2515,Kirstine Mogensdatter
Skifte Nr. 242.Ld.6 Side 350b. 1698. 16. Maj.
Kirstine Mogensdatter, enke. 27. Sg. Olsker.Risegaard.
Afg. Jep Mogensen.
5 søn. 1 dat.
A: Esper Ibsen, corporal, Nyker.
B: Niels Ibsen, Nyker.
C: Hans Ibsen, Rø.
D: Peder Ibsen, Olsker.
E: Lars Ibsen, Olsker.
1257,
F: Anna Ibsdatter, død, sidst gm ”Morten” Hansen, Rø. 3 søn.,1256, Marcus
1: Hans Markusen. Værge: Morbror, Hans Ibsen.
628,
2: Jep Markusen. Værge: Morbror, Peder Ibsen.
3: Markus Markusen. Værge: Morbror, Esper Ibsen.
Anno 1698 Den 16 Maÿ, er holden Registrering, og Wurdering, Smapt Skifte, og Deeling efter S:
Kirstine Mogensdaatter, som tilfoes var i Eehteskab med afgangen Jep Mogensen. Der begge
boede og Døde, paa den 27 Gaard i Olsker sogn, hvor en Sønnen Lars Ibsen boer, Imellem denne S:
Qvindes efterladte børn, og Børnebørn, som er først 5 sønner, og en Daatter,
Hvoraf den Eldste søn, er Esper Ibsen Corporal til Hest boede i Nyeker sogn.
Den anden søn, er Niels Ibsen i bemelte Nyeker sogn,
Den 3 søn er Hans Ibsen boende i Røe sogn,
Den 4 søn, er Peder Ibsen boende i Olsker sogn,
Og den yngste søn er bemelte Lars Ibsen boende i Olsker sogn,
Daatteren var Anna Ibsdaatter som var Eehskab med Markus Hansen i Røe sogn, efter hende
igien lever 3 sønner,
hvoraf den eldste søn er Hans Markusen, for hammen verger bemelte Hans Ibsen,
Den anded søn, Jep Markusen for ham verger bemelte Peder Ibsen i Olsker sogn.
Den 3 søn Markus Markusen, som berørte Esper Ibsen er verge for, hvorpaa Rettens vegne var
ofven vernede be. Meikhenborg og Brugman, paa stuer skifte er til Wuderingsmænd opmidled, Jens
Hansen og Morten Diderichs, hvor da er forefunde, og Pahseret som følger,
Qvæg
En brun sterned Koe 5 Sdr., en Sort hielmed Koe for 5 Sdr., en sort Røgged Koe for 5 Sdr., En brun
Skiøled Koe med it Skarn 5 Sdr., it sort Stierned Studnød 10 mrk., en Sort Hielmed Tyer Kalf 2
mrk., en Sort stiermed Qvigkalf 1 mrk. 8 skl.
Svien.
En hvid soe med 3 smaa grise 3 mrk.8 skl., en Røebelted soe 3 mrk.
Faar.
3 Faar á 3 mrk er 9 mrk.,
Hög.
En Brun blised Gilling 4 Sdr., en Røed ung Hoppe 5 Sdr.
I Herberg Hused.

I øveste lee 2 i den sønder seng, en gl. bolster overdÿne 9 mrk., 1. bruesgarn lagen 2 mrk.8 skl., it
blaaegarns lagen 1 mrk 4 skl., en linned hofved dÿne 3 mrk., en spinde top 2 mrk., 2 spinde med lin
vaar og striek 6 mrk.,
I Herberg Hused
i Stue lenge i øster seng en linnen under dÿne 7 mrk., en linnen under dÿne 6 mrk., it blaaegarns
lagn 1 mrk., en Ullen hoved dÿne 1 mrk., i vester seng nest op til, en blaae Kanned over dÿne 1
mrk., it linnen under dÿne 1 mrk. 2 Ullen og linnen hoved dÿne á 2 mrk. er 4 mrk. 2 Puder med gl.
Pudevaar paa á 2 mrk. er 4 mrk., i Stuen er andered, it bruegarns lagn 4 mrk. it bested seigklæde 5
mrk.,
Kaabber.
En gl. stor spand kedler vegtig til 6 mrk.,
En gl.delte gryde, er Vegtig til penge 3 mrk., en ploug med behør 4 mrk., 2 have 1 mrk.,
Paa Lofted.
En tønde 4 skl., 3 tønder stomne 6 skl., en half tønde 4 skl.,hindes en gl.vef som Kirstine
Hansdaatter blef gives til tieniste løn,
I Krobhused iJtcoener,
Tønder 8 skl., en gl. Kiste uden laas 1 mrk. 8 skl. en dito af føre 1 mrk.,
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 60 Sdr. 2 mrk. 14 skl., denne
S.Qvindes Ifare klæder efter skrefne, en sort pollemettis trøje 3 Sdr. it sort raskes skiørt:3 Sdr. en
sort klædis kaabbe 6 mrk. it grønt fifskaftes skiørt 7 mrk.,it sort polleneltis skiørt 9 mrk.,
Summa 11 Sdr.2 mrk. hvilked deelis imellem 5 brødre, og en søster, en deraf broderlaad 2 Sdr.
5,9/11 skl. og en søsterlaad 4 mrk. 2,10/11 skl., for eldste broder Esper Ibsens anpart er udlagt it
sort pollemeltes trøge 2 mrk 5skl. :/:
Den anden søn Niels Ibsen tilkommer 8 mrk.5 skl. Udlagt en Sort Klædis kaabbe for 6 mrk., af en
sort pollemeltis trøge 2 mrk.5 skl.:/:
Den tredis søn Hans Ibsen tilkommer 8 mrk.5 skl. Udlagt it sort kasks skørt for 3 Sdr. 11 skl. :/:
Den 4de søn Peder Ibsen tilkommer 8 mrk. 5 skl. Udlagt it grønt fif skahts skørt for 7 mrk. hos
Hans Ibsen 1 mrk. 5 skl. :/:
Den yngste søn Lars Ibsen tilkommer 8 mrk. 5 skl. Udlagt it sort pollemeltes skiørt for 9 mrk. til
ofvers 11 skl.:/:
Daatter Anna Ibsdaatter tilkommer 4 mrk.2 skl. hvilked deelis imellem 3 hendis sønner,en deraf
en hvers laad 1 mrk.6 skl.:/:
Den eldste søn Hans Markusen tillagt, hos wergen Hans Ibsen udleg 1 mrk.6 skl.:/:
Den anden søn Jep Markusen som per Ibsen werger for tilkommer 1 mrk.6 skl. udlagt hos verges
broder Lars Ibsen 11 skl. hos Hans Ibsen 11 skl.,:/:
Den yngste søn Markus Markusen, tilkommer 1 mrk 6 skl. udlagt hos verges Esper Ibsen 1 mrk.
6 skl.:/: blef saa angifvesefter skrefne bort skyldig Gield, og en dertil giort udleg som følger, til
amtstue tilkommer denne S: Qvindes paafi anpart at betale, 3 Sdr.1 mrk.14 skl. Resten svarer Lars
Ibsen til for de 3 Sdr. 1 mrk.14 skl. udlagt, en brun stiemed koe for 5 Sdr. tilofvers 6 mrk 2 skl.:/:
arfvingerne angaf at dette boe er Skyldig til Anders Rasmussen i Rønne penge 2 Sdr. 2 mrk. udlagt,
it sort steimed studnød fa i af:/:
Iligemaade tilkommer Willum Jacobsen i Rønne 9 mrk. udlagt hos skolts, 6 mrk.it faar for 3 mrk.:/:

begileedelse angaf arfvingerne til Lars Larsen i Rønne at være skyldig 4 mrk. udlagt en ploug med
behør for 4 mrk :/:
Niels Ibsen tilkommer imod en deel skoeleløn, som hans broder har nydt, og handeihe har nyd
bevilged derfor 2 Sdr., og udlagt: en linnes under dÿne –
Seng i vester lenge for 9 mrk. til ofvers 1 mrk.:/:
Kirkeverge Anders Larsen fordre Kloke= ringspenge blifver derom Accorderet for 2 mrk. udlagt
en sort Helmed Tyrekalf for 2 mrk. :/:
Helleborg Espers L fordre Tienesteløn som ? 3 mrk. udlagt it Faar for 3 mrk. :/:
Per Hansen paa Blykobbegaarden i ? Nyker sogn fordre udlagt Kiste 6 mrk. 8 skl. udlagt en Hvid
Soe med 3 smaa Grise for 3 mrk. 8 skl. en Røe belted soe 3 mrk. :/:
Sønnes Lars Ibsen fordre for smør til begrafvelsen 2 mrk.,hvis ellers videre bekostning til
Begrafvelsen Lars Ibsen anvent Havre , som denne S. Qvinde hans moder voeselftil hørrende, hvor
for deraf dette boe til beste ej noged er anført for de 2 mrk. udlagt en sort stiemed Qvigekalf for 1
mrk. 8 skl. en Harre 8 skl. :/:
Skifteforwalter for sin umage med dette skifte i alt bevilged 5 Sdr. udlagt en brun blised Gilling for
4 Sdr. en Spand Kaabber Kedel for 6 mrk. tilovers 2 mrk. :/:
Stempledpapir til denne foretning for 3 mrk. udlagt it Faar for 3 mrk. :/:
Wuderingsmændene for deris umage hver bevilged 3 mrk. er 6 mrk. udlagt i det Herberg huset stue
seng de en linnes under dÿne for 6 mrk. :/:
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 26 Sdr. 3 mrk. 6 skl. Ligvideret bliver udi
behold, og til Deeling penge 33 Sdr. 3 mrk. 8 skl., hvilked deelis imellem for 5 brødre, og en søster,
en der af en broderlaad 6 Sdr. 10 skl., og søsterens laad 3 Sdr. 5 skl., for broderen Esper Ibsens
anpart som er 6 Sdr. 10 skl. er udlagt i det Herberghuss i vester lenge i den sønder seng, en gl.
bolster over dÿne for 6 mrk. it brungarns lagn 2 mrk 8 skl. en linnes hoved dÿne 3 mrk. en pude
støp 2 mrk. 2 puder med løs vor, og stiok 6 mrk. it bested sengklæde 5 mrk. udskatt i2 skl.
Den anden søn Niels Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt en Brun skiollet Koe for 5 Sdr. i vester
seng i det Herberghuss i stue lenge 2 puder med lin vor paa 4 mrk. en Harre 8 it tønde stoine 2 skl :/:
Den 3 Søn Hans Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt, en Sort Rygged Koe for 5 Sdr. it bruegarns
lagen i stuees 4 mrk. 2 straaebonds tønde 8 skl., it tønde stomne 2 skl. :/:
Den 4 Søn Per Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt, en sort hielmed Koe 5 Sdr. en Deltegryde 3
mrk. en Kiste uden laas 1 mrk. 8 skl. it tønde stomne 2 skl.:/:
Den yngste Søn Lars Ibsen tilkommer 6 sdr. 10 skl. udlagt, i øster seng i det Herberghus i
stuelenge, en linne overdyne 7 mrk. it blaargarns lagn 2 mrk. en Ulden hoved dyne 2 mrk. en dito 1
mrk.4 skl. en ulden pude 1 mrk. af en kaaber kedel 2 mrk. i den vester seng ibide en blaaekanned
overdyne 7 mrk. en ullen og linnen hoved dyne 2 mrk. en tønde 4 skl. en half tønde 4 skl. tilovers 2
skl. :/:
Datterens Anne Ibsdatter anpart er 3 Sdr. 5 skl. som deelis imellem 3 hendis efterladte Sønner, er
deraf hvers laad 4 mrk. 1 skl. og er den eldste søn Hans Markusen som Hans Ibsen værger for
tillagt, i vester seng i det Herberghus i stuelenge en linnes under dÿne 7 mrk., til overs 2 mrk. 15
skl. :/:
Den anden søn Jep Markusen som Peder Ibsen er værge for tilkommer 4 mrk. 1 skl. udlagt hos
Hans Ibsen Mynling udleg 2 mrk. 15skl. i vester seng i det Herberghus i stuelenge it ullen og linnes
hoved dÿne 2 mrk. :/:
den yngste søn Markus Markusen som Esper Ibsen værger for tilkommer 4 mrk. 1 skl. udlagt, hos
Hans Ibsen forige og Mynlingens udleg 14 skl. it blaargarns lagn i det Herbergshus i vester lenge
for 1 mrk, 4 skl. en kiste uden laas 1 mrk. hos Niels Ibsen udleg 1 mrk. :/:
Efter at saa foeretted voe blef samptlig Arfvingerne, af skifteforvalteren tilspurt , om de hafde
meere, end anfgivned er, og for skefved staar, ej heller angaf sig fleere med videre Kvaf, end

angived er og foran findis indført, herved saa samptlig arfvinger er venlig, og vel voe foeligte, og
adt skedte veltilfreds i alle maader dette saa at være tilganged og Pahseret, Testerer
H. Mechlenbourg
H.Brugman,
Esper Ibsen,
Niels N:I:S: Ibsen,
Hasn H:I:S:
Ibsen,
Peder P:I:S: Ibsen,
Lars Ibsen,
Jens I:H:S: Hansen, Morten M:D:S: Diderihsen.

