
Anne Antonisdatter,329, 
 
Død. Beg. 28 Marts 1775 -(76) Anne Antonisdatter Peder Pedersens Hustru død 3 uger efter 
fødselen. Landsarkivet 3-101-1 side 298 Bodilsker 
 
Anno 1775 dend 22 Juni Indfandt sig paa Embedes og Rettens vegne Amtmændene 
Skifteforvalteren paa Landet Bornholm pr: Etatsraad Johann Christian urne og Høy ædle og 
Velbyrdige Hr. General Auditeur og Amt forvalter Christian Andresen, tilligemed Kongl: Mayst 
Birkefoged i Nexø og Aaxierxebye samt Herrets fogedg: Skifte Skriver udi Sønder Herred Niels 
Jespersen med de af Bodilsker Sogn anordeerde trende Vurderings Mænd stend: Christian 
Christopher Piil og Niels Hansen for efter forgaaende berammelse og tillysning at holde Skifte og 
Deling efter ved døden afgangen Peder Pedersens hustru Anne Antonisdattersom boede paa dend 
12te Segaard i Bodilsker sogn, og efter at ald retmæsig gield og Pretensioner er blevne anført og der 
til udlæg giort, da det øvrige og over blivende at kommen til Skifte og Deling i mellem denne 
Enkemanden, og de udi Egteskabet med hans Sal: hustru tilsammen aulede børn som ere 2 sønner 
og 1 datter dend ældste tvende søn Hans Pedersen paa 7de aar gammel dend 2den søn Peder 
Pedersen paa 3de aar Gammel, Datteren Signe Marie Pedersdatter paa 8de aar gammel, for disse 
børn værge faderen selv efter loven og blev med ham til tilsyns værge anordnet Myndlingerens 
Moder broder Holger Antonisen boede paa 36 sl. Gaard i Clemmensker sogn som møtte,hvorsaa 
Skifte Retten udi hands Kongl: Mayst Høye Navn  
sadt  og holdet som sædvanlig med anbefaling til vedkom rede forholdve yg.Sørned noget viedere 
med Skiftets behandling blev forretaget tilkiendegav Enkemanden med tilsyns værge at de stord udi 
accord om, at Enkemanden vilde tilstaar enhver af hans tvende sønner 50 Sl. Er for sine begge 100 
Sl. Og paa det at Datteren kunde komme udi lige lod med hendes brødre tillagde Enkemanden saa 
meget af sin egne lod blev hendes arv 50 Sl.  Saa blev og  datteren bevilget hendes Sal: moders 
Kiste og Ifave klæder saa betales af hendes lod til enhver af hindes brødre 2 Sl. Ere 4 Sl. For dem 
begge, som denne Enkemanden har viest sig godgørende mod sine børn og tilstaa at dee anseelig 
efter deres Salige Moder i arv efter denne liden gaards ejendom formue og beskaffenhed saa kunde 
Skifte forvalteren ikke andet end oapprobere denne giorde forening, som den befundet at værende 
umyndige til fordeel og beste, imod at Enkemanden betaler og svarer til sin hver af sine børn som 
anført er saa beholder hand ald dette Steevboes midler og trevture og giører sig samme saa nyttig, 
teulig og brugelig som hand best kand, vil og kand, og betaler ald dend her paa Boet hæfttende 
bortskyldige gield til hvene dend ved monne være, saa velsom dette Skifte bekostning, som efter 
accord nermere skal blive determeneret. Omgaaende denne 12te Egaards udkomst breve og 
Documenter de blev fremvist at af Antonis Holgersen paa 36 Selveiergaard i Clemmensker sogn 
paa denne gaard udgivet kiøb og Skiøde brev, til denne Enkemand og hans afdøde hustru og 
arvinger for den summa 380 Sl. Hvilket bliver af dato 27de Martii 1765 og Tinglyst under Sønder 
Herrets Tieng 24 sep. Nestefter, med mimdre som bemelte Skiøde brev om for melder der blev af 
Skifte Retten paaskrevet og tilbage leveret, af anførte børns arv svares rente fra de har opfyldt deres 
fulde 7 aar og alle paalægger faderen at hand drager omsorg for børnenes forsvarlige underholdning 
og paa klædning, med oplærrelse udi deres kristendom og andet som stand og vilkaar vil tillade 
bemelte børns arv bliver forsikret og fastsat udi denne 12de selveirer gaards Jord Ejendom og 
Bygning: saa at om, noget pant paa gaarden siden maatte blive udgivet kand det ikke skade 
børnenes 1te Prioitets Rett, betræsttende gaardens Capt. Og Indløgnings Rettighed, da bliver ikke 
her, om noget for denne sidde at handle, for end Enkemanden ved døden afgaar, Enkemanden med 
Skifte Retten om dette Skifte bekostning er for accoeret som følge : Skifte forvalteren at have en 
3dr og Skriveren 10dr og for hands tiener 3dr Skriveren 10dr Stemplet papir 1dr 2 sk 



Vurderingsmændene hver 3 mrk ere 1 rd 2 mrk  Naar saa ikke vider med dette Skifte at obherrene, 
men Enkemanden med tilsyns værge lovede at holde Skifte Retten frie fo 
r alle uformodente fordreger dette Skifte betroffende ehi slutes hermed Aastædet Ut Supra. 
P. Dam    Jefneg. 
Vurderingsmændene P. P. Piil      N H  Piil 
Enkemanden med tilsynsværgen Peder Pedersen Holger Antonisen 
Beskrevet og udfærdiget paa 2½ ark til Justits Casper betalt af Sal: 44 


