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No. 80-1910-11 
År 1910 den 15 November  anmeldte fisker Hans Jørgen Eskildsen af Rønne, at fisker Hans 
Amandus Mathias Nielsen var afgået ved døden bemelte den 14 di 48 amsgl., 
Efterladende sig Enken Thea Cathrine Nielsen f. Hansen og fællesbørn hvis navne senere ville 
blive opgiven, ligesom anmeldelse om hvorledes de vil være at forholde  med Boet ved 
fremkomme. 
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Skifteprotekol side 185-186-187 
No. 80-1810-11År 1910 den 25 November fonned kl.11 blev Rønne Købstad  Skifteret sat på 
befaveskonteret i Rønne og adn. Af den ord Skiftefaavalter og Skriver i Overværelse af 
nedenlignede vidner, herte fortager Boetss efter den den 14 November d. a. afdøde Fisker Hans 
Amandus Mathias Nielsen af Rønne fremlagde skrivelse af gans dato fra afdødes Enke Thea 
Cathrine Nielsen f. Hansen af Rønne, hvori min ansøger om Skifterettens tilladelse ku faa sine 
nedenudoute umøndige børns vedkommende i s 
in Enkestand at forblive hensidende i uskiftet bo efter bemeldte Neudes den 14 de. Afdøde Mand 
Fisker Hans Amandus Mathias Nielsen af Rønne.Ansøgningen indeholder opgøring om, at afdøde 
og afterladende Enke boende i fuldstændigt formuefællesskab med hinanden, at afdøde ikke har 
været i andet  ægteskab, at han ikke efterlader sig Særuldbørn, samt at hans arvinger forinden Enken  
alene ved fællesbørnene. 
1.Ane Marie Kofod f. Nielsen, f. 14 Juli 1886, gift med Skipper Janus Kofod, Vang. 
2.Tømmermand Andreas Jens Nicolai Nielsen f. 16 Januar 1888 Rønne. 
3.Fajancearbejder Hans Mathias Nielsen f. 4 Juni 1890 Rønne. 
4.Sadelmagerlærling Henry Christian Emil Nielsen f. 13 September 1889 Rønne. 
5.Emmy Cathrine Margrethe Nielsen f.20 Maj 1898 Rønne 
6.Helga Hansine Nicoline Nielsen f. 25 Oktober 1902 Rønne.Ansøgningen er bilagt tilladelse af 24 
de fra de under no.1-3 udnote arvinger for deres moder til at sidde i uskiftet bo, hvilken tilladelse er 
med underskrevet ad den under no. 1. Noonte Arvings mand Skipper Janus Kofod i Vang og af den 
for de under no. 2-3 nooule arvinger beskikkede kurator fisker Hans Jørgen Eskildsen af Rønne, 
for hvem beskilse forrevistes. Daabsattester for de under 2-6 noounte Arvinger fremviste ligeledes. 
Ansøgningen er forgået med Paategning af 24 de af fiskeren Ludvig Sevenius Eskildsen og Hans 
Jørgen Eskildsen, begge af Rønne, om at ansøgerinden er en hvislig og forstandig kvinde, hvem 
fællesboet uden fare kan betros.Efter det saaledes forligende , hvis rigtighed Skifteretten ikke fandt 
anledning til at betivle, blev der i henboer tie forordning af 21 Maj 1845 og Lov den Skifte af døds 
og fællesbo af 30 November 1874 G 9 i af Skifteretten paa de Møndigebørns vegne meddelt Enken 
tilladelse til i sin Enkestand overenstemmende med lovgivningen en indtil videre at forblive i 
hensiddende i uskiftet bo efter hendes afdøde mand, og saaledes at de umøndige børn, naar de bliver 
møndige, er berettigede til at forlange Skifte. 
Den meddelte tilladelse blev straks udfærdiget tilstillet Enken tilejner Kurotorbeskikkelsene er 
daabsattesterne. 
Den lov om arveafgift af 27 Maj 1908 §31,3 str. Paa burte opgørelse fremlagdes der efter. 
Boet er hermed foreløbig beseglet . Skifteretten hævet. 
Vidner Larsen, Kofod. 
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