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2623,Boel Hansdatter. Laugv: Søn, Rasmus Ollufsen. 
 1 søn. 6 døt. 
 A: Rasmus     Ollufsen, egen værge. 
 B: Margrethe  Olsdatter, gm. Lars Larsen, Rutsker. 
 C: Morrild     Olsdatter, gm. Peder Hansen, Hasle. 
 D: Karen     Olsdatter, gm. Claus Hansen, Rutsker. 
          ,1311,E: Magdalene Olsdatter, f. 1665. Værge: Claus Hansen, 42. Sg. Rutsker. 
 F: Bendte        Olsdatter, f. 1668. Værge: Jens Pedersen, Nyker. 
 G: Gjertrud     Olsdatter, f. 1670. Værge: Berrild Hansen, Rutsker. 
 
Anno 1689 dend 4 November Er efter lovlig giorde Tillysning holden Registreing og Vurdering 
Sampt Skifte og Deeling efter Sal. Olluf Rasmussen som boede og døde paa den 6 Wanende i 
Rydsker sogn,her med dend Sal. Mands efterladte Hustru Boel Hansdaatter ,for hende er tilordnet 
at lavværge efter Enkens begir hendes søn Rasmus Ollufsen som de paa ene side /: og paa anden 
side deres sammen auflede børn, som er en søn og 6 døttre, sønnen Rasmus Ollufsen sin egen 
Verge,  
dend eldste daatter Margrethe i Egteskab med Lars Larsen i Rydsker sogn, 
dend anden daatter Morrild i Egteskab Peder Hansen i Hasle, 
dend 3de daatter Karen i Egteskab med Claus Hansen i Rydsker sogn, 
dend 4de daatter Magdalene Olsdaatter 24 aar gammel for hende Verger Claus Hansen paa dend 
4de Gaard i Rydsker sogn,  
dend 5de daatter Bendte Olsdaatter 21 aar gammel, for hinde Verger Jens Pedersen i Nyker sogn,  
dend yngste daatter Giertrud Olsdaatter 19 aar gammel, for hende Verger Berrild Hansen 
Rydsker sogn, 
Paa Kongl. Mayst og Rettens vegne var ohverede menl; Skifteforvalter Hr. Augustius Dedner med 
Skifte skriveren Henrih Brugmas der samme seds er til Vuderingsmand opmeldet Teingbudder 
Tbon: Mads Ibsen og Hans G Pedersen Hvor forrefunden som her efter følger Nemlig  
Qveg. 
En sort stud for 5 Sdr. en Røe stud 5 Sdr.  en blaged stud for 4 Sdr.en Røe stud for 4 Sdr.  en sort 
Rygget Koe 5 Sdr. en blaged Koe 5 Sdr.  en lille fielmet Koe 4 Sdr. en sort hielmet Koe 3 Sdr. 3 
mrk. en sort stirred Koe 5 Sdr. en liden sort Koe 3Sdr. 3 mrk.  en sort Koe noget stører 4 Sdr.  en 
sort hielmet Koe 4 Sdr. en Røe hielmet Koe 3 Sdr. en bleg hielmel gu- 3 Sdr.2 mrk. en bleg stierred 
sort kalf for 3 Sdr.1 mrk. en sort studnød 2 Sdr. et Røe qvinød 2 Sdr. et Bleg stierred qvienød for 2 
Sdr. et sort rygget –ievnød for 1 Sdr 2 mrk. en Røe røget studkalv 3 mrk.  
Heste og Hopper. 
En brun gilling for 11 Sdr.  en gul gilling for 5 Sdr. en brun gilling for 6 Sdr. en brun bliset hoppe 6 
Sdr. en sort hoppe med it blafstirred hors føll for 6 Sdr. en brun stirmeld hoppe 5 Sdr. 2 mrk. it ungt 
girre skønled horskøg for 3 Sdr. 2 mrk. 
Korned i Laden. 
Er sat paa 9 tr.(tønner )Bing à tønden 1 Sdr er 9 Sdr. it  les med havre i gaarden sat paa 20 tønder à 
tøndes 1 mrk. 12 skl. Er 8 Sdr. 3 mrk. 6 sti for gamle faar à 3 mrk. er 4 Sdr. 2 mrk.   
Gies . 
3 gamle gies med paasken à 16 skl. Er 3 mrk.  
Svin. 



En røe bedet soe for 3 mrk. 2hund galte à 3 mrk. er 6 mrk. en sort soe for 2 mrk. 
Hvaa. 
Senge og benhe kleder angaar, saa lofurt Enken at gihve de ugifte børn, lige saa god med gift deraf, 
som de af boet til herom ald gifte børn bekommed hafver og derfor  derom ej vider anføres, end 
naar det som lov er dend Prætention for de ugifte børn fylle 9te geitt. 
Saa bedrager Det forskrefne Boets Anforte middeler i Penge 138 Sdr.3 mrk. 8 skl. 
Saa følger Sterfboets Bortskyldig gield. Sei Amtpstue Retten for Annobog. 
Reibog klarings og Enkepenge 5 Sdr. 1 mrk. 8 skl, Præsten og Deignens tiende bud bergeis for 3 
Sdr. 3 mrk.8skl. hvor for Enken tager Udleeg og Svare at beuget tillige med Præsten og Deignens 
tiende for de indførte 9 sdr.; Morten Jensen i Rønne fordre 12 Sdr. 2 mrk. 3 skl. Olluf Nielsen i 
Rønne fordre 1 Sdr. Indført i sumen, Giert Jacobsen Von Hiemjion for en fordre 6 mrk. 12 skl. 
Indført i sumen, Claus Hansen i Rydsker sogn fordre 2 Sdr. tillagt it røt qvited  2 skl. Hæderlig og 
Wellande Mand Hr. Hans Ancher til kommer for liig Predeihen over den S. Mands liig 3 Sdr.tillagt 
en rør hielmed koe for 3 Sdr. Skifte forvalteren for sin Umage bevilged 4 skl.. Tillagt it bleget 
Søndvio 4 Sdr. Skifte Skriver  for dette  Umage beivilget 4 skl. Tillagt it røt Studnød 4 Sdr. 
Stemplet papir til Skifte breved for 1 mrk.8 skl. Tillagt 2 gl. gie s for 2 mrk. tilførs 8 skl. Vuderings 
mæmdene for deres Umage hver 3 mrk.er 6 mrk. begge tillagt it sort røgged tegenød for 6 Sdr. 
Boets bortskyldige gield er penge 39 Sdr. 7 skl. Bliver igien af boets middel till Beholdning penge 
99 Sdr. 3 mrk. 1 skl. Imod dend S. Mands begrafvelses bekostning som kand efter opregning, 
bedrager 11 Sdr. hvorimod Enken tager Wederlaug, og derfor fiehee blef tillagt en brun gilling for 
11 Sdr. Blifver saa endelig trødeling 88 Sdr. 3 mrk. 1 skl. Hvoraf Enken til kommer dend halve 
part, som arfvinger 44 Sdr. 1 mrk. ½ skl. Og hende derfor en tillagt en sort Ryget Koe 5 Sdr. en 
bleeged Koe 5 Sdr. en sort Koe 3 Sdr. 3 mrk. en blah stiened stud Kalf 2 Sdr. 1 mrk. en brun Gilling 
for 6 Sdr. en gul Gilling for 5 Sdr. en brun bliset Hoppe 6 Sdr. 2 mrk. af saumen er til bested hertil 
er udlagt penge 3 Sdr. 2 mrk.1 skl. 3 Faar à 3 mek. Er 2 Sdr. en gammel Gaas for 1 mrk. Ved det 
Stemplet papir 8 skl., en Røe Ryget Studkalf 3 mrk. it blaih stiernet Qvienød 2 Sdr.  it sort Studnød 
2 Sdr. Og som de efter teigned 3de daatter hafver til voflye og medgifte bekommet en drel 
hiemgifte, Item Sønnen self var herpaa Sterboet, og for sin persen var fornyget med hvis hand sin 
self i boet for sin fader hafde til beste for hverfned, saa anføres hvis herefter htis de gifte børn og 
døttre i saa maader har bekommed som imod hver  andre skall lignis og skefnis, lige saavel som at 
de 3de yngste døttre skal derimod have nu efter deris Sal. Fader have udleg der imod for savidt 
dend beholdning  halfvedehe til derom hver kand efter Advinant tilkomme og siden naar Modenes 
beder vede døden at befgaar først udaf de efter Moderens efterladte Middeler som anden gield 
forlods af boet udtages, og til enhver før nogen arff bekommes kand, fuld udleeg og ligning sehee 
skall efter dend høgste i pries ansatte og bekommende hiemgifte, og rede udgiften aff boet som 
tilforme udkommen nemlig, til Lars Larsen som med sin Hustru er medgifane, 2 Kiør saa gode 
som 10 Sdr. 2=. Og, en Hest og en Hoppe saa gode som 12 Sdr. 3 Faar à 3 mrk. er 2 Sdr. 1 mrk. 
som bedrager 24 Sdr. 1 mrk., Claus Hansen med sin Hustru  bekommed og faa 2 Kiør  saa gode 
som 10 Sdr. en Hest saa god som 8 Sdr. : it Føll  saa got som 1 Sdr.2 mrk. 3 Lamb à 2 mrk. er 1 Sdr. 
2 mrk. som bedrager i alt 21 Sdr.  Saa fatdis paa denne hjiemgiftt  at det uhe saa høgt er af Verdie 3 
Sdr. 1 mrk. som skal efter Moderens eller Enkens død vorde hamnen tillagt før nogen best kand 
gange som melt er .Item Peder Hansen med sin Hustru hafver bekommed og 2 Køir saa gode som 
10 Sdr. en Hest saa god som 6 Sdr. 4 Lamb à 2 mrk. er 2 Sdr. som bedrager i alt 18 Sdr. hotdis paa 
denne medgiftt som efter Moder som til for nu er Anmeldet, skal tilleggis før 6 Sdr.1 mrk. ; har saa 
dend anden halfve part, som imellem de 3de: Yngste døttre deelig og paa hiemgifttens Afbetaling 
tilleggis, hver efter hver tilkommer  Penge 14 Sdr. 3 mrk. 3 2/3 skl. Magdalene tillagt en sort 
Hoppe for 6 Sdr. med Føll en bleeg hielmek Qvie 3 Sdr. 2 mrk. en sort stiemed Koe 5 Sdr. it Faar 
for 3 mrk. ligger fra slig 1 mrk. 14 ¼ skl.: Bendte Olsdaatter er tillagt en brun stiernet Hoppe for 5 



Sdr. 2 mek. En røe hielmed Koe 4 Sdr. en liden sort Koe 3 Sdr. 3 mrk. it Faar for 3 mrk. it sort 
soesvin 2 mrk. hos søsteren Magdalene lod 1 mrk. 2 2/3 skl. Dend yngste daatter Giertrud er 
tillagt, it ungt graat skimlet Hors øg for 3 Sdr.2 mrk. en sort hielmet Koe 4 Sdr. en sort Koe for 4 
Sdr. it Faar for 3 mrk. en røebelled Soe 3 mrk.8 skl. 2 hvide galler 6 mrk. hos Søsteren Magdalenes 
lod de 10 2/4 skl. ;  
Vider vaste arfving: med Enken ihe forgifve uden det de lofved saavell de gifte børn som sønnen 
med Moderens bevilgning, at de 3de yngste døttre skal have ogsaa efter Moderens død forlods 
udhafve af de efter Moderen beholne Middeler, hver til hiemlegiftt, foruden hvis her udi tilførre en 
Indført Penge brei Sdr. saa at var i alle maader tilganget og Pahserit. Festerer ex. 
 
Langs siden står ” paa folio frei hvundred 15. findis for ænring om ie del beimgiftt hvor om i dette 
Skifte formeldes i.” 
 
 


