1332, Anders Hansen, 12. Vg. Poulsker.
Nr. 88. Side 147. 1706. 7. April.
Anders Hansen, 12. Vg. Poulsker.
Maren Larsdatter. Laugv: Søren Hansen, bondemand, Poulsker.
Ved ægt med afg. Karne Ibsdatter. 1 søn. 1 dat.
A: Jørgen Andersen. Ungkarl, myndig, her på gården.
B: Maren Andersdatter, f. 1681. Værge: Bror, Jørgen Andersen. Tilsynsv: Jeppe Espersen,
Østermarie.
Ved ægt med enken. 1 søn. 2 døt. ( der står 2 døt. Jeg tror, ”D” og ”E” er samme, men
hvorfor har de så hver
Sin værge.??).
C: Thomas Lars Andersen, f. 1689. Værge: Peder Larsen, Poulsker.
D: Karne Andersdatter, f. 1692. Værge: Peder Larsen, Poulsker.
E: Boel
Andersdatter, f. 1698. Værge: Jens Madsen, Poulsker.
Anno 1706 Dend 7 Aprill er Holden Registrering og Wurdering efter Sahl: Anders Hansen som
boede og døde paa det 12 Fri Waardnede I Poulsker sogn, som skeede: denns Sahl: Mands
eftterlefvende Enke Maren Larsdaatter og hendis Laug verges Søren Hansen Boende Mand i
Poulsker sogn deres overværelse, samt og saa var til stede fornd: Sahl:eldste søn Jørgen Andersen
sampt og dend Sl: Mands Broder Hans Hansen som og ver til stede, Hvor da paa Rettens Vegne
var overværende Høÿ Edle og Welbaarne Hr. Ober Commendant og Amtmand Waldemar Reedt
ved sin Fuldmegtig Captain Gregers Christensen boendemand i Aakirkebÿe og Skifteskriveren
Henrih Brugman ved sin fuldmegtig Powell Hartvig ; Jacobsen, og blest till Wurderings mand
anordnede Jep Olsen og Jens Mads begge boendemænd i Poulsker sogn, hvor saa er fore funden
som følger.
Heste og Hopper.
Én Brun Hoppe sat for 8 Sdr., Nog én graa skimlet Hoppe sat for 6 Sdr., en sort brun blisset foele
sat for 7 Sdr., Én sort Dito sat for penge 5 Sdr.,
Qvæg.
En Hvid Røgget Koe for penge 6 Sdr., en blakket Koe sat for 5 Sdr., en Røe Røgget Køe sat for
penge 5 Sdr., en Sort Røgget Koe for 5 Sdr.2 mrk., Én Brun Hielned og en Røe Stud begge brende
med Anders Laursen brende i NeXøe satte for penge 15 Sdr.,
Faar og Lam.
6 Stÿkker gamle Faar for 6 Sdr, .3 Stk. Lam á 2 mrk. er 1 Sdr.2 mrk.,
Svin.
4 Hvide Søer alle med sorte Hoveder á 3 mrk.8 skl. er til sammen 3 Sdr.2 mrk.,
Geis.
4 Stk. Geis utml: 3 Gies og én Gaasse á stk. 1 mrk.4 skl. er 1 Sdr. 1 mrk.,
En Vogn uden stier sat for 1 Sdr.2 mrk., Nog en gammell møg Vogn sat for 1 Sdr., 2 Høe stier sat
for 1 mrk., en gl.Høe stie 8 skl., en Plou med ald sin behør nembl: Jern og træred skab sat for 1
Sdr.2 mrk., En gammell træ Harre for 4 skl., en Slæde sat for 1 mrk.4 skl.,
I Stuen.
En Gammell Fÿrre Kiste uden laas for 1 mrk., it gammell Ege Skab med 2 dørre sat for 3 mrk., it
Fÿrre Bord med aaben foed sat for 3 mrk., en gl. Tÿne borger Salt Tønde for 6 skl., en gammel Jern
Grÿde sat for 1 mrk.8 skl.,
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Paa Loen
I Nørrelade findis 2 Tønder Tørsked ukasted Bring a 3 mrk.8 skl. er 1 Sdr.3 mrk., En gl: Spakkelse
Kiste sat for 4 skl., en Lÿng Rifve sat for 6 skl., en gl: Jern for 6 skl., én gl. Krak Øpse sat for 8 skl.,
1½ Te Strø Rug sat for 2 Sdr.,
I Krubhuset
En Røste balg for 1 mrk., en gl. Øhl falf Tønde sat for 1 mrk., 2de Tønder tomme á 4 skl. er 8 Skl.,
Summa andrager forskrefne anført løsøre Goeds som efter for hen indførte tapt opdrager till penge
86 Sdr.1 mrk.14 skl., Skifteforwalteren tilspurte Enken og hendes Laugværge samt de andre
Vedkommende og denne Sl: Mands Børn og Arfvinger om de viste noget Videre som dette Sterfboe
Kand komme til beste. Hvor till de svarede Nej, at de ike Viste videre end fore fundet er og
forskrefvet staar, Hvor saa denne Registring og Wurdering her med nu sluttet, at saaledes er tilgaat
og Pahseret som forskrefvet staar Testeren vi underskrefne
Gregers Christensen,
Povell Hartvig Jacobsen ,
Jens J:M:S: Madtsen,
Søren S:H:S: Hansen,
Jepp Olsen,
Jørgen Andersen,
Hans Hansen.

Anno 1706 Dend 20 Maÿ er efter Loulig giorde Tillÿsning holden Registering og Wurdering samt
Skifte og Ligvidation efter Sahl: Anders Hansen som boede og døde paa det 12 Wordnede, som
kaldes it Fri Wordnede beliggende udi Poulsker sogn, og det imellem denne Sl: Mands efterlatte
Hustru Maren Larsdaatter for hende er efter hendes begiering til Laugværge anordnet, Søfren
Hansen boende i Povelsker sogn, de paa dend ene side, og paa dend anden side denne Sahl:Mands
samptlige børn, som tilsammen er 2 sønner og 3 døttre, Hvoraf denne Sahl: Mand har aufled med
dend første Sahl:Hustru Karen Ibsdaatter, én søn, og én daatter,
Sønnen er Jørgen Andersen som er ungkarll, og er nu værende paa berørte 12 Wordnede, og er
efter Loven Fuldmÿndig,
Daatteren Marne Andersdaatter paa 25 aar gammell for hende er nu til Værge anordnet bemelte
broderen Jørgen Andersen og Jepp Espersen boende i Østermareker sogn at være til sÿns værge
med hendes fordt broder;
De andre 3 børn, én søn og 2 døttre som denne Sahl: Mand har aufled med denne nu efterlevende
Hustru ,
Deraf er sønnen Lars Andersen nu 17 aar gl: for ham er nu til værge anordnet Peder Larsen
boende udi Poulsker sogn,
Dend Eldste daatter er Karne Andersdaatter paa 14 aar gammel, for hende er nu til værge
anordnet Peder Larsen boende udi Poulsker sogn.
Dend Eldste daatter er Karne Andersdaatter paa 14 aar gammel, for hende er nu til værge
anordnet Jepp Olufsen Poulsker sogn, som sig det godwilligen antog:
Dend ÿngste daatter er Boel Andersdaatter paa 8te aar gammell, for hende er nu til værge anordnet
Jens Madsen boende i Poulsker sogn.Hvilket værgemaall Jens Madsen sig god villigen paatog:
Hvorpaa Rettens viegne var overværende Høÿ Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Obercommendant
og Amtmand Hr: Waldemar Reedt ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen boende i
Aakirkebÿe og Skifteskrifveren Henrih Brugmand. Paa samme Skifte er til wurderings mænd
opmeledet Jepp Olufsen og Jens Madsen begge boende i bemelte Poulsker sogn, hvorda er
forefunden og Pahsered som følger. Skifteforwalteren tilspurde dend Eldste søn Jørgen Andersen
sampt er melte Dahl: Anders Hansens andre Arfvinger som mÿmdige ere, om de will vedgaa og
besvare denne Safl: Mands Anders Hansens bortskÿldige Gield og Arstefter hannem at tage eftter
Loven fond: Jørgen Andersen hertil svarede for sig self, at hand will svare og betale til arst og
Gield eftter sin Sahl: Fader savit rigtig befindes dette Sterfboe at være skÿldig, saaledes som Loven
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til holder. Saa blest dend forhen paa dette Sterfboes Middell ower løsøre gøehed forhattede
Registering som er datered d. 9 aprill 1706. nu igien foretagen, og det løsøre Gods derudi er taxered
afbond. Wurderings mand eftterseet, og nu igien befunden i pris saaledes som hereftter følger
Nemlig .
Én brun Hoppe da taxeret for 8 Sdr. nu sat for 6 Sdr., én graae Hoppe da sat for 6 Sdr. nu sat for 5
Sdr., en Sort Snopped foele da sat for 7 Sdr. nu sat for 6 Sdr., en plet Sort foele da sat for 5 Sdr. nu
sat for 4 Sdr.2 mrk., Og som forskrefne baster siden registreringen er for blestun i Sterfboet ved
auflingens brug og gaardens Sæd i Jorden derved er need it Arbeidet faauit de der till kunde beuges,
saa er de nu i forskrefne maader udi taxten forandred. Item blest forskrefne.
Qvæg.
Nu aft eftter skrefne værdi og tapt, En Hvid Rÿgged Koe befindes forhen at ware sat for Sep Sdr. nu
sat for 5 Sdr.2 mrk., én blakket Koe for bliver ved forige tapt som er 5 Sdr. én røe Røgged Koe før
sat for 5 Sdr. nu sat for 4 Sdr.2 mrk., en Sort Røgged Koe før sat for 5 Sdr. 2 mrk., nu sat for penge
5 Sdr., ford: én brun hielmed og én rød stud, begge brente med Anders Laursen brende fra mepur
nu for bliver ved tapten for 15 Sdr.,
Faar og Lam.
Findes nu i kog fimb gamle faar, med sin afgrøde er sat for stÿkket 4 mrk. er 5 Sdr., 3 fior gamle
lamb med sin afgrøde á 2 mrk. er 1 Sdr.2 mrk.,
Svin.
4 Hvide Søer alle med Sorte Hoveder sat hver for 3 mrk.8 skl. er 3 Sdr.2 mrk.
Geis
4 stk. gamle Geis med Gassen indberegned med sin afgrøde stÿkket sat for 1 mrk.4 skl. er 1 Sdr.1
mrk.,
Boehave.
En Vogn foruden stier er til forne sat for 6 mrk. nu sat for 5 mrk., én gammel møg Vogn før sat for
4 mrk. som nu sÿnes ringere eller for andred der for nu sat for penge 8 skl., 2 gamble Høestier er sat
for 1 mrk. , én gammell Hus stie satt for 8 skl., en Ploug med Jern og Træverk for sat for 6 mrk. nu
sat for penge 5 mrk., én gammell Harre før 4 skl., én gammell Slæde sat for 1 mrk.4 skl.,
I Stuen.
En gammell Fÿrre Kiste uden laas for 1 mrk., it gammell Egewaaskab med 2 dørre og en laas for 3
mrk., it Fÿrrebord i stuen med aaben foed paa og Skofte sat for 3 mrk., en gl. Lÿneborger Salte
Tønde for 6 skl., en gammell Jern Grÿde 1 mrk.8 skl.,
Paa Loen.
Én gammell Hakkelse Kiste 4 skl., én Lÿng Rifve for 6 skl., én gammell Jern Tÿster for 6 skl., én
gammell Krak øpse for 8 skl.,
I Krobhused.
En Røste ballig sat for 1 mrk., én gammell Øll half tønde for 1 mrk., 2 tønder tomme 8 skl.,
Sæden
Som er saaed Rug angaves at være saaed herved gaarden 1½ tønde, deraf strøe Kornet sat for 2 Sdr.
de fond: 1½ tønde Rug saaeds afgrøde med Arbeidet blest sat af verdi for penge 2 Sdr. forskrefne 2
tønder biug som fantes paa loen beretted Enken at være saaed herved gaarden, hvilket settes med
sin afgrøde og Arbeidet for penge 3 Sdr 2mrk.,
Summa andrager dette forskrefne i løsøre i goeds eftter dend tapt som nu i dag herpaa er satt till
penge 81 Sdr.3 mrk.6 skl., Skifteforvalteren tilspurde Enken og Arfvingerne om denne Sahl: Mands
i fare klæder, dertil de svarede at de vare af ringe værdi, og denne Sahl: Mands Børn har sig sielst i
mellem deelt at paa klæde sig, og derimod beholder Enken sine egene i fare klæder. Widere til
spurde skifteforvalteren alle ved kommende, om der var nogen som viste noged meere at andgive
som til dette Sterfboes løsøre middell kunde anføres dertil Enken med sin Laugværge svarede nej, at
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de viste ike meere at andgive, til dette Sterfboes løsøre middell, videre end for and findes indført
saa blest angiven eftterskrefne dette Sterfboes bortskÿldige Gield og Prætensioner, og er dertil giort
udlæg som hereftter følger. Ved eftterretning I Bog Claringen under Øfrighedens Hender Datered
1 Martÿ 1706. befindes af dette 12 Wordnede at Reste for 1705 penge 4 Sdr.3 mrk.10 skl., Udlagt
Rug Sæden at have 2 Sdr. af Biug Sæden at have 2 Sdr.3 mrk.10 skl.,
Hans Tomassen af Poulsker sogn møtte herpaa Sterfboed og frem lagde en Dom udstad af Sÿnder
HerretTing og afsagt af Herreds Fougden Jacob Lorentsen de d. 23 Martÿ 1706 som nu blef læst
og paaskrefven Eftter hvilken Dom Hans Tommassen befindes at tilkomme hos denne Sahl: Mand
Anders Hansen Capital 18 Sdr.2 mrk.8 skl., og Refererer sig till én forhen af forige Herrit fougden
afgangens Mickell Andersen udstade Dom som i fornt: Dom er indført Datered Sÿnder Herridsting
dend 6 November 1695 Ved opskriftten eftter namsligningen at være derfor giort indførsell udi
dette forberørte 12 Friwordnede, og ved berørte Domb deraf Reitts skadesløs tilkient med
omkostning indtil betalingen skeer, eftter hvilken beskafenhed af for berørte Capitall de fornt:18
Sdr.2 mrk.8 skl., nu til denne dag herpaa skifted bereignes Rentte som opdrager til penge 8 Sdr.2
mrk.12 skl., Nog berireignes omkostning for denne Herreds fouged Jacob Lorentsens Doms som
eftter opskriften opdrager til penge 10 mrk.10 skl., er saa fornt: Rentte og omkostning tilsammen
penge 11 Sdr.1 mrk.6 skl., bemelte Hans Tomasen indgik nu herpaa Sterfboed, at hand vill være
forndÿed med at tage løsøre for alt hvis ham herudi Sterfboed udi for skrefne maader tilkommer
baade Capital de 18 Sdr.2 mrk.8 skl., saavelsom Renten og omkostning som tilsammes opdrager til
penge 29 Sdr.3 mrk.14 skl., Udlagt en Sket sort foele for 4 Sdr.2 mrk., en sort snopped foele for 6
Sdr., én blakket Koe 5 Sdr., en sort Rÿgged Koe 5 Sdr., dend beste Vogn uden stier for 1 Sdr.1
mrk., 2 Sort hofved Søer 1 Sdr. 3 mrk., En brun Hoppe er sat for 6 Sdr., en Slæde for 1 mrk.4 skl.,
en Huus stie for 10 skl.,
Anders Larsen Boende i Nexøe fordred eftter sin Seddell, og melder om forsikring udi forberørte
tvende taxerde Stude som hans Qvæg brende paa findes, og nu saaledes vedgikes penge 16 Sdr.1
mrk.4 skl., Herfor Udlagt én brun hielmed og en Røe Stud 15 Sdr., En Ploug med fornd: behør for 1
Sdr.2 mrk., én Harre for 4 skl.,
Sognepræsten Hr: Mads Svane tilkommer for denne Sahl: Mands ligbegievgelse penge 4 Sdr.
Udlagt 4 Faar med sin afgrøde á 4 mrk. er 4 Sdr.,
Sognedeignen Mons Madsen tilkommer eftter løfte for denne Sahl: Mands Ligbegievgelse 2 Sdr.,
Udlagt af Rug Sæden at have disse penge 2 Sdr.,
Kirkevergen Ludvig Simonsen for Povelskirke fordred som rester Kirketjende for 1703 penge 2
mrk.4 skl., Udlagt it Fior gammell Lamb for 2 mrk. én Hakkelse Kiste 4 skl.,
Bendtp Rottansten I Østerlarsker sogn lod fordre Reise penge paa Sl: Anders Hansen vegne ad
Kiøbenhavst 4 mrk., Sønnen Jørgen Andersen hertil svarede at hand paa sin Sahl: Faders vegne
har betalt og fornøÿed till S: Jens Buk i Aaker sogn som reiste med Bexdip Rottensteen 3 mrk.,
saa at samme Reise penge skulle vere dermed betalt, og erbød Jørgen Andersen sig herom alt
aflegge sin Eed, at Jens Buk dermed var fornøÿed. Skifteforvalteren hertil meldede at saa som
Jørgen Andersen er bivder sig fornd: sit angivende med sin Eed at berette, saa er denne fordring
derfor henvist til Lov og Rett.
Jepp Olufsen i Povelsker sogn fordred som vedgikes 5 Sdr., Udlagt en Graa Hoppe for 5 Sdr.,
Søstren Hansen i Povelsker sogn fordret som vedgikes penge 4 Sdr., Udlagt én Sort Hoved Soe for
3 mrk.8 skl., 4 gamble Gies med sin afgrøde 5 mrk., af Biug Sæden de 2 mrk.6 skl., it Bord i stuen
3 mrk., én Jern Grÿde Krog 1 mrk.8 skl., Én Krak øpse for 8 skl., it tønde tomme 4 skl., Tilovers 2
skl.,
Joen Tommassen i Boelsker sogn lod fordre 1 Sdr.,Udlagt it Faar med sin afgrøde for 4 mrk.,
Hans Monsen i Povelsker sogn fordret Arbeidsløn for denne Sl: Mands Ligkiste og andet 1 Sdr.1
skl., Udlagt it Soe Sviin for 3 mrk.8 skl., én Øhl halftønde for 1 mrk., tilovers 1 skl.,
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Jens Jensen i Snogebek fordred 3 mrk.6 skl., Udlagt en gammell Vogn 8 skl., 2 Høe Stier for 1
mrk., én Fÿrrekiste uden laas for 1 mrk., én Lÿveborger Salttønde for 6 skl., én gammell Jern
Tÿstve for 6 skl., én tønde stomne 4 skl., Tilovers 2 skl.,
Peder Kofoed i Nexøe fordred eftter sin Seddel penge 2 Sdr.8 skl., Indført i det 12 Wordnede for 1
Sdr., it Wraaskab 3 mrk., én Røsteballig 1 mrk., én Lÿng Ristve 6 skl., hos Søstren Hansen 2skl.,
Karen Sahl: Niels Madsen Boende i Nexøe fordred for it Øhlkar paa 1½ tønde stoer 4 mrk., for én
Øhllejell 8 skl., Sønnen Jørgen Andersen dette Krauf benegter og sagde at denne Gield var betalt.
Skifteforvalteren saa denne fordring henviiste till Lov og Rett.
Jep Jespersen i Østermarker sogn fordred for én Høÿeste Rettes Dom som er for hver stuet paa
dette 12 FriWordned som Rosted 18 Sdr.: og Will siden derom med Sl: Anders Hansens Arfvingtr
for eenes , som hand nu saa sielf foregaf for it Skiftebref opretted eftter Sahl: Hans Hansen i
Povelsker sogn dend 23 Juli Aar 1679. som findes indført udi én Landstings Dom at, udstad af
Borringhollms Landsting, og afsagt inden Landstings Retten af Welb: Hr: Landsdommer Mathias
Rass dend 13 November Aa 1695. befindes denne Sahl: Mand Anders Hansen at vere til ordned at
Værge for sin Søster Kirstine Hansdaatter, og til kommer hende eftter samme skifte bref først af
løsøre godset 9 Sdr. 1 mrk., som er Hoved Summa. Deraf bereignes Enkell Rentte fra bemelte
Skiftebrefs Dato till dend 23 juli 1706 . udi 27 aar er 11 Sdr. 8 skl., Item tilkommer Kirstine
Hansdaatter eftter samme Skiftebref af dette 12 Frewordnede i Povelsker sogn Capitall 36 Sdr.1
mrk.3 skl., Deraf er og Enkell Rentte bereigned udi berørte 27 Aar penge 48 Sdr. 3 mrk.12 skl.,
Summa Andrager baade løsøre Capitall og Deraf forfalden Rentte, Item af dend Capitall udi fornd:
12: Wordnede samt deraf forfalden Rentte ; eftter som forskrefvet staar som Kirstine Hansdaatter
saaledes tilkommer Capital og Rentte 104 Sdr.2 mrk.7 skl., og paatog Hr: Hans Olufsen Sonne
Sognepræst i Nexøe og Boelsker sogn sig værgemaall for berørte Kirstine Hansdaatter, saa er da
Kirstine Hansdaatter for berørte sin Capitall og Rentte formeddelst mangell af løsøre nu eftter
dette Skiftebrefs slutning giort indførsell udi dette fornd: 12 :FriWordnede i Povelsker sogn for
penge 104 Sdr. 2 mrk.7 skl., Belangende denne 12 : FriWordnedegaard i Povelsker sogn, hvorledes
denne Sahl: Mand Andres Hansen er denne fornd: FriWordnede berettiged, da fremb lagde Enken
og Arfvingerne derom eftter skrefne brefve og Documenter, som nu blef læst og paaskrefven, først
it Skiødebref Datered Povelsker sogn dend 27 Juni Aa 1681: udgifvet af Esper Olsen, og til
Witterlighed med under skreven af Herreds Skriveren Hans Saksen samt Laurs Morttensen og
inden Sÿnder Herreds Ting dend 28 juni 1681 af bemelte Esper Olsen bekrefted og Wedstaaed
meddes opskrifts Videre for melding tillige med hos følgende Qviteringer og aftald Datered den 18
Februar Aa 1681. Uggivet af Olde Andersen af Olsker sogn med Esper Olufsen og Lars
Morttensen till Witterlighed under skrefven, livdende at Oluf Andersen har bekommed af Anders
Hansen paa sin Hustrus vegne 42 Sdr.9 skl., paa slt Jordegoeds, eftter des Videre indhold, derpaa
stoed skreftin én Quitering udgivet af Esper Adsersen af Aaker sogn Datered dend 4 Februar 1684
at hand haver bekommed sin Hustrus anpart, saa at hand inted has denne Sl: Mand Anders Hansen
hafde at kræfve, eftter derom samme Qviterings for melding, Nog blesf læst én Qvitering udgivet af
Peder Ibsen i Povelsker sogn Datered den 12 Marti 1690, med indhold at hand haver oppebaared af
Anders Hansen sin Hustrus anpart af fornd: 12 :Friwordnede, eftter derom videre samme Qviterings
indhold. Saa fremlagde Hr: Hans Olufsen Sonne Sognepræst till Nexøe og St: Boels Kirkers
menigheder, it af denne S: Mand Anders Hansen til ham udgivet panttebref paa dette fornd: 12 Fri
Wordnede i Povelsker sogn, Datered Povelsker sogn dend 15 Mati aar 1697. og inden
Borringhollms Landsting læst dend 5 Maÿ 1697. under Welb: Hr: Landsdommer Mathias Rask og
Landstings skriver Morten Joensen Klou hender og Seigll Testered, saa og er derpaa frigved at det
er læst inden Sønder Herredsting dend 1 Augusti 1702, med indhold at Anders Hansen til berørte
Hr: Hans Sonne haver i pantt satt dette 12 Wordnede til underpant for Capitall 180 Sdr., og bleff
samme pantebref nu læst og paaskrefven, af hvilken fornd: Capitall Hr: Hans Sonne fordred Rentte
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som rester udi 9 aar er 81 Sdr. paa samme Pantebreff fremlagde Hr: Hans Sonne én Landstings
Dom af Welb: Hr: Landsdommer Ancher Muller inden Borringhollms Landstings Rett afsagt dend
14 November 1703. Hvis slutning nu blef læst og paaskreven eftter hvilken Doms tilhold Hr: Hans
Sonne nu fordred for aarsaged omkostning till heom og Landsting opdrager i alt 12 Sdr.3 mrk.2
skl., bliver saa Hr: Hans Olufsen Sonne fordring Capitall paadrager Rentte og Morehsens
bekostning i alt penge 273 Sdr. 3 mrk.2 skl., Herom blef Hr: Hans Olufsen Sonne, med Enken, og
hendes Laugværge, Item Sønnen Jørgen Andersen, og de umÿndiges værger nu for Emod,
saaledes at alt dette som Hr: Hans Sonne i forskrefne maader tilkommer skall alene være og
forblive paa Capitall tou Hundrede og halftredsindtinge Sdr. siger 250 Sdr.: Som denne Sahl:
Mands søn Jørgen Andersen eller dend som gaarden Nembl: dette 12 Friwordnede bliver
berettiged skall give Hr: Hans Sonne fuldkommen og for mÿelig Pantebref paa nu til først
kommende St:Hansdag1706, eller og til samme tid lest vere og betale denne Capitall til Hr: Hans
Sonne Skadesløs, og saa lenge annammede Hr: Hans Sonne omrørte pantebref og Landstings Dom
til sig eftter at de vare paaskrefven. Endnu fremstoed Hans Hansen Boende paa 12 Wordnedes
grund i Povelsker sogn, og var gestendig at hand hafde annamered og oppebaared af sin broder
Anders Hansen, alt hvis hannen arfelig kand vere til falden eftter sin Sahl: Fader og Moder udi og
af dette fornd:12 Wordnede i Povelsker sogn, og der for nu Loved bend: Hans Hansen, at hand Vil
holde sin broder Anders Hansens samptl: arfvinger Krauf og Skadesløs i allemaader, for berørte
skiøde og Quiteringer af kalder blef til Sønnen Jørgen Andersen nu lest omed. Eftter it Skiftebref
opretted, eftter denne Sahl: Mands første S: Hustru Karne Ibsdaatter datered d. 4 Februar 1688
befindes denne Sl: Mands med fornd: sin Hustru aufled søn Jørgen Andersen , og en Daatteren
Marne Andersdaatter at tilkomme i Arf penge 21 Sdr.3 mrk.1½ skl., hvorfor deres Fader Anders
Hansen haver forsikred dem udi dette 12 Friwordnede i Povelsker sogn, Hvilket Skiftebref nu ble
flest og paaskreven , og derefter Sønnen Jørgen Andersen anpart anføres Capitall penge 14 Sdr.2
mrk.1 skl., deraf rentte fra skiftebrefveds dato d. 1 februar 1688. til dato penge 13 Sdr.7 skl., er saa
Capitall og Rentte tilsammen 27 Sdr. 2 mrk.8 skl., herfor er giort indførsell udi dette 12:
Friwordnede i Povelsker sogn for 27 Sdr. 2 mrk.8 skl., Daatteren Marne Andersdaatter
tilkommer udi dette fornd: 12 Friwordnede eftter forskrefne maader, eftter sin Sahl: Moder Capitall
7 Sdr.1 mrk.1½ Skl., deraf Rentte i forskrefne tid som er penge 6 Sdr.2 mrk.3½ skl., er saa Capital
og Rentte tilsammen penge 13 Sdr.3 mrk.4 skl., herfor er giort indførsell udi fornd: 12 Friwordnede i
Povelsker sogn for penge 13 Sdr. 3 mrk.4 skl., Skifteforvalteren for sin Salarium i alt 5 Sdr. Udlagt
en hvid Røgged Koe for 5 Sdr.2 mrk. tilovers 2 mrk., Skifteskriveren for sin umage i alt 5 Sdr.
Udlagt én Rød Rÿgged Koe for 4 Sdr.2 mrk., ved skifteforvalterens udleg de 2 mrk., Stempled papir
til dette skifte bref for 1 Sdr.2 mrk., Herfor er Udlagt og giort indførsell i dette 12 Friwordnede i
Povelsker sogn for 6 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk. er 4 mrk. Udlagte 2
fior gammell Lam á 2 mrk. er 4 mrk., Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bort Skÿldige
Gield og Prætentioner til penge 480 Sdr.1 mrk. 8 skl., Hvorimod løsøre godsed og høÿere opdrager,
for og til de forhen indførte smaa Creditorens fordringer er Udlagt med 81 Sdr.3 mrk. 6 skl., Bliver
saa igien af Gielden som dette 12 Friwordnede skulle besvare penge 398 Sdr. 2 mrk. 2 skl., till
hvilken Summa Hr: Hans Olufsen Sonne er pant haver till denne 12 Friwordnede gaard nu er
bodsig at tilsvare, og betale imod det at hand Hr: Hans derfor skeer vederlag af dette forberørte 12
Friwordnede, eftter hvilken Beskafenhed Skifteforvalteren er agted de her udi forhen indførte
Ceditorer ike kand lide nogen skade Men paa det af de Mÿndige i sin tid kund vide enten de kand
faa nogen Arf udi dette Fornd: 12 Friwordnede eller ike, saa halte Skifteforvalteren det for raadeligt
at oftemelte 12 Friwordnede kommer til Tapering, hvilken Tapt Skifte forvalteren foreholte Enken
med sin Laugværge, de Mÿndige Arfvinger og de Umÿndiges værger og Vedkommende at de skall
med for derligste lade befordre og til endelighed bringer, Hvorved Enken imod sin Sahl: Mands
Udfart kunde om i muligt var skee vederlag, som hun Prætenderede nu herpaa skifted, paa det
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derom til børlig Rigtighed kand hafves, og skifte brefved udferdiges, og der for er løsøre godset til
Gielden betafling nu Udlagt, saaledes som forhen findes indført og for det øfrige paa det 12
Friwordnede i Povelsker sogn giort indførsell, hvor ved dette Skifted er Slutted, dette saa at vere til
ganged og Pahsered som for Skrefvet staar, dertil Vidnes biurd under Vore Hender og Signetter
Skiftestædes Ut Supra.
Gregers Christensen,
H. Brugman,
Jens Madsen, I:M:S:
Søstren S:H:S: Hansen, Jepp Olsen ,
Peer Larsen, Jørgen
Andersen I:A:S:
Hans Tomassen H:T:S:
Hans Hansen H:I:S:
Till Witterlighed H: Sonne.

Skifte efter 1. Hustru.
. Nr. 43. Side 101b. 1688. 4. Feb.
Karne Jepsdatter, 12. Vg. Poulsker.
Anders Hansen.
1 søn. 1 dat.
A: Jørgen Andersen, f. 1679.
B: Maren Andersdatter, f. 1681.
Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes ½ brødre, Jørgen Espersen, Klemensker og Jep Espersen,
Østermarie, samt afdødes stiftfar: Esper Ollesen, Poulsker.
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