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Anno 1698 Den 29 April er efter Loulig giorde Tillysning Holden Registering og vurdering, sampt 
skifte, og deeling efter Jens Rasmussens S. Hustru, Ellene Hans daatter til fore var i Egteskab 
med Hans Aristsen der ved døden, afgik paa den 28 Jord Eiendoms gaard beliggene i Pedersker 
sogn, Imellem berørte S: Qvindes nu efterlevende mand benekente, Jens Rasmussen paa den ene, 
og paa anden side, denne S: Qvindes børn som nu lever, som er 2 sønner og 3 Drøtre, hvoraf den 
Eldste Søn, er Hans Hansen paa 9de aar gamel for henne er for her til værge anordnet Stiffader 
Jens Rasmussen som mødte er derude forble__ al --- 
Den yngste søn er Hans Jensen som denne S: Qvinde med berørte Jens Rasmussen aufled gaves, 
og fadren er self værge for,  
Den Eldste daatter Inger Hansdaatter i Egteskab med Niels Ibsen i Poulsker sogn , 
Den anden daatter Kirsten Hansdaatter 22 aar gl. for hende er og Stiffaderen Jens Rasmussen 
self værge, 
Den yngste daatter Seigne Hansdaatter, paa 11 aar gamel for hende er Jens Persen i Poulsker 
sogn værges.  
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende bemelte Jens Persen Meeklenbourg Skifteskriver 
Henrich Brugman, paa samme skifte er til vuederings mænd opmeldel, Hans Lasse, og Anders 
Rasmussen ibeden, hvor de fore funden, og Passeret som følger 
Queg. 
En Sort Koe 4 Sdr.2mrk, en Dito  4 Sdr.2 mrk.,en sort griemed liden koe 3 sdr., en sort skioldet koe 
18 mrk.,en røe hielmed gl. koe 4 dr., en røe grimmed koe 4 dr., en røed koe 4 dr., en sort fielmed 
stud 4 dr. En dito 3dr., en sort hielmed Qvige 3 dr., en sort Qvige iof. En røe blisted Qvige 3dr., it 
sort studnød 6 mrk., it sort skioldet studnød for 6 mrk., it sort belted studnød 6 mrk., en liden sort 
studkalf 4 mrk., 2 røede tyekalve à 3 mrk. er 6 mrk., en sort tyrkalf 3 mrk., en røe Qvigekalf 3 mrk., 
en blak hielmed Qvige kalf 3 mrk., en hvid Qvigekalf 3 mrk., en sort tyrkalf 2 mrk.,  
Faar.  
16 faar med sin af grødde à 4 mrk. er 16 Sdr., en vaehr for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun snopped gl. hist gilling 6 dr., en gl. brun hest 5 dr., en brun blisted hoppe 5 dr., en graae 
skinled hoppe 3 dr., en brun foele – gilled 4 dr., en graae skieled  hoppe 6 dr., it graae blisted fiorgl 
fors føll 3 dr.,  
Gies  
5 gl. gies med gasse med sin afgrøde à 1 mrk.8 skl. er 7 mrk. 8 skl.  
Svin. 
En hvid soe 3 mrk. en hvid galt 4 mrk., en graae belted galt 4 mrk. 4 aars gamle grise 5 mrk.  
 



 
Kaaber  
En brendevins pande med hot og piber, og tønde vog 20 skaalped à 1 mrk 8 skl. er 7 dr.2 mrk. en 
kaabber kedel paa ½ tønde soer vøg 16 skaalp à 1 mrk 8 skl. er 6 dr., en kaabber kedel paa en f: 
stoer vog 12 skaalpd. À 12 skl er 9 mrk., en kaabber kedel paa span stoer vog 4 skaaled à 1 mrk. er 
4 mrk.m en meetal gryde vog 6 ff: à 8 skl. er 3 mrk.  
Tin  
3 gl. tin fade, 3 tin tallerken, 2 gl. tin salsirken, 3 gl. tin skier, og en f: Tin skaal vog 16 ff à i op 
efter som det er mangut er 10 mrk. en gl. tin flaske paa 2 potter, og en gl. tin kande paa ½ pot, 
mangut vog 8 skaalpd à 10 skl. er 5 mrk.. 
I en sengi Krophused. 
En sort kanned gl. ulden under dÿne 1 mrk., 2 ulden hvide hofved dÿne 2 mrk., en linnen over dÿne 
 2 mrk., it gl. blaargarns lagn 6 mrk., en pude med lin vor paa 1 mrk., endnu en linnen over dÿne 
 2 mrk.,  
I den Øster Seng i Herberghused  
En gl blaae kanned linnen overdyne 3 mrk., en linnes under dÿne  6 mrk., en gl. linnes hoved dÿne 
1 mrk., en gl. pude uden  lin vor 1 mrk., it bruegarns groft lagn 4 mrk., it nyt føre sengested med en 
side og en gaul for 3 mrk., I den var stie seng ibiden, en hvid kanned ullen ofver dÿne 6 mrk., en 
linnes hofved dÿne og en gl. blaae kanned linnes hoved dÿne 1 mrk., en pude med lin vor 3 mrk., it 
drog søms sengeklæde som staae i pandt fra Hans Persen ude i Pedersker sogn, og ej meere 
aerdkend det staar for 6 mrk., it gl. Sengested i lides 4 skl., en gl. under dÿne, og en gl. ulden over 
dÿne 2 mrk., it gl. vefved sengkælde 1 mrk., en gl. føre kiste med laas 3 mrk.,  
Boehave. 
En lides Vogn med stier paa 14 mrk., en gl. Vogn uden stie 6 mrk., en Ploug med tilbehør 6 mrk., 
en gl. sleede  med Jern vaidier 1 mrk.8 skl., 2 harrer à 1 mrk., er 2 mrk., it gl. aar med bihl 12 skl., 
en gl. kufl 8 skl.,  
I Vester hused. 
2 Standtønder à 12 skl. er 1 mrk.8 skl., 3 straaebonds tønder à 4 skl.er 12 skl., en half tønde ballig 8 
skl., 2 straaballier à 4 skl. er 8 skl., it deigne trug med en gauhl 1 mrk., en gl. kierne 6 skl.,  
Paa stue lofted. 
2 straaebonds tønder à 4 skl. er 8 skl., it gl. øll kar paa 1½tønde 2 mrk., en seis med bom og ring 2 
mrk., it stude aag  med ringe 8 skl., it gl. bord blad for 8 skl., it brød bende 4 skl., en gl. hand Qvern 
2 mrk., en halftønde 4 skl., it gl.vogn kee 8 skl., 2 gl. hamle med seeller 1 mrk.,  
findes i Krobhused.  
3de kister hver af dei eene er en Egekiste, som tilhør daatteren Kirstine Hansdaatter . den anden er 
en nye føre halfkiste, som til hør daatteren Seigne Hansdaatter. Og den 3de er en gl. føre kiste som 
Niels Ibsen paa sin hustrus væigne tilkommer, noeh er anredered, en gl. øl tønde for 12 skl.it gl. 
sengested i Krobhused 1 mrk., it gl. dito 4 skl., it gl. laas fast mad skab 2 mrk., it føre draaeskab, 
med dragrum, og laas, er Sønnen Hans Hansen beindged, it førre bord med ford og skofte 4 mrk., 
En nye vefved agedÿne  8 skl., en frygge skeftted agedÿne 8 mrk., en endnu en nye vaefved 
agedÿne med guhl underfoer 1 mrk., it gl. flamskioede med ski under 8 skl., en syed agedÿne med 
groel under foer for 4 mrk., en gl. vaefved agedÿne med guhl under foer 1 mrk., en gl. bende dÿne 
Med grøel under foer for 4 mrk., en gl. vaefved agedÿne med gufl underfoer 1 mrk., en gl. bende 
dÿne 3 alen lang 1 mrk., it gl. pande Jern 4 skl., en gl. segt 8 skl., en hus stie 8 skl., 2 gl. høestie 4 
skl., en saaed 1½ tønde Rug , der af en strøe korned sat for 15 mrk.  
Summa Andrager for skrefne Løsøre til penge 162 Sdr. 2 mrk.  
 



Vor han føst delte Boe til bedste efter it pandtebref udgifved af Mads Jensen datered den 1. maj 
1692, med forseihring i søemarken med de paa staaenne it hus, og vaaning som Mads Jensen self 
boer i Pedersker sogn , og der til ligger, er Mads Jensen skyldig hertil boet efter berørte pandtebref 
penge 60 Sdr.,heraf en retten betalt indtil 1 maj 1697. Rester paa deraf til dato rente til 1. maj 1698 
3 Sdr. noeh befindes Mads Jensen hertil boet skyldig at være for en hest som restei 10 mrk. Jens 
Rasmussen angaf at Capitainen i Sønder Herred Hans Koefoed Madsen paa Cekeisgaard er 
skyldig her til boet laante penge 9 Sdr. Lars Persen i Pedersker sogn Vedstod hertil boet skyldig at 
være pe 14 mrk. Tenne  Jmmedske i Svanieke, er skyldig hertil boet for Rug penge 6 mrk., Summa 
andrager forskefne  tilstaaende Gield 79 Sdr. 2 mrk.  
Summa Summarum andrager forskrefne Løsøre, og tilsaa en del Gield til penge 242 Sdr. , der nest 
blef angive efter skefne denne S: Qvindes I fare klæder som er, en Sort klædis kaabbe for 4 Sdr., it 
sort palleinettis skørt 6 Sdr., it brunt gl. klædis skiørt 4 mrk., it gl. blaael Raskis skiørt 3 mrk it gl. 
sort Raskis skiørt 2 mrk., it gl. grønt baifs skiørt 2 mrk., en sort klædis trøge med lærred under 2 
mrk., en gl. sort skafte trøje 2 mrk., it gl. blaat floe rets seørlif, med røede bojes erener udi saa og 18 
støker sølf maller udi det til hiemme er sat for 3 Sdr. Summa 18 Sdr. 1 mrk. som delis imellem 2 
brødre og 3 søstre, er der af en broderlaad 5 Sdr. 14 Skl. og en søsterlaad i alt 10 mrk. 7 skl. og som 
Jens Rasmussen egne Ifare klæder iehe er saa jorde som dette dennes S: Qvindes Ifare Klæder saa 
blefve paa Stefboet der imod at handled, at Jens Rasmussen skal føe sig alleene beholde en liden 
Solf Skaal, hvilken dog er i pantsat hos Anders Tierkelsen for penge til denne S: Qvindes 
begravelse, hvor med Jens Rasmussen var for nøget, og skal her efter skee udleg for berørte penge, 
paa det hand  beggered fri kand beholde, hvis andel som denne S: Qvinde afved og linned til at paa 
klæde sig brugt hjier, har Børnene indbeisdis sig Imellem deelt, hvor for saa for skrefne Ifare klæder 
til demes Udlagt  
Nemlig til den eldste søn Hans Hansen for sin anpart, 5 Sdr. 14 skl. en sort klædis kaabe for 4 Sdr. 
it brunt G. klædis skiørt 4 mrk. en sort fiftkaftes trøje 2 mrk. til overs 1 mrk. 2 skl. /:  
Den yngste søn Hans Jensen er tillagt for sin anpart 5 Sdr. 14 skl. it blaat floret Snørlif med 2 røde 
bagis iriiner udi, og 18 Sølf  malleder udi er sat for 3 Sdr.1 skl. en sort klædis trøge med lerred 
under for 2 Sdr. , hos broderes Udleg 13 skl. :/: 
Den eldste daatter er  Inger  Niels Ibsens i Poulsker sogn, for sin anpart 10 mrk. 7 skl.er Udlagt, it 
blaat roskes skiørt 3 mrk. it sort de afles skiørt 1 mrk. it grønt bapes skiørt 2 mrk. hos søsteren 
Kirsten Hansdaatter udlagt 3 mrk. 7 skl. :/: 
Den anden daatter Kirsten Hansdaatter for sin anpart 10 mrk. 7 skl. er tillagt , it sort palleinettis 
skørt 6 Sdr beger fra sig 3 Sdr. 1 mrk. 9 skl. :/: den yngste daatter Seigne Hansdaatter som Jens 
Persen i Poulsker sogn er værge for tilkommer 10 mrk. 7 skl. Udlagt hos søsteren Kirsten 
Hansdaatter  af it sort pallemettis skiørt at hvor 10mrk. 2 skl. hos broderen Hans Hansen  de 5 
skl. :/:  der efter blef angine efter skrefne Gield hvor til er giort udleg som følger, Kongl. Mayst  
amptskriver, og ridefouged S: Hans emvehsker fordre efter sin fedligmelte som dette for it 1697. er 
gaas 2 høns 1 mrk.12 skl., Jordebogs penge 3 mrk. 7 skl. eehte, og knektepenge 2 Sdr. 1 mrk. 11 skl. 
Smør træpenge 9 skl. er tilsammes 4 Sdr.3 mrk. 7 skl. udlagt en sort heilmed stud for 4 Sdr. en 
graaebelked galt for 4 mrk., til overs 9 skl.:/: efter det skiftebref datered den 5 marty 1690 gange 
efter S: Hans Aristsen tilkommer , og resten til denne S: mands børn, nemlig Sønnen Hans 
Hansen , og daatteren Kirsten Hansdaatter som stiffaderen Jens Rasmussen er værge for; 
Sønnen 31 Sdr. 3 mrk. 6 skl., og daatteren Kirsten 15 Sdr.3 mrk. 11 skl. giør 47 Sdr. 3 mrk. 1 skl. 
som til denne dag har bestaaed foruden rente efter som Sønnen har væred reigea Palder hid indtil, 
og daatteren har lagt sig self noged til og beste, svare for kummen nu udlagt af bemelte Mads 
Jensen pandtebref er hertil udlagt Capital 20 Sdr. Rente for aar 1697. 3 Sdr. noeh som Mads 
Jensen Skyldig 10 mrk. hos Capit Hans Koeter paa Ekegaard : 9 Sdr., en røe grimmed koe 4 Sdr., 
en brun foele 4 Sdr. 5 Faar à 4 mrk. er 5 Sdr., it gl. Vefved seng klæde 1 mrk.1 skl.:/: 



Efter Jens Rasmussen forre givende fordre Jngeborg  S: Olluf Jensens i Rønne 9 Sdr.8 skl. 
Udlagt en røi blist Qvige for 3 Sdr. 6 Faar med sin afgrøde à 4 mrk. er 6 Sdr.2 straabonds tønder paa 
stue lofted 8 skl.:/:  
Jep Jørgensen i en pøe fordred efter regnskab 13 Sdr.14 skl. Udlagt en sort Qviege for 10 mrk. 5 
Faar med sin afgrøde à 4 mrk. er 5 Sdr. hos Lars Persen i Perdersker sogn som hand er skyldig 14 
mrk. it sort skiolded studnød for 6 mrk. en pude med lin voe i vester seng i Herberghused 3 mrk. til 
overs 2 skl. :/: 
 Mogens Persen Kloeker fordred 2 mrk. Udlagt en Haand Qvern med hus for 2 mrk. :/:  
Jep Persen Skoemager i Pedersker sogn fordred arbeidsløn 3 mrk. 8 skl. Udlagt en Laasfast føre 
Kiste i Herberghused for 3 mrk. ved Amptskriverens udlæg 8 skl.:/: 
Sognedeignen Olluf Jacobsen til kommer penge for 2 skp:Biug à 1 mrk.8 skl. er 3 mrk. udlagt en 
Metal Grÿde vog 6 pund for 3 mrk.:/:  
Olluf Snedker i Nepøe fordred 1 mrk.12skl. udlagt en linnen hoved dÿne i Vesterseng i 
Herberghused for 2 mrk. til overs 4 skl.:/: 
Per Rasmussen i Pedersker sogn fordred 11 skl. udlagt it gl. bord paa lofted for 8 skl. hostolle seed 
kiere udleg 3 mrk.:/:  
Jep Ødbersen i Øster sogn fordre som ham tilkommer som Jens Rasmussen bemelte 14 mrk.1 skl. 
udlagt it sort belted studnød for 6 mrk. it drog soues seng klæde i pandt fra Hans Persen gidlefor 6 
mrk. it nyt føre sengested med en side, og en gaul for 3 mrk. til overs 6 mrk.:/:  
Dend Eldste daatter Inger Hansdaatter som haver Niels Ibsen som sin Egtemand haver 
bekommed, da hun fra Moderens blef udgift, til med gift heraf boet, it kaabber tager –aagol som 6 
mrk. it tin fad 4 mrk,it fad 4 mrk. en age dÿne 
 Saagaed som 6 mrk. seng klæde for 14 mrk. sampt en spin Roek for 6 mrk, er 10Sdr. saa er de 
andre børn der imod sin som tøeked at have udleg heraf boet, hvor for lige suma og anføres fordre 
Eldste søn Hans Hansen at have 10 Sdr. for disse 10 Sdr. er giort ind førte i berørte Mads Jensen 
pandtebref :/: 
Ifem den yngste søn Hans Jensen skal have udleg for 10 Sdr. herfor udlagt af Mads Jensens 
pandtebref at have disse 10 Sdr.:/: 
Item daatteren Kirsten Hansdaatter tilkommer og saa udleg for 10 Sdr. udlagt af Mads Jensens 
pandtebref at have disse 10 Sdr. :/: 
I ligemaade tilkommer den yngste daatter Seigne Hansdaatter udleg for berørte som føekede 
hiemgift som er 10 Sdr udlagt hos Mads Jensen  af hans pandtebref at have disse 10 Sdr. 
laantepenge som Jens Rasmussen af Anders Terkelsen til udfoeltes op loedred haver hvor for 
berørte self begger er i pandt som Jens Rasmussen skal have fej –foed meeningen 10 Sdr. Udlagt 
en røed koe for 4 Sdr.linden sort stud kalf 4 mrk. 5 gl. girs med sin afgrøde er sat for 7 mrk. 8 skl. it 
øl kar paa 1½ tønde 2 mrk. it tinde aag med Rug – imod denne S:Qvindes udfart eller begraveltis 
bekaastning, blefend og saa Jens Rasmussen bevilged udleg efter fren lagde for teigmelte for 30 
Sdr. udlagt en blaek føel med Qvige for 3 mrk.en hvid Qvige kalf 3 mrk. en hvid galt 4 mrk. 4 aars 
gamle grise 5 mrk. En brendevins pande med hot og piber, og tønde vog 20 skaalped à 1 mrk 8 skl. 
er 7 dr.2 mrk. en kaabber kedel paa span stoer vog 4 skaaled à 1 mrk. er 4 mrk.I Krobhused en sort 
rammed gl. Ulen under dÿne 1 mrk. 2 Ullen Hvide hofved dÿne 2 mrk.,en linnen over dÿne 
 2 mrk., it gl. blaargarns lagn 6 mrk., en pude med lin vor paa 1 mrk., endnu en linnen over dÿne 
 2 mrk., i Øster seng i Herberghused , En gl blaae kanned linnen overdyne 3 mrk., en gl. linnes 
hoved dÿne 1 mrk., en gl. pude uden  lin vor 1 mrk., it bruegarns groft lagn 4 mrk., it gl sengested 4 
skl.en gl. under dÿne, og en gl. ullen ofver dÿne 2 mrk. en ploug med behør 6 mrk. Sleede med Jern 
Vider 1 mrk. 8 skl. en gl. en gl. kuhl. 8 skl. I Stuehused, 3 tønder 12 skl., half tønde ballig 8 Skl. 2 
smaa ballier 8 skl. en seis med bom og ringe 2 mrk. en half tønde 4 skl. it gl. vogekee 8 skl., 2 gl. 
hamle med seeles 1 mrk., en gl. øltønde  12 skl., it sengested i krobhused 1 mrk., it anded gl. 



sengested 4 skl., it gl. laasefast mad skab for 2 mrk., it føre bord med foed og skoffe i stues 4 mrk., 
en nye vefved agedÿne 8 skl., en trygge skeftted agedÿne for 8 skl., en nye age dÿne med grønt 
under foer 4 mrk., en gl. vefved age dÿne med under foer 1 mrk., en gl. bende dÿne 3 alen lang 1 
mrk., it gl. pande Jern 4 skl., en gl. segt 8 skl., en hus stie 8 skl.,  en saaed 1½ tønde Rug som er 
saaed for 3 Sdr.3 mrk hos skolten  sat hos Jep Jørgensen udleg 2 mrk. hos Jep Ødbers udleg 6 skl. 
hos Olle Snedker 1 skl.:/: Skiftte Forvalteren for sin umage med keiste i alt bevilged 6 Sdr., udlagt 
en kaabber kedel paa ½ tønde soer vøg 16 skaalp à 1 mrk 8 skl. er 6 dr :/: Skiftte Skriveren for sin 
umage  i alt bevilged 6 Sdr.udlagt en gl. feiring skel—for 9 mrk. 3 gl. tin fade, 3 tin tallerken, 2 gl. 
tin salsirken, 3 gl. tin skier, og en f: Tin skaal for 10 mrk. en tein flaske og en flai koue  for 5 mrk., 
bekom penge 5 Sdr. 2 mrk. :/: Stiempled papir til skiftte beefved  for 6 mrk. udlagt 2 røede tyekalve  
à 3 mrk. er 6 mrk. :/: Vuederings mændene for deres umage hver 3 mrk. er 6 mrk. udlagt, en sort 
tyrekalf for 3 mrk. en røe Qvigkalf 3 mrk. :/: Kirkevergen Anders Rasmussen fordred kloehe 
ringins pres: for 2 mrk. udlagt, en sort tyr kalf for 2 mrk. :/: Summa andrager forskrefne 
Prætensioner til penge. 174 Sdr. 1 mrk. 7 skl. Ligvideret, bliver udi behold, og til deeling penge 67 
Sdr. 2 mrk. 9 skl. deraf tilkommer Jens Rasmussen det halfve part som er 33 Sdr. 3 mrk. 4½ skl., 
den anden halfve part deelis Imellem forskrefne 2 sønner, og 3 døttre, er deraf en broder laad 9 Sdr. 
2 mrk. 102/7 skl  
Og en søster laader 4 Sdr. 3 mrk. 5 1/7 skl. for Jens Rasmussens anpart er udlagt, 2 sorte kiør à 18 
mrk er 9 Sdr., en sort grimed liden koe 3 Sdr. en brun snopped hest gilling 6 Sdr.en brun hest for5 
Sdr. en brun blised hoppe 5 Sdr. en liden vogn med stier for 3 Sdr.2 mrk. I Vester seng i 
Herberghused, en hvid kanned ullen ofver dÿne 6 mrk 2 harrer à1 mrk. er 2 mrk., it deigne trug med 
en gaulp 1 mrk. it brød bende 4 Skl :/: Den Eldste søn Hans Hansen for sin anpart 9 Sdr. 2 mrk. 10 
skl. Udlagt, en sort skiolded koe for 4 Sdr. 2 mrk. en graae skeiled hoppe 3 Sdr. en gl.Wogn uden 
stie for 6 mrk. 2 stand tønder à 12 skl. er 1 mrl. 8 skl. it aar med behl: 12 skl.en kierne for 6 skl. :/: 
den anden søn Hans Jensen tilkommer 9 Sdr. 2 mrk. 10 skl. der for er tillagt, en graae skinled 
hoppe for 6 Sdr. en sort hielmed stud for 3 Sdr. en voehe for 3 mrk. til overs 6 skl.:/: Den eldste 
Inger  Niels Ibsens tilkommer 4 Sdr.3 mrk. 5 skl., Udlagt, it graae blisted fior gammel hors foll 3 
Sdr. it sort studnød 6 mrk. i Vester seng i Herberghused, en blaae Ranned linnes hofved dÿne 1 mrk. 
2 gl. høe stier for 5 skl.:/: Den anden Daatter Kirsten Hansdaatter tilkommer 4 Sdr.3 mrk. 5 skl. 
Udlagt, en Røe hielmed Koe for 4 Sdr. en hvid soe 3 mrk. hos broderen Hans Jensen 5 skl.:/: Den 
Yngste Daatter Seigne Hansdaatter tilkommer 4 Sdr. 3 mrk. 5 skl. Udlagt, en Sort heilmed Qvige 
3 Sdr. hos Tenne Jenedsen i Svanihe som hand hertil boet er skyldig 6 mrk. en ny Vefved age dÿne 
Med guhl under foer 1 mrk. it gl. flanesk hiønder med skin under for 8 skl. til overs 3 skl.  
Efter en  Samfrender forretning paa denne Anmelte 28 gaard i Perskersogn med foeman Hans 
Seiersen i Poulskersogn, Dateret  den 26 Maÿ  A: 1691. befindes berørte gaard at Være topered for 
peng 78 Sdr. 1 mrk. 2 skl. deraf tilkommer Sønnen Hans Hansen efter sin S: Fader, hoved Summa 
12 Sdr. 3 skl., som til Dato  tillige med løsøre imod opforstring har bestaaed foruden Rente, Item 
Daatteren Kirsten Hansdaatter tilkommer, af Gaarden efter sin Fader hoved Summa 6 Sdr. 1½ skl., 
og som hun har Væred  saa alderen side  sin Faders Død at hun føden har kunned fortiene, saa til 
regnis hende Rente rfter berørte som frende dom, aarlig 1 mrk. er i disse foeløbne 7 aar 7 mrk. som 
Jens Rasmussen hende af Gaarden betale, Segne Hansdaatter som Jens Persen i Poulskersogn er 
værge for tilkommer ogsaa af fodel 28 Gaard i Perskersogn efter sin S: Fader, hoved Summa. 6 
Sdr.1½ skl. Rente angaaende, da hofver Mÿndlingen der Imod Lært at læse prendt, der imod blef 
bevilged den Rente, som hun paae kort tid kunde være berettiged, imod denne lærdoms bekostning 
lige at opgaae, blifver da igien af berørte gaard ptapt disse Samptlig arfvinger til deeling, naar 
forskrefne 7 mrk. rente er fradrages, peng 52 Sdr. 1 mrk. 12 skl. Hiileked delis først i 2 lige laader 
der af Jens Rasmussen  tilkommer, dend halfve part som er 26 Sdr.14 skl. Den anden halfpart som 
og er 26 Sdr. 14 skl., deeles imellem forskrefne 2 sønner, og 3 døttre, en deraf en broderlaad 7 Sdr. 



1 mrk. 153/7 skl., og en søsterlaad 14 mrk. 155/7 skl., Og som afgangne Hans Aristsen efterladte 
søn Hans Hansen er saa Ringe af alder Nemlig 9 aar gammel, henledes sin frie adgangne efter 
berørte sin S: Fader til denne 28 Gaard at Sehulle kunde i sin tid tilkommer, saa er med samptlig 
arfvingernis som tøeke Saa og formedelst videre bekostning at fore kommer, denne forskefne goir  
de poit delt arfvingerne imellem, Og den adgang til gaarden indtil Mÿndlingen Hans Hansen 
laugvaapt ; og veder hefttig Worder at bevar, imidlertid boer Stiffaderen Jens Rasmussen  paa 
Gaarden og deraf Reeder, og Svarre hvis gennes er, som nu er, eller paa beded naar der, heldst som 
hand og er Mÿnlingens værre, hvilked morbroderen Hans Hansen i Østerlaurskersogn, Ved sin ind 
skekede skrifoelse , anføekel som saaledes er lÿdende, Højt ærede Seheftte forvalter Hr. Jens 
Persen Meeklenbourg, efter  som min søster i Perskersogn er  bort Død, og har efterladt sig nogle 
børn, Henledes Hvilke, og Stiffaderen i dag beranmed at holdis skiftte, og deeling, Da ieg som 
Morbroder, men formedilste Svaghed er aldelis forhindret, at ieg ingen lunde Kand komme dødhen, 
hvor for ieg Ved denne min skrivelse vailde bede, at det maatte være optages, at ieg gifver til 
Kiende hvad om børnene Raadeligt saaufnis, Nemlig at Stiffaderen Jens Rasmussen, maatte blifve 
værge for dem, og tillige blive Ved Gaarden,indtil at Sønnen blef saa stor, at hand kand antage sig 
den, og børnene samptlige at fore blive hos Stiffaderen, paa det der maatte faa en goed optvehtelse, 
som ieg formoeder at de best kand faa hos hammen , og ieg imedlertid bliver deris til sivs 
formynder, dette saaleedes at maatte foerveis, beder ieg paa det ydmygligste, og i det øfrige  nid 
stiller det til Sehiftte i frighedens goede betenkning, forbliver deris Skyldig tienere +++ Hans 
Hansen eged skefvne navn Østerlaursker sogn den 29 April Aar 1698, som samme Sødel for melte, 
Hvilken Hans Hansens begering forbilligt eragtedis helst som Stif faderen Jens Rasmussen er nu 
skiekelig, og beqvem mand der stue Stif børnene hiid indtil Loulig, og forsvarlig haver føer staaet, 
hvilked hand, og nu loved her efter lige saa at ivil løntinuere, og beholde børnene hos sig, med 
denne overgaais som hand foer Gud, og øfrigheden viel ansvare, efter skifttefor Valterens 
anfordring holded Vedkommende ej meere at angive, som dette Strefboe kunde retten komme til 
beste, eller fordre Geild. Ej heller Vidner i nogen maader at kunde vedkommer, hvor ved saa dette 
skifte, dette saa at være Pasheret, Testerer. J.P. Meeklenbourg,     Henrich Brugman,              
Jens Rasmussen,        Jens J:P:S: Persen,     Anders Rasmussen ,        Niels N:I:S:Ibsen, 
Anders A:O:S: Ollesen,      Hans H:L:S: Lasse. 
For dente forskefne arfvepart som mig Niels Ibsen paa min Hustrus Inger Hansdaatter værger her 
efter af løsøre, saa af denne 28 Gaard i Perskersogn tilkommer, er mig af Jens Rasmussen  skeed 
foenøjelse, og betale mig; Saaeig forker Jens Rasmussen  , for goed og Reedelig betalning i alle 
maader, hvor for ieg til Ydermeere stod fæstelse dette med min egen haand underskiever, som 
skeede  udi under begiede mænds  nerværelse: i dag den 29 April A: 1698., 
Henrich Brugman,   Jens J:P:S: Persen,    Anders Rasmussen ,     Niels N:I:S:Ibsen,            
Anders A:O:S: Ollesen,          Hans H:L:S: Lasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


