
 
1337. Anne Ibsdatter bor.4:Sg.Rø. gift 1.ægteskab med ,1256, Marcus Hansen   
2.ægteskab med Morten Hansen 
 
Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. 
 Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. 
 Morten Hansen. 
 Ved ægt med ?. 3 søn. 1 dat. 
 A: Hans Markusen, f. 1688. Værge: Jep Køller. 
 B: Jep Markusen, f. 1692. Værge: Morbror, Per Ibsen, Olsker. 
 C: Markus Markusen, f. 1695. Værge: Morbror, Esper Ibsen, Nyker. 
 D: Boehl Markusdatter, ” er vanvittig”. Værge: Morbror, Hans Ibsen. 
 Ved ægt med enkemanden, 1 søn. 
 E: Hans Mortensen, f. 1696. 
  
skifte 1697 12 aug. side 274 (176 Film no.615  Skifteprotekoller 
 
Anno 1697 den 12 augusty er holden Registrering och Wudering efter Morten Hansens Sl: Hustru 
Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa den 4 Jordfiedomsgaard, beliggende i Røe sogn, hvor 
ved var Otuer vrende efter Høyedle og Velbaaren Hr. Ettatsraad af Amtmand Hr. Hans Boefkes er 
gangrer ordre till Velledle Jl:Vire ambtmand og Christian Tuxes, og hans igies g:sturer befaling, 
Skifte Shristurrej  Henrich Bregmas, derved blef til Wurderings mænd speldet Hartvig Andersen 
og Friedech Hansen, hvorda er forefundes og pahseret, som her efter følger Nemli: 
Heste og Hopper. 
En brun ugillet hest for 16 Sdr., en brun hielmet gilling for 8 Sdr., en guhlbrun hest med og graae 
maaes for 3 Sdr., en brun snoppet hoppe for 5 Sdr., en brun blarket blisset gilling for 3 Sdr., en sort 
brun ung hoppe er sat for 10 Sdr., et sort V=gillet hest føll 2 Sdr., et brunt ugillet hest og nu af verdi 
sat for 4 Sdr., Tveledet sønnes Hans Markusen forhen efter sin Sl: Faders død blef bevilget i 
Tvileket og værges Jep Krøller til lige med Myndlinges nu til sig annammer, orh derimod skall de 
2de: sidst føde sønner have lige vederlaeg til bevilgning, som ved endelig Skifte skall værde udlagt. 
Qvæg. 
Et sort stirert koe 5 Sdr.2 mrk., en sort grimet koe for 5 Sdr. 2 mrk., en liden røe koe for 5 Sdr., en 
rød koe noget større er sat for 5 Sdr. 2 mrk., en bleg røgget koe af verdi 5½ Sdr., hvilake koe denne 
Sl: Qvindes datter Boel Markusdatter, som er it meget ekendigt vogt og vanvittigt barn forhen er 
blestues til nødførstt for ud beviilget som werges moderens broder Hans Ibsen i Røe Sogn nu 
tilligemed med Barnet til sig annammer, ork dermed forsvarlig omgaais, en rød røgget koe for 5 Sdr. 
2 mrk., en sort røgget koe for 2 Sdr.2 mrk., en sort koe for 4 Sdr. som engang har kalstust, en brun 
braaget Qvie 3 Sdr. 2 mrk., it sort hielmet studnød 3 Sdr.2 mrk., en rød røgget Qvie kalst 1 Sdr., en 
rød herret Qvie kalst 1 Sdr. 2 mrk., 2 sorte kiør kalstur 2 Sdr., en rød tyr kalst for 2 mrk., en røe 
rygget Qvie kalst 2 mrk. 
Faar og Lam. 
8 støker faar 3mrk st. er 6 Sdr. 5 lamb à 1 mrk 8 skl. Er 1 Sdr. 3 mrk. 8 skl., 
Svin. 
En sort soe for 1 Sdr.,4 gamble griese à 1 mrk er 1 Sdr., 8 unge griese à 12 skl. Er 1 Sdr.2 mrk., 
3 gamble geder for 1 mrk. 8 skl.,  
Kaabber 
En gammell brygger kiedel til 3 Sdr. 3 mrk, en stor span kedel er vedstig til 3 Sdr. 1 mrk. 8 skl., 
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I en seng paa lofted, en hiemner veftvet bolster overdyne 5 Sdr.,en deell fin hamper varpet vruegers 
er vihtig till penge 2 Sdr. 2 mrk., en dreel varpet lin brugars som er noget fin, er vehtig till penge 2 
Sdr., en drell grøn blaargarns nøgle gars er vehtig till 2 Sdr. 1 mrk., 30 als groft ubleget hørlerret 
dreltes indbyrdes imellem alle 5 børns hvor at hver bekom ales til denne at paa klæde, denne Sl: 
Qvindes ifareklæder er efter shrester, af sort Sarsses shiørt med femb bræder udi for 5 Sdr., et sort 
tersserlles trøje 4 Sdr., it grønt pløtpis snurløft med røde kuøtted er mer oek staall maller udi for 1 
Sdr.2 mrk., it blomuet kaffes snørlist med 9 par støtte sølst maller udi til sammes sat for 4 Sdr.2 
mrk., en gammell sort klædes trøje 3 mrk., en sort grøn kledes kaabe som ide er vendt, er sat for 5 
mrk., en sort gammel fiist shattes trøje er sat for 1 Sdr. 1 mrk., et gammelt rød vaamels shiørt 1 mrk 
4 skl., Summa ifare klæder 25 Sdr. 3 mrk. 4 skl.derimod blest ansat orh paa penge satte Morten 
Hansen ifare klæder paa det. De kand liges lige ved=berørte hans hustrues ifare klæder, orh er en 
sort fiist shattes kioll for 4 mrk. et par sorte fiist shatte bopser for 18 Sdr.  én graa klædes kiole med 
graa knapper ude er sat for 5 Sdr.  én graa wadmels kiole for 1 Sdr. 1 mrk. én hørklædes foer shiorte 
for 1 Sdr.  er 12 bik rester 13 Sdr.2 mrk. 4 skl. For hvilke 13 Sdr. 2 mrk. 4 skl.  Morten Hansen af 
Boet meddell skall have udlæg som her efter skall indføres saa deles da for skrefte denne Sal: 
Qvindes samtlige 4 sønner og en daatter, og som daatteres som for ermelt er saa meget elendigt, 
Conferteredes at de vedkommende herpaa Srerboet at hun tager lige lod med sine Brødre, er de 
derefter hvers laad 5 Sdr. 10 2/5 skl.saa er derfor  
dend elste søn Hans Markus laad som Jeppe Køller i Røe sogn er Verge for udlagt, en sort klædes 
kaabe som eike er vendt for 5 Sdr. it gammel røtt wadmels skiørt 1 mrk. 4 skl. Til overs 10 skl. 
Dend anden søn er Jep Markusen som Peder Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Tillagt it 
sort sarses skiort med 5 breder udi for 5 Skl. Hos Jep Kiøllers Myndlings udlæg at it gl. Wadmels 
skiort 10 skl. 
Dend teidis søn er Markus Markusen som Esper Ibsen er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. Der 
for tillagt en sort klædes trøje for 3 Sdr. 2 mrk. it grønt pløthis snørlust med 2 røde knøttedermer 6 
mrk. af en sort klædes trøje 6 skl. Hos Morten Hansen 
4 / daatters Boel Markusdaatter som Hans Ibsen i Røe sogn er værge for tilkommer 5 Sdr. 10 skl. 
Tillagt it blommed kastes snorluf ( seorlust ) med 9 par sølst maller udi for 4 Sdr. 2 mrk. en sort 
klædes trøje 3 mrk. til overs 6 skl. 
Dend sidste yngste søn Hans Mortensen som faders Morten Hansen er værge for tilkommer 5 Sdr. 
10 skl. Der for tillagt en sort tersends trøje for 4 Sdr. en sort gammel fiilt skatts trøje for 5 mrk. til 
overs 6 skl. Med er wurderet en nye wefurt  benke dyne paa Nørrebriek J—dyne for 1 Sdr. it 
askebord i stue for 1 Sdr. 2 mrk. en laas fast ege haest kiste for 2 Sdr. en bag stoll for 8 skl. En 
gammel egeskist i krobhuset udi laas for 1 Sdr. en meel kiste i meell huset for 2 Sdr. en fyrre kiste 
paa mellem lofted ude laas for 1 Sdr. en gammell fyrre kiste for 1 mrk. it drøtter trug for 4 skl. En 
kierer for 6 skl. En ege fiering for 8 skl. En gammel halft tønde for 8 skl. En raa nødde gud for 3 
mrk. en brende wins otting 6 skl. En gl. fiering for 4 skl. It gl. saløb for 4 skl. En forrelids crill 4 skl. 
Itang mihler med it lær hoferd løu ude 1 mrk. 3 sy bøtter i Steerhuset à 4 skl. Er 12 skl. En fyrre øre 
span 6 skl. En stor fyrre span 1 mrk. 7 sybøtter à 2 skl. Er 14 skl. Et drøtte trug for 4 skl. En west 
med jers oh behør for 5 Sdr. 2 (w ) brødder begge 1 mrk. 
 
I Lille Stue 
Et gl. øllkar for 3 mrk. it slagbord for 1 mrk. 8 skl. It sold for 4 skl. I Steerhuset  it øllkar 2 mrk. it 
drøtte trug for 4 skl. En olting for 4 skl. En ølltønde paa 3 firring i krophuset for 1 mrk. 8 skl. En 
brurk norde til i stue for 1 mrk. 8 skl. En beurk paa lofted af fyrre for 2 mrk. en lide spin roek 2 mrk. 
en større spin roek 1 mrk. en lides haspe for 4 skl. It laasfast fyrre skrin i stue 1 mrk. 8 skl. En lide 
fyrre benke i stue ved karkelovns for 1 mrk. en hand qvers med hus og steers seill 7 mrk. en 
gammel ølltønde for 6 skl. En warpe for 1 mrk.  
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I Gaard  
En karm wogs med juhl og fadding for 6 Sdr.  en gryde krog for 2 mrk.  en dito for 12 skl.  En høe 
kieder vogs med hammel halsseler og jern nagle for 4 Sdr. 2 mrk.  2 aar med bihl for 1 mrk.  it hær 
kar  for 1 Sdr.  en hus stie for 1 Sdr.  2 smaa vogn stier 1 mrk.  et graner træ for 1 mrk.  8 skaaltte: 
hamper blaar à 2 skl. Er 1 mrk.  en jern spade for 1 mrk. 8 skl.  Egebræ à 8 skl. Er 1 mrk.  en 
gammel slede for 8 skl.   
Var her i boet  
En lide halt tønde med smør som Morten Hansen beretted at hastur solt, og derfor andsat for aatte 
Sdr. hvilke 8 Sdr. Morten Hansen at børnenes værger blif bevilget til hielp og at kortning paa reste 
af de ifare klæder som for skieled at Morten Hansen som for melt skulle af Steerboet middell 
hastur udlæg for rester i gie som Morten Hansen skall have udlæg for, som er 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. 
Noeher wuderet en nye blaargarns bord dug for 3 mrk.  et lidet blaargarns gl. lagen for 12 skl.  It nyt 
blaagarns lagn for 3 mrk. it hampe bruegarns handt klæde for 1 mrk. belangende dend sæd og 
aufling som i dette aar er saaed, og nu findes paa marken u indhøsted, da blest derom nu her paa 
Steerbord at handlet og Accorderet at Morten Hansen skal have den halstur part sat ald Sædes , 
Rug Bing, haufre hør lin og hamp, og samptlige Børn skall lige saa haftes den andes halstur part af 
alle slags, og skal sæden deles paa agerne saa som de best kand komme til ening derom , og hørt 
som er indhøsted I Lades at deles, og naar det er delt i toe lige lodder, saa skall Morten Hansen 
tage sin part og høste till gaarden den 4de i Røe sogn og der imod svare till helstles af ald afgiftes 
for indverende aar 1697 og samptlige Børnene 
S værger skall i gies fra dele at dend sidste halstur part en femble part til Morten Hansens egen søn, 
og saa samptlige førre Sædes til berørte gaard, og der af terske forret der at fortures, og der af dend 
halstur Cand gilde for bemelte aar 97, at svare og betal med ald andes afgift som ydes bør, fra 
gaardes, og paa det vides kand hvor meged børnes til best komme kand, af det øfrige forudes skattes 
og afgittes, da skall Børnenes halstur part, paa marekes settes, og saa udringnes hvor meged over 
skyder og Vergernes skall svare till, hvilket her efter skall indføres, Vergerne foregav at være boet 
til førende en Hoppe som er udgangs eller skoust meer, hvilkes ike nu er tilstede, men loved derom 
muligt till Skifte bliver at oplede, at der og kand taperes, hvis pant satte Goeds som nu er udsat som 
Boet tillhørre derom skall Morten Hansen eller verger er for skafte rigtighed intil redelig skifte 
skall holdes, derved saa denne Registrering sluttes, at saa er Paseret som for krestuet staar Testerer 
H. Brugman.  Paa Jepp Køllers vegne Erik E. M. S. Mads. Peer P. I. S. Ibsen. Esper Ibsen.  
Hans H. I. S. Ibsen,    Morten M. H. S. Hansen,     Hartuig Andersen,     Frederik Hansen. 
 
Widere er fore gisturs at Hans Jensen i Røe sogn at hand haver at Morten Hansen til nu der pant 
bekommed 2 syede Grønder med skin nu der for laante penge tre Sdr. som Morten Hansen og ved 
girk, og er begge Giønderne efterseet og ej høyere i werdi befindes, der for er derom slutted at 
Morten Hansen har kuret til at løse it hiønde, og Børnenes formynder at løse it Giønde lige maader 
angav Hr. Christen Lind i Røe sogn at til hannen er af Morten Hansen til pant lestueret, it Solst 
skab og en liden Solst maade for laante penge 8 Sdr. hvorom Arfningerne sidst vill foreenes det at 
indløse naar Retten treekkes af det som panted er leæder end de ud laante penge, da hastuer 
Arfvingerne rest til Deeling, endnu vedere angaf Morten Hansen Sterfboet at vere til beste. 
Efuer Skredder Constabel paa Christiansøe er her til boet skyldig for opbaarne før vare Referende 
7 Sdr. 1 Mrk. Claus Hørker i Bodilsker for vere penge 3 Sdr.  Peder Andersen i Gudhiem skyldig 
penge 3 mrk. Peder Skomager i Gudhiem er og skyldig penge 3 mrk. Moens Madsen i Olsker 
sogn er skyldig for løn penge 2 mrk.  
Summa anddrager for skrefter Sterfboet løsøre til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 skl. 
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Nest paa følgende i Septemt berørte aar 1697 er efter foregaaende loulig giorde tillysning og 
forskrefer forfattede Registrering holdet endelig Skifte og Deeling efter Morten Hansens Sahl: 
hustru Anne Ibsdaatter, som boede og døde paa d. 4 gaard i Røe sogn, imellem denne Sl: Qvindes 
efterladte mand bemelte Morten Hansen paa erne, og paa anden side de Sl: Qvindes børn, som til 
sams er 4 sønner og en daatter,  
hvor at den ældste søn er Hans Markusen nu paa 9de aar gammel, for hannem er Jep Køller til 
Werge anordnet, 
dend anden søn er Jep Markusen, nu paa 5te aar gammel, for hannem er Peder Ibsen i Olsker 
sogn, hans Morbroder til Werge anordnet. 
Dend tredje søn er Markus Markusen nu paa 2de aar gammel, for hand er Moderbroder Esper 
Ibsen i Nyekker sogn, før hannem er til Wergw anordnet, 
Dend fierde og yngste søn Morten Hansen med denne afdøde Hustru nu flet haver er Hans 
Mortensen under it aar gammel, for hannem er Faderen sielf Werge,  
Daatter Boel Markusdaatter kilts daatter er Wanvittig, og var hende forhen til Werge anordnet 
hendes Morbroder Hans Ibsen, mens til forordnet Esper Ibsen boende i Nyekker sogn, efter som 
hand er Werge for Markus Hans yngste søn, om hvilke i meeninger i sin tiid at have adgang, at 
besidde denne sin Faders Gaarddes aarsuge hand og for samme daatter er till ordnet at Werge, paa 
det om hund, gaardes tilkiendes intil hans myndling  taeyvopt vorder, gaardes at beboe det da kand 
nyde opfostring paa denne 4de gaard, efter som hund ellers ike meget haver til opfostring hvorved 
paa Rettens vegne var oftuer verende, efter Høyedle og Velbaarne Hr. Eitatsraad og Ambtmand Hr. 
Hans Boeferke er gangen ordne till Welledle Hr. Vise Ambtmandes Christian Tuxen, og hans 
igire gifurer befahling Skifte skrivers Hanrih Brugmas møtte ogsaa de forhen ved Registringes 
bregende taxerings mand, hvor de videre er forefundes og Pahseret som følger, først blef angifne, 
efter skrefe bort skyldig gield, og dertil er giort udleg som herefter følger. 
Willem Jacobsen i Rønne fordret efter sin Speciale fortryniolse med deel for=triekning indberegnet 
til denne Sl:Qvindes begrafeelse, som til samme op drager til penge 36 Sdr. 2 mrk. udlagt er Brun 
Hielmet Gilling for 8 Sdr.,en slet Brun Hoppe 19 Sdr., en Røe Koe noget stor 5 Sdr.2 mrk., en sort 
grimed Koe for 5 Sdr. 2 mrk. 8 Faar à 3 mrk. er 6 Sdr., 4 Lamb à 1 mrk. 8 skl. Er 1 Sdr. 2 mrk., 
Herrits Capetainen Jørgen Pedersen i Wrorgaard i Oelsker sogn fordre 3 Sdr., udlagt en Brun 
blaak blisset Gilling for 3 Sdr. Peder Rasmus i Rønne fordret efter Regnskab 11 Sdr. 2 mrk. 13 skl., 
udlagt en liden Røe Koe for 5 Sdr., en sort røgget Koe for 5 Sdr. 2 mrk., 4 gamble Gies for 1 Sdr., 
en ung Gaas for 13 skl. Morten Hansen tillkommer som Rester paa at hans Ifare klæder er saa 
gode som for skreffer hans hustrues Ifare klæder der imellem Børnene er deelt, og  forhen anmeldes 
penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl. Udlagt en guhl brun gl. Hest med en grae Maae for 3 Sdr., en Røe røgget 
Qvige kalf for 1 Sdr., en Røe herret qvige kalf for 1 Sdr.2 mrk., it gl. Sæløb for 4 skl., Item 
tilkommer Morten Hansens egen søn Hans Mortensen for bettilgning imod den søn Jep Køller 
som for en melt er Werge for bekommet haver it og saa god som 4 Sdr. udleg for penge 4 Sdr., 
udlagt it sort ugillet Hestføll for 2 Sdr., en deel marped lin Bruegarn for 2 Sdr., ligesaa tilkommer 
og søn en Markus Markusen som Esper Ibsen Werger for bevilgning 4 Sdr. udlagt en sort Koe, 
som eengang har kalfuet taxseret for 4 Sdr., Barbara; Christoffer Hansen i Rønne fordrer for sig 
silf efter Regnskab 5 Sdr. 7 skl. Og paa sin Mands Moder afgangne Else Jens Lars Wegne 7 
mrk.10 skl., er 7 Sdr. 1 skl., udlagt en sort tiernet Koe for 5 Sdr.2 mrk. en nye wefuet beneke dyne 
for 1 Sdr. 2 mrk 1 skl. Paa Nørre Benek i stue.Jens Hansen i Olesker sogn fordres som Rester 
( kefer ) 1 mrk. 12 skl., udlagt og benok nordes i stue 1 mrk. 8 skl., en fiering for 4 skl., Morten 
Jensen i Rønne fordret efter sin Seddell for opbaarne vare, penge 1 Sdr.3 mrk. 7 skl., udlagt 2 sorte 
Hior ( Gior ) kaefue for 1 Sdr. it syet Gieude for 1 Sdr., til ofuers 9 skl. Mouritt Marokmas i 
Rønne fordret tm i forige Skifte bref efter Sl. Markus Hansen og dend paa 4 Gaard i Røe sogn 
opretted som frender forretning er indført 1 Sdr.1 mrk. udlagt af en Røe braaged Qvige disse 5 mrk. 
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Elisabet Sl. Claus Bohues i Rønne fordret efter sin Seddell Resterende paa en Mysings andele 3 
mrk.10 skl., og for andre vaher 8 skl. Er 1 Sdr. 2 skl., V H laf en Røe braaged Qvige 4 mrk. 2 skl.:/: 
Peder Espersen i Røesogn  fordrer som Rester sides det sihifte, efter Sl. Markus Hansen 12 skl., 
udlagt og Bryde Kraag  for 12 skl.:/: Lars Ibsen i Olesker sogn fordred for deeler til denne 
Sl.Qvindes Liigkiste 6 mrk. en tønde Malt 6 mrk., for 2 skeppe Saaet Bing 3 mrk. Weftløn 1 mrk. 
en 4   4 Sdr: udlagt, en lin West med Jers for 5 Sdr. til overs 4 mrk., Weidiek Haagensen fordred 
tieniste løn for 4 ale blaarlerret 8 skl. Er 2 mrk. udlagt en gryde kraag for 2 mrk. Niels Ibsen i 
Nyekker sogn fordred for 2 skepper Rug 5 mrk. paa en dreng Mons Larsen vegne for 2 sorte 
Wadmels boper 2 mrk er 7 mrk. udlagt en Hiem guers med lyus for 7 mrk., Esper Ibsen i Nyekker 
sogn fordred for forstreokning 2 Sdr. 3 mrk. 12 skl, udlagt 2 unge Gies à 12 skl. Er 1 mrk 8 skl en 
dell fin Hampe bruegarn for 2 Sdr. 2 mrk., en liden fyrre leiell 4 skl. :/: Henrih Albretsen i Røe 
sogn fordred 1 Sdr. 1 mrk tillagt 3 gamble Eener 1 mrk. 8 skl. Af it Askeboed i stue 1 mrk. en førre 
Benek paa lofted 2 mrk. en half tønde for 8 skl. :/: Jørgen Henrihsen i Røe sogn fordred som i 
Markus Hansen Skifte bref en udlagt for it Bord 5 mrk. it Aske Bord i stue for 6 mrk. til overs 1 
mrk. Trompeters Hans Larsen som denne Gaards afgift for sin gage er ahrigneret fordred for A. 
1695 og guarhl Skatt 5 mrk. 4 skl.  Jordebogs penge 4 mrk. for A. 1696 Rester Jordeb: 10 mrk. og it 
Faar 4 mrk. 8 skl. Er 5 Sdr. 3 mrk. 12 skl. Udlagt en Brun braaget Qeige 14 mrk. en lesned Age 
dyne 4 mrk. it øhlkar i Steerhuset 2 mrk. af en span kedell 3 mrk. 12 skl. Item Rester for A. 1696 
som paa Trompetternes vegne til Ambtskriver er overdrage for en tønde Rug 9 mrk.for en tønde en 
skepp: Biug 10 mrk. 13 skl. Giør 4 Sdr. 3 mrk. 13 skl. Udlagt en hiem vehued bolster dyne for 5 Sdr. 
til overs 3 skl.  Hans Rasmussen Skomager fordred arbeidsløn penge 2 mrk. 2 skl. Udlagt en 
Spinde Roek for 2 mrk. 2 skl. Mons Olsen i Røe sogn fordred arbwidsløs penge 1 Sdr. udlagt it 
Slee kar 4 mrk. Sogne Degn Claus Petersen for denne Sl: Qvindes Lig begiengelse bevilged 2 Sdr. 
2 mrk. udlagt en  Nye blaargarns bord Dug 3 mrk., it nytt blaargarns lagn 3 mrk. it Hampe 
brurgarns Handklæde for 1 mrk. Jernspade 1 mrk. 8 skl. 2 Ege bræ for 1 mrk., en bag stoll for 8 skl., 
Hilleborg Espersdaatter fordred tienste løn for en Sort Wadmels klædning 8 mrk., en blaargarns 
opled og Serek, og it blaargarns forklæde 4 mrk,, 2 par Skoe à 3 mrk. er 6 mrk. en bruegarns opled 
2 mrk., en Hustiu 2 mrk. Vreulerret for 6 mrk., en Røe Wadmels trøye derfor 5 mrk., Noeh som 
hende tilkommer og derfor efter Sl.Markus Hansens Skifte breftes udeisning 1 Sdr. 1 mrk., en 
fyrre kiste paa mellem lofted ude laas 4 mrk. en Spinde Roek 1 mrk., en Haspe for 4 skl. It gl. lidet 
blaagarns lagn 12 skl., 8 skaalt Hanpeblaar 1 mrk., en varpe for 1 mrk. hos stuen Conetabete paa 
Christiansøe 6 mrk. 12 skl., hos Peer Ennersen i Gudhiem 3 mrk., hos Claus Horkar ibid 3 mrk. 
hos Mons Madsen i Olesker sogn 2 mrk. at en Røe braaged Qvige 14 skl. It Drottetrug 4 skl. , en 
otting 4 skl., en 8 skl, 
Endnu it drotte jrig for 4 skl., it Sold for 4 skl., en gl. øhltønde 6 skl., en Slee 8 skl., hos Morten 
Jensen 8 skl., Kirstine Ibsdaatter fordred tienisteløn for it par Skoe penge 3 mrk. udlagt en kierne 
flør 6 skl., en brende viens otting for 6 skl., at en spae kedell 4 skl., Stangmieler for 1 mrk., 2 
tarmed bihl for 1 mrk., Kirstine Sl.Jep Moensen i Olesker sogn fordred for 6 ale bruelerret à 12 skl. 
Er 4 mrk. 8 skl., udlagt af en tievst med Lars Ibsen 4 mrk., en Ege fiering for 8 skl.m Hans 
Mortensen i Aakier sogn fordred Arbeidsløn for denne Sahl. Qvindes liigkiste 6 mrk. og laante 
penge 2 mrk. er 2 Sdr., udlagt en Sort Soe 4 mrk., en Raa Nødde hud 3 mrk., it graner træ for 1 mrk., 
Maren Mortensdaatter fordred Wehtur løn 1 Sdr., udlagt hos Peer Andersen i Gudium 3 mrk., en 
gl. kiste 1 mrk., Lars Hansen frot i Røe sogn fordred Arbiedsløn 1 Sdr. udlagt en Ege kiste i 
Krobhuset 4 mrk., Morten Kofoed i Svaneoke fordred efter sin Seddell som skulle Reste at Sl. 
Markus Hansen var skyldig til S. Jørgen Boheis Sterboet i Rønne penge 5 Sdr. 2 mrk. 4 skl., 
Herimod Disputered arfningerne efter som det ieke er fordred paa Skifted efter Sl.Markus Hansen. 
Da som Sahl. Jørgen Bohus boe lenge har stait under forsiegling, kand ford: imod sigelse og 
anderledes befaldes end det til Lov og Ret er henvist og for Summen udlagt at hvis Ifver Skredder 

 5 



Constabell paa Christiansøe er skyldig her till boet som i alt er 7 Sdr. 1 mrk., deraf disse 5 Sdr.2 
mrk. 4 skl. Sogne Præsten Hr. Christian Lind fordred som Rester til dato 9 mrk. udlagt en laasfast 
half Egekiste for 2 Sdr. 2 smaa voge stur 1 mrk. Jørgen Hansen i Røe sogn for at grafur fordred 1 
mrk 4 skl., udlagt en Benek i stue ved Karkelovn for 1 mrk., it drøttetrug 4 skl. I mod denne Sl. 
Qvindes begrafuelse bekostning som op drager efter forteigelse till 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Tilkommer 
Morten Hansen lige vederlang og udleg for summen 43 Sdr. 3 mrk. 4 skl. Udlagt en brun ugilled 
Hest for 16 Sdr. en brun snapped Hoppe for 5 Sdr. en Røe braaged Koe 5 Sdr. 2 mrk., en Hør keder 
vogn 4 Sdr.2 mrk., 5 unge Grise à 12 skl. er 3 mrk. 12 skl.,en Karm vogs 6 Sdr. en Meell kiste 2 Sdr. 
en hus stie for 1 Sdr., 2 brødder for 1 mrk., 3 Siebøtter 12 skl., 7 Siebøtter for 14 skl., it Slagbord 1 
mrk. 8 skl., en øhl tønde paa 3 fieringer i Krobhuset 1 mrk. 8 skl., hos Peer Skomager i Gudiun 3 
mrk., it laas fast førre skri i stue 1 mrk. 8 skl., en stor førre Span med laag 1 mrk., en førre øver Spa 
6 skl., Skifte Forvalteren till Solarium 5 Sdr. 2 mrk., Skifte Skriveren for sin umage i alt 5 Sdr. 2 
mrk., udlagt en Sort hielmed Stud rød for 3 Sdr. 2 mrk., en gammell Brøgge Kedell 3 Sdr. 3 mrk., at 
en røe braaged Qvige 1 Sdr., at en Span Kedell 2 Sdr.1 mrk. 8 skl., it Lamb for 1 mrk. 8 skl., 
Stempled papir till Skifte brefved for 3 mrk., udlagt it øhl kar i lille stues 3 mrk., Wurderings 
mændene for deres umage hver bevilged 2 mrk. er 1 Sdr., udlagt en røe Tyre kalf for 2 mrk., en røe 
rygget Qvige kalf for 2 mrk.;Summa andrager for skrefes Pretentioner til penge 182 Sdr. 1 mrk. 14 
skl. Liguideret blifver inted udi behold og til Deeling af løsøre, alleniste de i dette aar 1697 eet nu 
flede Sæd, hvoraf Morten Hansen som for er melt af Rug Bing og Haufre beholdes dend halfne 
part, og derimod Ruder halfne Skatt land gilde og Rettighed ved hvad nauf det hafu kand for 97. 
Dend ande halfne part tilkommer ford: denne Sall. Qvindes børn 4 sønner og en daatter, hver sin 
andell som i alt er taxeret for 21 Sdr. 1 mrk og som ald landgilde tjende af Rettighed er efter seet og 
andklage da kommer der at intet videre til ofuere som børne kand hafne til deeling saa er Liguideret 
berørte koruets tapt og dend halfne gaar 96 Landgilde tjende og ald halfne Rettighed, hvor saa en 
hver werge tilkommer alt udlegge 4 Sdr. 1 mrk. Nembl: Morten Hansen 4 Sdr. 1 mrk. og Esper 
Ibsen for begge børn hand nu er werge for 8 Sdr. 2 mrk., Item Jepp Køller 4 Sdr. 1 mrk. og Peder 
Ibsen 4 Sdr. 1 mrk., og haver de forred herpaa denne 4de Gaard at lade for tær skulle noged meere af 
Sæde afuer skyde, saa kand ver gerne derfor Børnene underholde og til Gods see. 
Belangende det Hør somi dette aar er indauhlet, da er det inge feher til samme 2 Stolperen til 
Bilekerne, Ivieket er taxseret for 10 Sdr. Derimod for over Lars Nielsen Smid i Aakierkebye for 
denne Sl: Qvindes liigbehlag 5 Sdr. blifne da igies 5 Sdr. deraf beholder Morten Hansen hehtes 
som er 10 mrk., og hver Barn 2 mrk. Widere befindes at en otte mands forretning paa dend 4de 
Gaard i Røe sogn, Dateret d. 19 juni 1696 at denne Gaard i alt er taxeret for 273 Sdr. 2 mrk. at 
hvileke Summa endnu findes ubetalt til vilb: Hr. Vice Lands Dommer Ancher Møller, Mads 
Kofod Povhsen og Niels Peersen i Svaerke 198 Sdr. 3 mrk. 8 skl., efter som Morrits Markmas 
for sene fordrede 5 mrk. nu her ude har bekommed udleg af Løsøre. Item fra tages og af bemelte 
Summa S: Markus Hansen 3 sønner og en daatter deres anpart till hver laad, eftersom daatters er 
til regned lige laad med brødrene 8 Sdr 2 mrk 6 skl., er til sammes 34 Sdr. 1 mrk. 8½ skl. Bliheer 
saa igie efter som alt andet, efter Dommers tilhold opskriftens og guiter ingers formelding er betalt 
naar fra taget dette Skifte breft Stemplet papir 3 mrk. endnu penge 218 Sdr. 2 mrk. deraf tilkommer 
Morten Hansen den halfne part som er 109 Sdr. 1 mrk., dend anden hafne part deeles imellem for 
skreftne denne Sl. Qvindes efterladende 4 sønner og en daatter, er deraf en broderlod penge 24 Sdr. 
1 mrk. 2 skl. Og søsterens lod er penge 12 Sdr. 9 skl. Belangende Gaardens indfrielse, da blef at 
handled imellem parterne, Membl: Morten Hansen forgaf at saa frembt hand kand faa ande 
leilighed, vil hand flytte her fra denne 4de Gaard i Røe sogn til nyt kommende midfaste 1698 om 
hand bekommer sine penge, mens hvis hand inge ande Leilighed kand bekomme da skafe hand 
Morten Hansen blifne boendes paa Gaards intill hand var der lønlig udsagt, og sine penge 
bekommer, hvor om Morten Hansen lofnede at vill for skafe redelig byskee fra sig, da hand at sielf 
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svare til Gaardfens afgift Landgilde og rettighed for det paa kommende aar 1698 hvilket hand loved 
at efterkomme, andgaaende wergerne paa dend myndlingers vegne da som Esper Ibsen er werge 
for Markus Hansen yngste søn Markus Markusen hiunes vell at det bare i sin tiid kand vere 
saded i den 4de Gaard i Røe sogn berettiged, til med en og  Esper Ibsens werge, for det vanvittige 
daatter og barn Boel Ibsdaatter ( Markusdaatter ), og hun inted synderlig haver at ved sette, hvor 
ved hun ophold og varetage ellers kunde nyde, da er for best er aihted at des som beboer Gaardes de 
ogsaa imod tages samme barn, hvileket Esper Ibsen begeirn meligt sig kand paatage Gaardes intil 
hans for: Myndling vorderlang vopes at bebar, og afholde dend ved god hefd aflige, og svare 
rettigheden, dette forslag gifves arfningerne og deres werger santlige til efter retning, som for at 
svare videre bekostning, her nu paa Sterfboet for satted en, skulle noges dermed ej vilde lade sig 
nøye, da viser en hver Pretention til Lov og Ret og endelig dom, mens adfe der udi at myndlingerne 
inge skade der ved til føyes, efter andfordring af Sehifte betientene hafde de vedkommende ej 
videre dette Boe at kunde vedkomme at foregive end for skrefnet staar, at saa er til ganget og 
Passeret Testerer  
H: Brygmas,  Esper Ibsen,  Morten M.H.S.Hansen,   
 Peer P.I.S.Ibsen,  
Hartuig Andersen   Frederik Hansen. 
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