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Jep Marcusen, 10. Sg. Rø. Side 222.  1767. 8. Dec. Nr. 101. 
Seine Mogensdatter.   Laugv: Nabo, Friderich Hansen, 11. Sg. Rø. 
Ved 1. Ægt. M/ Afg. Gjertrud Hansdatter.  1 søn, 1 dat. 
A: Marcus Ipsen, myndig, 19. Sg. Rø. 
B: Anna Ipsdatter, gift m/ Anders Jensen, Roskilde. Curator: bror Marcus Ipsen. 
Ved 2. Ægt. M/ Afg. Anna Larsdatter.  2 søn. 
C: Hans Ipsen, 27. Sg. Rø. 
D: Lars Ipsen, myndig, hjemme, 10. Sg. Rø. 
Ved 3. Ægt. M7 enken.  1 søn, 2 søn. 
E: Mogens Ipsen, f. 1759. Værge: ½ bror, Hans Ipsen. 
F: Anna Magdalene Ipsdatter, f. 1755. Værge: Næst søsk.barn på faders side, Hans Hansen, 23. 
Sg. Rø. 
G: Karen Ipsdatter, f. 1763. Værge: Moders søsk.barn, Lars Andersen, 30. Sg. Klemensker. 
 
 
 
Bornholms Amt Nørre Herred Skifteprotekoller 1761-73 side 222 
Anno 1767 Teirsdagen den 8de December infant sig paa Rettens vegne som Skifte forvalter Høy  
Ædle og Høy Velbaaren Hr.Johan Chrestian Vheg. Denes Kongl: Mayst Høy Bestaltes Etatsraad og 
Høy betroyden Amtmand over Landet Bornholm, og paa hans vegen indfant sig hans Velbetroede 
fuldmægtig Hr.Peder Dam af Rønne, og som Skifteskriver indfant sig Velædle og Velviste Hr. Hans 
Jørgen Schougaard, Denne Konges Mayst Velbestalter Byefoged udi Hasle, Birkedommer til 
Hammers Huus Birk samt synsmand udi Sognet og Skifteskriver udi Nørre Herred paa Bornholm, 
og paa hans vegne indfant sig hans Constetulrede Fuldmægtig Hans Sleihe Schoueboe af Rønne, 
tilligemed de udi Røesogn andordende og begge Byens vurderingsmænd, Navnlig Sandmand 
Anders Jensen og Kirkeværge Hans Jensen begge boende udi formelte Røe sogn, for efter 
forgaaende beramelse og Lovlig giorte tillysninger at Registrere og vurdere samt endelig Skifte og 
Deeling at holde, efter den ved døden afgangen Jep Marcusen, som boede og døde paa den 10de Sl.. 
Gaard udi Røe sogn, hvorda efter at ald dette Stervboens retmæsig og bortskyldig giæld og 
Pretenfioner var bliven andgivet og dertil udlæg giort, da det øvrige og arve biivende det Konen 
tilSkifte og Deeling /: imellem den Sal: mands efterladte arvinger, som er paa den ene side den Sal: 
mands efterladte sørgende Enke navnlig Siene Mogensdatter som til Lauvværge hafde formaaet sin 
naboe Frederich Hansen, boende paa den 11de Sl 
. Gaard udi Røesogn, som mødte og paa den anden side imellem denes Sal: mands efterladte syv 
børn, som ere feem sønner og to andre døttre, hvilke ere aulede udi triede ægteskab,  
nemlig udi første ægteskab med Gertrud Hansdatter avlet  
1.en søn navnlig Marcus Ipsen, myndig og boende paa den 19de Sl. Gaard udi Røe sogn  som 
mødte, og en  
2. datter navnlig Anna Ipsdatter, som efter beretning er gieft udi Roskilde med en mand navnlig 
Anders Jensen, som skal være Vange Gienner ibeden, for hende blev som  Curator: andordnede 
hendes broder, arvemeelte Marcus Ipsen. Som mødte. 
 
for udi andet ægteskab med Anna Larsdatter avlet to myndige sønner, den ene  
3.søn navnlig Hans Ipsen boende paa den 27de Sl. Gaard her i Røe sogn, myndig  mødte 4.den 
anden søn navnlig Lars Ipsen myndig og værende herpaa den 10de Sl. Gaard udi Røe sogn, og 
myndig  



 
udi 3de ægteskab med denne Enke Seine Mogensdatter auled en søn og foruden toe døttre,  
5.søn nu ved navn Mogens Ipsen, paa attende aar gammel, for han nu blev til Værge anordnet 
Myndlingenes halv broder Hans Ipsen, bonde paa den 27de Sl. Gaard udi Røesogn, som mødte 
,6.den ælste datter af same kuld, ved navn Anna Magdalene Ipsdatter paa tolvte aar gammel, for 
hende blev til værge andordnet, myndlingenes Næst søskende Barn paa faderens side navnlig Hans 
Hansen, bonde nu paa den 23de Sl. Gaard udi Røe sog 
n, som ej mødte, og det blev bekentgiort, 7.den anden Datter ved navnlig Marie Karen Ipsdatter, fier 
aar gammel, for hende blev til værge andordnet myndlingenes moders Søskende barn navnlig Lars 
Andersen, Bonde paa den 30de Sl.Gaard udi Clemmensker sogn, som ej mødte, men det beken 
tgiort: hvorda Retten blev sat udi hans Kongel: Mayst Høy Navn, med som befaling, som sædvanlig 
p. p. og derefter foretaget Registeret og Vurderet samt paseret, saaledes som følge. 
 
Bæster og Hopper.En sort brun blistet Hæst for= 4 Sl. En klar brun hæst af værdi = 12 Sl., en ret 
hoppe bf. Værdi = 10 Sl., hvilke begge en nu efter begiæring, og vedkoul nu dens minde beholder 
frie og uvuderet  til at kior med: 1 opgav hoppe for = 10 Sl.,  
1 brun hoppe for = 3 Sl., 1 sort hestføl for = 3 Sl., 
Qvæg. 
Én Røed hivlment koe for = 6 Sl., én Blakskioldet koe for= 6 Sl., én sort hivlinet koe for = 5 Sl., én 
sort beltet koe for = 5 Sl., én daa rygget koe som Enken efter begæring, og vedkomdendes minde, 
beholdes frie og uvuderent 
Ungt Qvæg  
Én hviid qvige medtvende sorte brun koe = 2 Sl., tvande aars kalve af stykket sat for 1 Sl 3 er  3 Sl. 
2 mrk. 
Én blaket qvie, som Enken med Laugværge, og vedkommende arvinger vare enige om at datteren 
Anne Magdalene skulde beholde frie og uvuderet: 
Faar og Væddere. 
Nie stykker gamle uage, og tvende væddere af stykket sat for en sletdaler er 11 Sl. 
Sviin. 
Tvende galt svin af stykket sat for en sletdaler og én mark er 2 Sl. 2 mrk. 
Én hviid soe for 1 Sl. 1 mrk., Én graae søe for 1 Sl., Én qvidt galt sviin 1 Sl.Auls reedskaber og 
roeh wahre, én vebnids vogn med høe stiiger to some homel og hele seeler og Jerh suuboeged 
viidere tilbehør, som Enken efter vedkommenes drevs ignes minde efter begæring, beholde frie og 
uvuderet da saur ikke var af værdi 
 en daler to mark. 
Én plov med skiør og kniv boise løber og ringe for 1 Sl. 1 mrk., Én harve jendtredeve terntie værdi 
for 1 Sl. 2 mrk.,  Én søder rull med jern tapper og tilbehør for 1 Sl. 
Ét nefe med bild for 14 skl., Én slæde med slædekane og jern veder for 2 mrk. 
Én juhl bøe med hiul for 2 mrk., Tvende møg bodpe af stykket for otte skilling er for begge 1 mrk.,  
Nyet aske tømme og hiul enger til en befe for 2 Sl. 
Udi Kioenened. 
Én Ege ald rau for 39 mrk.,  Én vaar cud. Saue tønde for 1 Sl. 1 mrk. 
Tvende drøfte rouge, af stykket sadt for syv skilling er 22 skl., Ét skitte sold for 12 skl. 
Én eye strasbonds tønde for 8 skl.,,Ét lidet skrin af eeg for 8 skl.,Én gamel eege kare for 1 
mrk.,Tvende gamle strea bondes tønde af stykket sadt for seks skilling er 12 skl. 
Tvende gamle snetyne foruden bom og biege af stykket sadt for seks skilling er 12 skl. 
Én snety med bom og binge for 1 mrk 8 skl., én geim qværn med huus og jern sadt for 2 mrk., ét 
gamelt laasfast fyfe skab med slaa hongesler for 2 mrk. 



Udi Herberg Huuset. 
Ét gamelt fyfe sængested med de derude værende gamle sengeklæder som med at et udlagt for 1 Sl., 
én ege straabonds tønde for 1 mrk. 
Kagler Karp.Én  kaaber baondoiieg pande omtvyt én halv eje stom med kaaber luøg hyetog fibee 
sane svale bystaaenden udi meiising og som den ej kunne blive alment blev af efter vurderings 
mændenes beste skiinssomhed, og vedkommendes minde sadt for 20 Sl 
. , én kaaber kiodel omtrent halvanden spand tom, som kunde være af værdie  tree sletdaler, som 
Enken efter begæring, og vedkommendes minde beholder selv og uvuedant: 
Jern Wahse.Én staalgryde paa omtrent sep fatter stoe for 2 mrk.,én jern stang for 1 mrk., ét kalle 
tørve jern for 14 skl. Tvende jern tinger af stykket sadt for fem skilling er 5 skl., noget gamelt jern 
tilsamme for 1 mrk., ét ledet pande jern for 1 m 
rk. Én liden stave øpe for 1 mrk., én liden krat øpe for 6 skl. 
Udi ét Kammer.Ét gamelt fyhe sængested med de derudi væhende gamle og ringe sengeklæder som 
underet er sadt for 2 mrk., ét ditto sengested, byikeedes med nogle derude værende gamle 
sengeklæder for 2 mrk., tvende sække af stykket sadt for 1 mrk. Er i alt  
29 mrk. 
Sæden i Laden. 
Reug forefantes udi steaaet, som efter vuderings mændenes skiønssomhed syettes at kunde være 
tolv talder, af tønden sadt for toe daler og toe mark er 30 Sl. 
Havre. 
Forfantes udi steaaet, som efter vurderings mændenes beste skiønsomhed, blev ansat at være tolv 
tønder af tønden vuderet for tre mark og otte skilling er 10 Sl. 2 mrk. 
Eetes. 
Tvende tøeder eetye udi straaet af tønder sadt for toe daler og toe mark er 5 Sl. 2 mrk. 
Tvende teaver langhalm af fra som sadt for en mark og otte skilling er 1 Sl. 8 skl. 
Beeyg. 
Andgaves at være saaet og lagt, hertil denne 10de Sl. Gaard i Røesogn i alt syv gamle skipper Ruyg 
af tønder sadt for fire daler er 5 Sl. 2 mrk 6 skl., én hakkelse kiste med Riiv og staael for 2 mrk. 
Thin.  
Fem gamle træ tallerkener af stykket sadt for otte skilling 2 mrk. 8 skl., én par mæsing lysestager 
for 3 mrk. 
Udi Daglig stuen. 
Én jern kakkelovn af Adams og Crømynter, med jern skrire og skøner, med denned stolpe som er 
sadt for 12 Sl.,  
én gamelt fyhe vange spiendned imende døren kan laas for, som er sadt for 4 mrk.  
Eet  fyhe bord med stange fond og skuffe under for 3 mrk. 
Ét fyhe bord med skraae sørd for 2 mrk.Én gamel køppe deeils dug for 1 mrk. Udi stuen forfantes 
ikke veidyre undtagne Enkens sæng og kiste, som hun efter begæring ifølge Bornholms Lands 
Praxin og vedtægt beholder frie og uvoderet i fald dette steevboes formue tilgiældnes afbetaling, 
findes tilsteækkelig, og indtil same efaredes blevne disse poster sadte en segreftro: Skifte Retten 
tilspurte vedkommende, om de viste mere løsøregods til registrering og vurdering og til dette 
steevsboe beste at anføre, hvortil Enken med Laugværge og vedkommende svarede at de ikke være 
mere vidende, med som allerede andført er, undtagne en gamel væv med tilbehør, som Enken efter 
begæring blev lyet at beholde frie og uvuderet: summa bedragen sig dette steevboe foranførte 
 formue sig udi alt til 172 Sld. 2 Mrk. 7 Skl. 
Hundrede Syvtiie toe Slettedaler toe mark og syv skilling:Tiltagende Gield blev prodiuet en pante 
obligation, skrevet paa numaner. Ét  én halv Rigsdaler stemplet papier, lydende paa Capital ét  
hundrede og tie slettedaler, udgivne af Hans Hansen Ancher boende udi Sandvig, til denne Salig 



mand Jep Marcusen hvoimod Debitor Hans Hansen Ancher, for ovenmelte betalte Capital 110 Sld. 
Pantsætter til et fuldkomet vendnepant til den Salig mand, og arvinger, et stykke Byg jord udi 
Sandvig kiehed beligende, som en af storbyled et tønde land og tvende skiopper, hvor udi Jep 
Marcusen, baade for Capital og beitter skal være prionteret, som i pante brev tilstod udgivene Hans 
Ancher for skifte Retten dette, og tillige foreviste qvettering, at paa Capitalen var betalt tie 
Slettedaler, same obligation var dateret den 17 april 1758, og tinglyst under Hammer Huusse 
Birketing same dato, og efter at, same saaledes var obhereret, blev paaskrevet, og Skifte Retten og 
Enken med laugværge tilbage leveret: altsaae udføres til de 
tte steevboe beste af ovenmelte pante obligation indhold den summa 100 Sld. - " - 
Rente andgaves at bettere herpaa denne obligation fra 14 april 1761 til 17 april 1768, med 4 Sld. 
Summa Capital og rente 104 Sld.Enken med laugværge andgave for skifte Retten, at Peder Jensen 
bondes paa den 7de kommende maaned, her udi boehegn skylder hertil dette steevboe rende laante 
penge i alt 20 Sld. Enken med lauvværge andgavn med vidner for Skifte Retten at Hans Frederich 
Bohn, bondes udi Røestad her Røesogn skylder hertil dette steevboe rende laante penge i alt 10 Sld. 
Efter skifte Rettens tilspørsel, viste vedkommende ey videre tilstaaende Gield at angive: summa 
Summarieum, bedragne, sig til d 
ette Steevboe Registerede og vuderede løsøregods tilligemed tilstaaende Gield sig til 300 Sld. 2 
Mark. 6 skl.Skifte Retten paa ædskede, at vedkommende vilde fremvise denne 10de Sl.gaards 
adkomst breve og Doiumenter, paa det at deraf kunde erfares om hans gaard er dette steevboe 
tilhørende eller ey: hvorda blev produceret at kiøb og skiøde brev skrevet paa stemplet papir no. 1. 
én halv Rigsdaler udgivet af Hans Castensen forhen tilkommende og - Ejeir af denne  10de Sl 
Gaard i Røesogn, hvorved hand med sin Hustrus villie og samtykke sælges og skiøde, dene 10de 
selvejer gaard i Røesogn, tilligemed sæde adgangs og udløsnings Rettigheden, til hands kiære datter 
Giertrud Hansdatter denes børn og arvinger, fødde og ufødde for den summa 108 Sld., siger 
huundrede og otte Slettedaler, som kiøb og skiøde brev er dateret den 19 august 1730 og tingtyst 
indee Nørre Herreds ting den 18de august næst efter same aar og same tied af udgiver nu Hans 
Castensens for Retten vedstaaet, samt paategnet at væie obferreret paa skiftet efter Hans Castensens 
hustru, den 17 juni 1735, og efter at same saaledes var obherrered og extraheret, blev af skifte 
rettens betienter paaskrevet og Enken med laugværge tilbage leveret: da skifte retten maatte erfare, 
at denne 10de Sl gaard udi Røesogn, er dette steevboe tilhørende:saae var skifte rettens tilspørsel.til 
samtlige vedkommende hvorledes denne skulde forholdes herved skiftet om sæde og adgangs 
rettigheder, til og udi denne 10de Sl gaard i Røesogn, samt dends taxt og sætning, item beboelsen, 
om de i Mindelighed derom kunde omgaaees og forenes, eller i skig mangel, ville have same til 
mandshold og samfredes kiendelse hen remitteret: hvorpaa denne salig mands Jep Marcusens 
yngste søn udi første ægteskab navnlig Marius Ipsen, mødte for Retten,og produelsede sit skriftlige 
indlæg, dateret 8de December 1761, belagt med vedbørlig stemplet papir, som begiortes læst 
paaskreven, samt skifte aiten tilført, der lyder som følger Velædle Hr.Skifte forvalter Dam, af det 
herpaa den 10de Selvejergaard, i Røesogn gang er S. og passerede kiøbe brev, erfare den vellovlige 
skifte Rett , at min salig morfader Hans Castensen, har sold til min salig moder Giertrud Hansdatter 
og mand Jep Marcusen, som er nu ved døden afgangen salig fader, og NB.til denes børn fødte og 
ufødte den 10de selvejergaard i Røesogn, tilligemed sæde og udgangs rettigheden, det ? udermod 
skegelist at bemelte 10de Sl gaard er som en fra min Salig Moders sidste og som eig er meniste  
lavnede søn af første ægteskab, paa en det udspoteerligt at Jordegods skal følge den linie og familie, 
paa hvilken det erkens nu, og som loven befaler at mødven gods skal følge mødrene senedre og 
fædrene gods, fødrene frender, paae forn en at eig at i eig nu kand nægte mig min Ret, til Sæde og 
Udgangs Rettigheder, udi  ermelte 10de Slgaard, som mødrene Jordegods , da den og er for 
stageligt kiøbe brevet at der er solt paa den maade at der skulde følge de børn, som ere avlede i det 
ægteskab og med den hustru fra hvis forældre gaarden er komne, da det og er bemærke, at sælgerne 



miine Sal: Morfader Hans Castensen, alene holde 2de døtre, hvoraf min Salig Moder Giertrud 
Hansdatter var den ælste datter, og alsaae desuden ifølge Landets vedtægt, som ældste datter var 
Arve Baarne og sædnes bemettiget, til ermelte 10de Slgaard i Røesogn, efter sine forældre, og altsaa 
kand gaarden, og sæde og adgangs Rettigheden ikke nu ane ud til en anden Slægts Linie, men som 
Jordegods alle bør følge, og Conherreres den, familie, fra hvilken det er komne, saa paastaaering i 
kraftigste maader at sæde adgangs og indløsnings Rettigheden til og udi ermelte 10de Slgaard i 
Røesogn, at tilhøre og tilfalder mig under krav af Marius Ibsen, da det er fordeelagligt stok for tiden 
Stifmosden og uttaaligt nok for mig, at hun, som er kenht ynden meding, skal have beboelsen frie 
livstiid, hvad skydene 10de Slgaards taxt og Sætning andgaaene, da ved man vel Jordegods ifølge 
loven skal settes og taxele efter det sande at orden, og som en gangbart er, den mand erkend her 
som til den liden Bagatelle, som mine beste forældre, har overladt gaarden for, og da paastaaer jeg, 
at denne 10de Slgaard i Røesogn, bliver sadt og taxeset om ikke høyre saa i det riegeste for 300 
Sld., denne mine velgrundede paastand begiærer ieg for skifte Retten læst, samt i sin tied Skifte 
forretningerne tilført, og uden forandring veeter den Retlovlige Skifte Rets kien 
delse, og medførte Extime forbliver, velædle Hr: Skifte forvaltes ydmyde tieine Røesogn d. 8 
December 1761, Marius Ipsen: denne Viest og oplæst paa Skiftet efter Salig Jep Marcusen den 8 
December 1761. P Dam. H.S.Schousboe.Hans Ipsen paa 27de Slgaard i Røesogn, mødte for skifte 
Retten, paa sin myndlings Mogens Ipsens vegne og formelte at hands myndling     Mogens Ipsen 
skulde være nærmeste berettiget til sæde og adgangs udi denne 10de Slgaard i Røesogn, som yngste 
søn efter sin fader efter Bornholms Lands Praxin og vedtægt, og ydemingen efter nu skifte Contrat 
ganget efter denne Sal: mands andelig hustru, Anna Larsdatter, 24 Okto: 1753, som saaledes lyder 
andgaaende denne 10de Selvejergaards sæde og adgangs Rettighed da betoer det dermed indtil 
denne Enkemand ved døden afgaar, hvorefter det da efter ham derom forholdes efter Kongl: 
Deiihoner og Bornhloms Praxin, at om gaaes som bemelte Sæde og Adgang til denne bemelte 10de 
Selvejergaard i liden hver same skal tilhøre, nemlig de værnede yngste søn efter denne Enkemand, 
bemelte Skifte partlaet blev af Skifte Retten paaskrevet, og Enken med Laugværge tilbageleveret og 
viidner svarede Hans Ipsen, at naae hans myndling Mogens Ipsen tilstaaes Sæde og Adgangs 
Rettigheden her i denne 10de Slgaard i Røesogn, saae maatte nok gaarden settes høyere, med den er 
købt for Enkens Laugsværge Frederich Hansen mødte for Skifte Retten og paastod at gaarden ikke 
kunde sættes høyere end toe hundrede Settedaler i betragtning af gaardens omstændigheder: 
imedlertid siden dagen var forløben, formanede Skifte Retten vedkommende herpaa at betænke sig 
til i morgen, da de blev tilholte at møde herved Skiftet klokke 
n nie formiddag, som de og alle lovede, saaledes for i dag at være pasheret, bliver hermed uden 
Skifte Rettens bestemtenes hænder og vedkommendes under Skrift atterteres Røesogn Ut Supra. 
 
Peder Dam      H.S. Schousboe   Vuderings mændene A. Jensen    Hans Jensen 
 
Enken med Laugværge og Arvinger  Frederich Hansen    Marius Ipsen  
  
 
 
 
 
Næst paafølgende dag den 9de December indfant sig foran førte Skifte Rettens  betientere 
tilligemed foranførte Vuderings mænd samt arvingerne og værger, paa Steevboet den 10de Slgaard 
udi Røesogn, efter Jep Marcusen, for fuldføre denne paa  
en begyndte Skifte forretning, hvorda  Retten blev sadt, udi hans Kongelige Mayst Høye Navn, med 
same befaling som igaar, hvorefter er foretaget og pasheret saaledes som forlyder: Skifte Retten 



tilspurte vedkommende, om de efter løfte aftes vilde nu herved Skifte Rettens, give denne nærmere 
og tidføeligere svar, betræffende denne 10de Slgaards Taxt og setning, om de derom vare men 
anetige i dag mod i gaar, samt om Sæde og Adgangs Rettighed hvorda samtlige tilstædeværende 
værger og arvinger, nemlig Enkens laugværge, sønen Marius Ipsen og sønen Hans Ipsen, paa egne 
og myndlingens vegne Deelarede, at de for deiheiter, samt omkostningen med mandshold og de 
slige at paae, saaledes vare forenede, at denne 10de Slgaard i Røesogn, med Huus bygning ager og 
eng skov og ald anden tilligemed og tilhørende ejendom og høelighed, skulde herved skiftet sættes 
og taxeres for den summa 240 Sld. 
Signe toehundrede og fyrretie Slettedaler.Andgaaende sæde og Adgangs Rettigheden, da forbeholt 
Marius Ipsen sig saa Rett og paastand efter sit igaae udi Skifte Retten, fremlagde udlæg: Hans Ipsen 
som haide myndlings Morgens Ipsen vegne, allerede sig til sin forhen gievte tilførte skifte 
forvaltning tilholt disse tvende brødre Marius Ipsen og Hans Ipsen paa sin myndlings Morgens 
Ipsen vegne, med fordreligt og inden dette aars udgang, enten i mindelighed at afgiøre hvem Sæde 
og Adgangne skal tilhøre efter og same ved ind skovring, til ordentlig Rettergang at anfange, saa det 
Høy Ædle og Velbyedige Hrr. General Auditeur Andersen, som Amtforvalter kand viede til hvem 
hand haver at holde sig for de Hans Mayst heraf gaarden tilkomme de kiendelse penge, og fald de 
bliver forligne, eller naar udfaldet ved endelig kiendelse er viest, saae tilholdes vedkommende, at 
bemelde skigt for Skiftebetientene, og paa den Kiendelse staaer, Hans Ipsen derpaa loed tilføre, paa 
egne vegne, at som herom Sæde og Adgangs Rettigheden begjiedes Dihut, saa Deelarerede hand at 
hand ej vidner kunde forfølge sag derom ved, saavidt myndlings Gods kunde tiltrække angaaende 
beboelsen, til og udi, denne 10de Slgaard i Røesogn, da beholden denne Sl: mands EnkeSeine 
Mogensdatter same sine liivstiied, og i midlertied hun saaledes beboer gaarden, holder hun den med 
avling og dyrkning samt bygning udi vedbørlig stand, Magt og Hævd, og i rette tieden udanedes de 
Kongl: skatter og andre Contrebutioner, som heraf gaarden udenedes og ydes løn til enhver: Iten 
nyder hun ubehindret, behøvende ilden og begne brændsel, samt hvis som til huusenes og   ivke 
band skabenes vedligeholdelse, nødvendig behøves, dog at enu intet til udpligt i skovenhugger, eller 
hugge lader, hvormed hun i alt forholder sig saaledes, som hun ifølge loven og forordningen agter at 
andsvar, og betenet vil være Hans Ipsen paa sin myndlings Mogens Ipsen vegne, paastod at i fald 
bemelte hands myndling, skulde tilfalde Sæde og Adgangs rettigheder hertil gaarden, saae vilde 
hand at Enken skulde kalde ham til overværende, om noget stort teæe skulde fældes til bygning, 
saae medstoed hand og at Enken ej maatte sælge boet af Skoven nogle teæe, Enken med lavværgen 
paastod, at naar noget stort teæe til bygning skulde hugges, saae skulde Hans Ipsen, naae hun sente 
ham bud møde enten selv, eller ved sit visse bud, som Hans Ipsen her lovede, altsaae udføres til 
dette Steevboes beste, denne 10de Slgaard Taft og Sætning, med den summa 240 Sld. Sider 
toehundrede og fyrretie Slettedaler: Summa Summarium bedrager sig dette Steevboes ganske 
middel og formue, af løsøegods, tilstaaende giæld og jorde penge sig udi alt tid. 546 Sld. 
 2 Mrk. 7 Skl. 
Siger Fiem hundrede og Fyrre    seks Slettedaler og Toe Mark og syv Skilling.Skifte Retten tilspurte 
end, videre Enken med Laugværgen, og tilstædeværende arvinger og værger, om de vidste noget 
videre af løsøregods og tilstaaende gield til dette Steevboes opkomst at andgieve: hvortil de 
samtlige svarede, at de ikke v 
ære mere vidende, end som alle mende anført findes, derpaa  paaadskede Skifte Retten at 
vedkommende til Registering og vurdering, vilde fremviise denne Sal: mands ifahen og 
gangklæder, hvorda er fremvist saaledes som følger:  
Én blaae uldet og lienet kiortel, med røtt vadmels underfor for 1 Sld. 
Én røet vadmels vest med lærents inderfor for1 Sld. 
Én gamel graae blaae uldne og linet kiortel for              1 mrk. 
Én gamel hvid valmels trøye for        6 skl. 



Én nye hat for             2 mrk. 8 skl. 
Ee gamel hat for    12 skl. 
Én kaaede med mæsing greb og løste med lodder gehæng  
Og skeedesat for              1 mrk. 
Denne Sal: mands Bude saddel og Bidsel, forbliver,  
efters vedkommendes samtykke herved gaarden, siiden 
heraf gane Dragoner: Summa bedrager sig denne 
Sal: mands Ifahre klæder sig udi al tid3 Sld. 2 mrk. 10 skl. 
Signe Tre Slettedaler Toe mark og Tie skilling. 
Som komme til deeling i mellem denne Sal: mands efterladte fiire sønner, hvoraf enhver tilkomne 
er paa lod 3 mrk. 10 skl.Derefter paa æskede Skifte Retten, at Enken med lavværgen, vilde andgive 
dette Steevboes retmæsige og bortskyldige gjæld og pietenhioner hvorda blev andgivet saaledes 
som følge: denne Sal: mands værgede for sin søn Lars Ipsen, siden den 4 okt. 1753, som hand efter 
sin moder haver arvet kapital 100 Sld. Som skulde staae rentefrie, til hand bliver atten aar gamel, 
ifølge nu efter hands Sal: moder den 24 okt. 1753, gang et skifte Contract, da hand same ved var 
paa tolvte aar gamel, rente heraf beregnet første syv aar med 5 procent, og i ni aar medføre 
procente, udgiør renter i alt 39 Sld. Nok herved denne myndling arvet afgangen Michel Low og 
hustru paa 32de Slgaard, ude Øster=manø sogn, 9 marti 1757, eftereen her 
 for  
Skifte Retten fremvist lodsæddel              66 Sld.3 mrk. 12 skl. 
Derfra afgaar for lodsæddelen               1 Sld. 2 mrk. 
Rente heraf beregnet i tie aar 5 procent er              32 Sld. 2 mrk, 14 skl. 
Vel for nie maaneder 4 procent               1 Sld. 2 mrk.   5 skl. 
Capital og Rente          138 Sld. 3 mrk.  15 skl. 
Som hand nu er siine myndige aar, blev hand tilholt same selv at i modtage, saae at ingen værge for 
ham agtedes eidig at andorden:  
1de Rasmus Marcher kiøbmand i Rønne, forderde efter skriftlig  
sæddel til skifte rettens indfant, udi alt som tilstæde den summa        46 Sld. 1 mrk. 6 skl. 
Enken med Laugværge  andgave at rehtere dette aars  
Bog Clarings penge til den Konge: Amter i alt              8 Sld. 1 mrk.  8skl. 
nok Januar qvartal for tilstiendende aar              1 Sld.           14 skl  
Marius Marcusen paa den 4 Slgaard i Røesogn,  
fordrede som tilstæde              1 Sld. 
Enken angav at skylde til Snedkeene Hans Christensen for 
Denne Sal: mands liig kiste i alt            2 Sld. 2 mrk. 8 skl. 
Enken med lauvværge andgav at Christen Peersen i Gudhiem  
Hafor til gode for er fierdings siske i alt            1 Sld. 1 mrk. 
Sogne Præsten Velværdige  Hrr. Jens Michael Hiort, fordrede 
Tiende reiig tvende skiæpper, tiende bieg sep. Skiæpper og en 
Tønde havre som alt Enken i Natura leverer: nok fordrede  
Velbemelte sig en høyst Hrr. Hiorth for denne Sal: mands  
Liig tieiste som tilstæde i alt.          8 Sld. 
Dito for én skiæppe yde korn i alt 2 mrk. 8 skl. 
Kirke værgen fordrede klokke ringnings penge2 mrk. 
Niels Gotfredsen og Jacob Christensen heraf Røesogn  
Fordrede for denne Sal: mands grav at grave som tilstædes2 mrk. 
Hrr. Bye og Herreds foget Skougaard fordrede en  
skiæppe  yde korn for 2 mrk 8 skl. 



Enken med laugværge andgav at være skyldig til  
Jacob Christensen heraf Røe sogn i alt           1 Sld. 3 mrk. 
Nok fordrede for tvende qvendfolk, som ved denne  
Sal: mands udfart hafe de giort opvartning, som tilstædes           2 Sld. 
Søn en Lars Ipsen fordrede for tieniste løn, som i mange aar  
Har gaaet hieme, og holt avling, og andet ved lige i stædde for  
En tieeiste denne i alt, som tilstæde           40 Sld. 
Enken prerenderede til vederlag i mod denne Sal: mands 
Udfart, og begære same bekostning til sin egen, som af  
Vedkommemde tilstædes            50 Sld. 
Enken pretenderede til sine børns skolegang i alt som tilstæde          10 Sld. 
Vorefter blev beregnet dette Skiftes Sallarium saa ledes som følge  
Skifte forvalter Sallario af have              5 Sld.  
Og for sin tienen              3 Sld. 
Skifte skriveren for, denne Forretning paa aastædet  
at forfatte siiden at renskrive og protoiollere at have                  28 Sld.            
For efterretnings og Tillysnings Sødlag ialdt                                   2 Sld              
stemplet papir til denne Skifteforretning                      3 mrk 
vuderings mændene for deres umage i for toe dage  
hver 1 sld. 4 mrk. ere                           3 sld. 
Suma Summarium, bedragen sig dette Steevboes  
Gangske bortskylddige giæld og Pretenhioner tilligemed  
Skifte bekostninger sig udi alt til        459 Sld. 2 mrk. 3 skl. 
Signet Fiier hundrede nie og halvtreds Slettedaler toe Mark tre Skilling. 
Udbygger Christopher Hansen her i Røe sogn, fremviste et Fæstebrev, udgivet af denne Sal: mand 
Jep Marcusen, hvorved hand bort Fæster til bemeldte Christopher Hansen og Hustru i begge deres 
liivs tiied, nedeel Jorder af Linde Skoven, som denne 10de Slgaard er tilhørende som Enken med 
laugværge tilstod, same er dateret den 6te marty 1764, der nu blev paategnet og tilbage leveret: Ilig 
nu aade fremviste Udbygger Lars Jensen ibiden Fæstebrev af Sal: mand Jep Marcusen udgivet, 
hvorved han bortfæster til Lars Jensen og Hustru Anna Andersdatter nedeel af denne 10deSlgaards 
Jorde i Linde Skoven, beligende udi begge deres Liivs tiied, som Enken med Laugværgen tilstod 
same som en Dateret 14 marty 1764, blev ligeledes af Skifte Retten paategnet, og tilbage leveret: 
Cepederet imod dette Steevboes formue  
som er                546 Sld. 2 mrk. 7 skl 
Signet feemhundrede sep og fyrresiige Slettedaler Toe mark og Syv Skilling. 
Sees da at blive tilovers til deeling den summa       87 Sld. 4 Mrk. 
Signet Syvog fiirssende Slettedaler og fiere skilling.  
Hvoraf denne Sal: mands Enke faae paa sine lod halvdeelen som er 43 Sld.4mrk 2 skl. 
Og den anden halve deel, som ligeledes er            43 Sld.4mrk.2skl. 
Tilkommer børnene, hvorfra afgaaer Enkens Iagave            20 Sld. 
Bliver givne til deeling             23 Sld.3 mrk. 
Som deeling imellem fiiere sønner og tvende døttre,  
hvoraf have søn tilkomne paa sin lod              4 Sld. 1 mrk.  
Og hver datter paa sin lod tilkommer              2 Sld.           8 skl.Enken blev efter begæring bevilget 
at betale Creditorer og Skifte bekostninger med reede penge, i mod at hun beholder dette Steevboes 
registrerede og Vurderede løsøeregods, Enken af kjærlighed til sine egne tvende børn, fordrede dem 
sine udfart 50 Sld., og af sine Iagave 10 Sld. I alt 60 Sld., til lige deeling, hvoraf hver tilkomer 20 
Sld., som bliver betalt med rente frie saalænge moderen lever, og til de bliver saa store at de selv 



kand tage  derimod: den yngste datter Karen Ipsdatter, blev foræret af sine bæste moder, de 2 Sld., 
som ene fordrede for opvartning ved denne Sal: mands udfart, som bliver rente frie hos moderen 
bestaaende: hvad sig andgaaes den Dehpute, om Sæde og Udgangs Rettigheden, de er det skifte 
retten, bliver bekientgiort, at det ved fordeling er afgiort, og Marius Ipsen afstaaet sin Pretenhein 
med 24 Sld. Betaling, og den yngste søn Mogens Ipsen tilstaaet Sæde og Adgangs Rettigheder, i 
den 10 Slgaard i Røe sogn, som formelt Enken med Laugværge var begiærede, at betale enhver 
arving og Creditor samt skifte bekostninger med sine lodsæddel beskreve, aar saae ej ved man 
herved at Obhere, neu Enken med laugværgen og tilstædeværende værger, og arvinger, vare med 
den 
ne Skifte forretning, i alle maader velfornøyede, og lovede at holde Skifte Rettens betientene, som 
dette forrettede frie for ald uformodende paatale, same betræffende, thi sluttes  
De dato Ut Supra: 
P.Dam         H. S. Schousboe 
Vuderings mændene A: Jensen     Hans Jensen. 
Enkens Lauvværge og Arvinger      Frederich Hansen,      Marius Ipsen, 
Hans Ipsen,     Lars Ipsen. 
 
 


