1309,Kirstine Thorsdatter
Nr. 123.
Side 248b. 1769. 15. Juni.
Kirstine Thorsdatter, Møllehuset, 23. Sg.g. Rutsker.
Thor Larsen, møller.
2 søn.
A: Hans Pedersen, 6. Vg. Rutsker.
B: Peder Pedersen, død. 2 søn. 4 døt.
1: Thor Pedersen, f. 1751. Værge: Faders søsk.barn, Thor Hansen, 4. Vg. Rutsker.
2: Peder Pedersen, f. 1755. Værge: Farbror, hans Pedersen.
3: Bodel Pedersdatter, f. 1747. Værge: Mostermand, Claus Larsen, Præstegård, Rutsker.
4: Anna Pedersdatter, f. 1749. Værge: Søsk.barn, Thor Hansen, 41. Sg. Rutsker.
5: Kirstine Pedersdatter, f. 1753. Værge: Mostermand, Peder Pedersen, 4. Sg. Rutsker.
6: Karen Pedersdatter, f. 1760. Værge: faders søsk.barn, Anders Hansen, 41. Sg.
Olsker.
# 1309 # Kirstine ThorsdatterNo. 123. Anno 1769 torsdagen d. 15de juni indfandt sig paa Embedes
og Rettens vegne som Skifte forvalter Høy ædle Velbaarne, Hr. Iphan Christian Urne, deres Kongl:
Mayst Høy bestalder Etatg:=Raad, og Høy betroede Amt mand over Landet Bornholm, og paa
hands vegne mødte hands velbetroede fuldmægtig vel ædle Hr. Peder Dam af Rønne, og som Skifte
skriver velædle og velviiste Hr. Hans Jørgen Schougaard, Deres Kongl: Mayst Byefoged udi Hasle,
Birkedommer Clemmens Huuse Birk, samt Herreds fogeden og Skifte skriver, udi Nørre Herred paa
Bornholm, og paa hands vegne, mødte hans Constituserede fuldmægtig Hr. Hans Cerete Schouboe
af Rønne, tilligemed de udi Ruther sogn anordnede og begelige vudereing mænd, nemlig Velædleog
Mandholte Hr. Fendrich Anders Pedersen Rasch, Sandmand udi Ruther sogn, og bemedes paa
Skovgaarden 22de Slgaard i Ruther sogn, og i stæden for Hans Christensen, var anordnet og mødte
mand hafte Lars Andersen Fendrich ved Høvreds Chompagnie, og bemedes, paa den 36de Slgaard
udi Ruther sogn, for efter foregaaendt beramelse og lovlig giorte tillysninger, at Registrere og
Vurderen, samt endelig Skifte og Deeling at holde efter Thor Larsen Møllers, ved døden afgangen
Sal: Hustru ved navn Kirstine Thors datter, som boede og døede udi et Møllerhuus paa den 23de
Slgaards gveed i Ruthsker sogn, hvorda efter at ald dette Steevboe retmæsige og bortskyldige Giæld
og Pretenhioner var blevne andgivet, og dertil udlæg giort, de det øvrige og overblivende at kome til
Skifte og Deeling, imellem denne Sal: Qvindes efterladte arvinger, som ere paa den ene side denne
Sal: Qvindes efterladte Enkemand Thor Larsen Møller, som var tilstæde, og paa den anden side, i
mellem den Sal:Qvindes efterladte 2de sønner,
navnlig, Hans Pedersen, boende paa den 6te Vaaende Gaard i Ruthsker sogn som mødte, og den
anden søn navnlig Peder Pedersen, som ved døden er afgaaet og efterladt sig sex børn, nemlig
toende sønner og feire døttre,
den ældste søn navnlig Thor Pedersen, paa 18de aar gamel, for han ein værger nu som følge
myndlingens faders søskende barn Thor Hansen, paa den 4de Voendegaard i Ruthsker sogn, som
mødte,
den anden søn navnlig Peder Pedersen paa 14de aar gamel for han nei værge nu som forhen
myndlingens fader broder, navnlig Hans Pedersen, boende paa den 6te Voende gaard i Ruthsker
sogn som mødte,
den ældste datter navnlig Bodil Peders datter gamel 22de aar, for hende værger nu som følge
myndlingens Mostermand navnlig Claus Larsen, boende paa Præstegaarden i Ruthsker sogn, som
ey mødte, men det bekientgiort,

den anden datter navnlig Anna Peders datter gamel 20de aar, for hende værger nu som følge
myndlingens søskende barn Thor Hansen, boendes paa den 41de Sl. Gaard udi Ruthsker sogn, som
ey mødte, men det bekientgiort,
den tredje datter navnlig Kirstine Peders datter gamel 16de aar, for hende værger nu som følge
myndlingens Moster mand Peder Pedersen Melgaard boendes paa den 4de Sl. Gaard udi Ruthsker
sogn, som ey mødte, men det bekientgiort,
den fiede og yngste datter navnlig Maren Peders datter gamel 9de aar, for hende værger nu som
følge Myndlingens faders søskende barn navnlig Anders Hansen boendes paa Skovgaarden den
41de Sl. Gaard udi Olsker sogn som mødte, hvorda Retten blev sadt udi hans kongl: Mayst Høye
navn, med same befaling, som sædvanlig, og derefter Regiisteret og Vuderet, samt pasheret som
følge: Enkemanden og tilstædeværende værger, fremstod for Skifte Retten, og tilkendegav at dette
Steevboe var af ringe omstændigheder, og at søn nu Hans Pedersen var fornøget med hvis hand
forhen hafde bekomst, saa at Enkemanden tilstod bemeldte sin Hustrus sex søn børn i alt 12 Sld, til
lige Deeling, saae at enhver tilkommer deraf paa siin lod 4 Sld, siiden hand holde solt boets Huus
og Mølle, forud hands hustrus døed, saae at hand intet betydeligt nu var ejende,Skifte Retten
overveende dette Steevboes formue og giæld, og befant det af saadane omstændigheder, at det
tilbud var til de umyndiges beste, altsaae Pensenteede Skifte Retten same ald den giæld herpaa boet
hæfster til hvem der og maatte være, tilligemed dette Skifte Sallarium svare Enkemanden, til enhver
uden ald anke og paaklage, enden forærede Enkemanden den yngste denne Sl: Qvindes søns datter
Karen Peders datter 2 Sld., saae at hendes lod bliver 4 Sld., hvilken foræring uden værges ansvar
bliver rente frie til myndlingen same selv kand i modtage: Skifte Retten er med Enkemand
en anordnet om dette Skiftes Sallarium som bliver:
Skifteforvalter og tiende3 Sld.
Skifteskriverne for denne forretning,paa Skiftestædet
At forfatte siieden renskrive og protoeollere at have4 Sld.
Stemplet papir til den forretning
3 mrk.
Vuderings mændene haver hver 3mrk. Ere1 Sld. 2 mrk.
Var saae ikke videre, herved at Obhervere, men vedkommende var med denne forretning alle
maader velfornøyede, thi sluttes Dedate Ut Supra.
P: Dam
H: J: Schousboe.
Vuderings mændene A: P: Rasch, Lars Andersen
Enkemanden og Værger paa egne og fraværendes vegne. Thor Larsen
Hans Pedersen ,Thor Hansen, Anders Hansen.

