste Broder, Hans
Hansen Lou tilkommer 4 Mk. 13 Sk., tillagt it Par
sorte fifskt. boxser, 4 Mk., en Skintroye for 1 Mk .•

.... J Sk. (1 Mk= 16 Skilling), og da han kun skulle arve

13 Sk., er forannævnte antagelig et udtryk

for, at han er tildelt J Sk. for meget,(og hvorledes
dette skal afregnes, det er udtrykt i faa ord, men
desværre er ordene uforståelige.) Den anden son (skal
være Broder) Jens Hansen Lou tilkom 4 Mk. lJ Sk., tillag"i-. ·ier for en brun Wadmels Kioel med I'iiytting Knapper udi, 2 Mk., it par brune Wadmels Boxser, 8 Sk.,
en olhalftonde 4 Sk., en sort hatt, 8 Sk.,

en half-
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t~nde i Westerhuo, 8 Sk.,

4 Sk.,
en laageb~tte
fostbroderen Hans 1 Sk., den yngste Broder Poul Hansen
Lou tilkom 4 Mk. 1) Sk., tillagt en fem fiering t~nde
for 2 Mk., 2 straabands t~nder, 2 Mk., 2 Salte fieringer, 1 Mk. (igen J Sk. for meGet) Dend ældste Soster
Karen Hansdatter tilkom 2 Mk. 6 Sk., tillagt et nit
~llfad for 2 Mk.

4 Sk., den anden Soster Elsebeth Hans-

daLtcr tilkom 2 Mk. 6 Sk., tillagt en straabands t~nde,
1 j,Jk., it Cabel Reeb, lo favne langt (1 favn er lo alen),
1 Mk. 6 Sk., den tredie 3oster Kirstine Hansdatter tilkom 2 Mk., 6 Sk., tillagt 2 Straabandstonder, 2 Mk.
en,,,,,, 4 3k., fastbroderen Poul 2 Sk., dend yngste
Soster tilkom 2 Mk., 6 Sk., tillagt en Slagter stoel,
1 Mk., 6 Hifuer ~ 4 Sk.

=

1 Mk., 8 Sk., tilsvared 2 Sk.,

(alts~ ialt 2 Sk. for meget). Enken svarer b~rnene til

sin anpart, som foreskrefued staar, og tilfalder baade
bornene og gaard saa længe hun er ugift, og dend for
dette barn tilstilte wærge ANDERS POULSEN fori sit wærgema.al efter salig HANS LOUs Skif tebrefs formelding
nu sig være tilganged og passeret, som foreskrefed
staar, testerer:
H. Brugman

L. IL Tønsted
Olluf Nielsen
1 Øltønde

=

1 Halvt0nde
1 fad

=

(Egen haand)

136 potter

=

~

=

korntønde

2 øltønder

=

lJl,4 1

= 69,56

1

262,8 1

Hermed slutter lste, 2cen og Jdie generation!
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Peder, død 1687, g.m. Mariche Olsdt. Kofoed
1617-1670
Poul 1650-1654..........................
J
Jacobseb, Rasmus, Øster Marie ............. .

Jensen - Jensdatter
Jens 1728-1811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirsten 1731-1773 •......................
( se bind II)
Juul Kirstine Jensdatter, g.m. Mons Ibsen
-1653-1719 ...•................

9
46d
9

lJ

58
58

9

Jørgensen - Jørgensdatter
Jzrgen, Øster Marie"."." .. " . " " . "
11
Kirstine Margrethe 1699-1756, g.m.Michel Low
45
Niels, Øster Marie.....................
11-12
K

Kjøller, Hans, Ibsker, 13. sg. Kjøllergaard

.46c

Koefoed - Kofod-Kofoed
Anna Sophie Jensdatter, g.m. præst
S~fren Lauritzen.
43
Hans Christian, kom~agnichef, f .1869,
g.m. Margrethe C. Munch-Pedersen
1
Jens Pedersen, 1628-1691, kaptajn, g.m.
Margrethe Zandersdatter Lesler
4J-46c
Kort over Sydbornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
KrPmhPr~. ~RCOb. HilledsK~rer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

u•

= w '{

·ø1

1

Pag.
Larsen -

~arsdatter

- (Lauritzen)

Anders, 1664-1740, g.m. Helvig Haagensdt.46d-56-57
Bente 1656-1727, g.m. J~rgen Madsen,
død 1746- , Boelsker ..
45
Jens, ~:ster lVIarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Peder, g.m. ~ariche Peder Brandsdt ...... .
46d
Sidsel, g.m. Eaagen Sonesen Rønneby ..... .
46b
Lauegaarden, 34. selvejergaard, fotos ....... .
6-7-8
Lesler,

~argrethe

Zandersdt., g.m. kaptajn
Jens Pedersen Kofoed ...

43

Low - Lough
Christine Hansdatter, 1680-1727, g.m.
Anders Nielsen ...... .
Ellen Hansdatter, 16d8-176J ............ .
g.m. Jens Pedersen ... .
Elsebeth Hansdatter, 1676-1726 g.m.
Jens Andersen .•.......
Hans I, død 1647, g.m. Karen iiansdt •....
Hans II, ~øjtnant, sandemand, 1640-1692
g.m. Christine Hansdatter ....•
Hans Hansen, 1678-1697, ugift .•.........
Jens Hansen, 1682-1695 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52
58
47
1-9
14-15
49
54
58

Jens Jensen 1728-1811 (se bd.II.........
Karen Hansdatter 1674-1711 g.m.Nils Erichsøn
25. sg. Runegaard
47
Karen Pedersdt. død 1741 g.m.Jens Olufsen
Munch, 37. sg. Øster Marie 43-44
~irsten Jensdt. Klemensker,g.m. Anders
Andersen (se bd.II)
58
Kirsten Poulsdt.,1721-1796 (se bd.II)...
58
Michel Pedersen, 1682-1756,g.m. Kirsten
Jørgensdt. J2.sg. Ø.Marie
45
Peder Hansen, 1637-1721, g.m. Boel ~ogensdt.,
27. sg., Ø. Marie .. lo-11-13
Peder Hansen, 1691-1693, Lauegaard, Aaker..
59
?oul (Bavl) Hansen, 1685-1757, g.m. Karen
Andersdt., J4. sg.
46d-56-57
M

Madsen - Madsdatter
Anna, 1654-1746, g.m. Michel Hop............
Jørgen, 1677-1740, g.m. Bente Larsdt......
Niels, pastor i Aakirke, Aaker sogn......

44
45
47

Michelsen - Michelsdatter
Dorthe, g.m. Niels Ibsen, 7.sg.,J.~arie...
Kirsten (søster til Dorthe)...............

lo
lo

.Mogensdatter, Boel, 164oT172o, g.m.Peder Low •.

lo-43

Mordsc...:::: ChristL.n Hansen, LAuegaarc, Aaker....

36-42

::.=-'ag.
11~U!1ch,
~unch

Jerls Glufse.::1, 1640-1713, g.m. Earen Low.....
Petersen, ~argrethe Ceccilie, født 1870 •.....

43
1

1;

Jielsen - ~ielsdatter
Anders, 1662-1742, g.m. Chrstine hansdt. Low....
52
Anders, :.::arns inggs.ar<-, r,l emensker .. :. . . . . . . . . . . . . .
46d
Karen, 1675-1737, g.m. Nils Erichson, 25.sg. AaKer lo-43
Peaersen - ?edersdatter
Boel, g.m. iflof;ens han'=::en, 73.sg., Øster Marie ..•
Hans, ejer af 34. sg., Lauegaarden i AaKer,15~8.
Jens, 1689-1754, g.m. Ellen hansdt. Low ........ .
?oulsen , Arrist, 1579-1659, Kannikegaarden, Aaker.
Printzenskiold, Johan, død 1658, Landshøvding ooe~st
'
"

lo
1-4
58
9
46b

R

Rasmusdatter, Karen, 1661-1755, Nyker.... .........•
Rønneby, Haagen Sonesen, præst, 1609-1665..........

58
46b

s
Skifter
Christine Hansdatter Low, 1680-1727 ............ .
52
Elsebeth Hansdatter Low, 1676-1726 ..............•
48
Hans Low II, 1640-1692, Aaker .................. . 16-32
Hans Hans en Low, 1678-16 97. . . . . . .............. .
49
Jens Hansen Low, 1682-1695 ..................... .
54
Kirsten Jørgensdatter 1699-1756 ................ .
46
Peder Hansen Low, 1691-169J ....................•
59
Skovgaard, Louise, overlærerinde, ~bhvn., slægtsforsk. 46c
Sonne, Evert (Edvard) Olsen, d0d 1754 ............. .
57
Stuve , Jens Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46a
Q '..
1
von ..., tocKen, Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Søfrensda~ter, Anne (Ane), 1682-1750,g.m. Hans P, Low
43
T

Thiesen, Ifiar.grethe Benedicte Jochurnsd.t.g.m.Pecer Hop
Ude, Peter Aaker sogn, død 1719 (myrdet) ...........

45
36-42

V

Varde, 3ans Hans en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AA
Aakirke i Aakirkeby, foto..........................
Aalborg
Jens Olufsen, f. 1666...........................
Ole (Oluf) Jensen, død 17o4, viceprovst, dzd 17o4

46 b

6
46c
46c

Hans Low
Karen Hansdatter

Peder Low
gift ca.

Hans Low li

1640 - 1692
1673 med

1669 med

gift

"'~---!?+>.
-----~ Boel Mogensdatter

Christine Hans Datter
død efter 1727

1640 - 1720

Hans
I Pedersen Low

•••\'1!'1P
gift

I

r-

--1
Michel Pedersen Low

Karen Peders Datter Low
død 1741

1682 - 1756

1706 med
Ane Søfrens datter gift 1. gang 1696 med

11111111111;»:mJ!JiJ~~;r

/

··,·sm~· ~ 1150
( 4 børn se bd. li )

gift med

Kirsten Margrethe Jørgens Datter

Jens Olufsen Munch

1648 - 1713

1699 - 1756

gift 2. gang 1713 med
Peder Michelsen Hop

( 1 barn se bd. li )

1678 - 1756
Karen Hans Datter Low

Elsebeth Hans Datter Low

Hans Hansen Low

1674-1711
gift 1702 med

1676 - 1726
gift 1700 med

1678 - 1697

Niels Erichsøn
død efter 1727
( 4 børn se bd. li )

Jens Andersøn

Anders Nielsen

1674 - 1758

1662 - 1742

( 7 børn se bd. li )

Jens Hansen Low

Povel ( Poul ) Hansen Low

Ellen Hans Datter Low

Peder Hansen Low

1682 - 1695

1685 - 1757

1691 - 1693

gift 1720 med

1688 - 1763
gift 1718 med

Karen Andersdatter

Jens Pedersen

ugift

Christine Hans Datter Low

1680 - 1727
1704 med

gift

l

1695 - 1757

1689 - 1754

( 6 børn se bd. li )

( 7 børn se bd. li )
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