
658,Anthoni Holgersen 
 
Bornholm Amt Nørre Herred E       Skifteprotekoller side 308 
7de  24    1786 Skifte undertagsmand Anthonius Holgersen og hustru Seine Ipsdatter som døde 
paa 36 sl. Gaard Piberegaarden Soldet i Clem. Sogn. 
 
1786 Septb. 27de fandt Skifterettens Beteinte sig paa 36de Sl. Gaard i Piberegaarden Soldete i 
Clem. Sogn i Steev Boet efter afgl. Undertags mand Anthonius Holgersen og hustru Seine 
Ipsdatter.Paa Skifteforvalterenes gr. Justits Raad og Amtforvalter Munsters vegne mødte hans 
fuldmægtig Hr. Heiberg og som Skifte skriver var værnærred Gr. Rye ( Bye) Birk og Herreds foged 
Hans Gad tilligemed Sognets anorderd Vurderingsmænd Sy.Beit H 
ans Jacobsen Kofod og Edvart Olsen Sonne for efter forgaaende tillysning og berammelse paa 
Landet og i Byerne at holde Skifte efter overnevnte undertagsfolk til rigtighed for gielden og 
lovmæsig Deeling og Udlæg imellem arvingerne som ere  
1.søn Holger Anthonisen selv myndig og boer her paa 36de Sl. Gaard i Clem. Sogn som mødt. 
2.en datter Maren Anthonisdatter i ægteskab med Jens Larsen paa 40 Sl.Gaard here i Sognet  som 
begge være mødt. 
3.Datter Anna Anthonisdatter var i ægteskab med Peder Pedersen paa 12de Selvejergaard i 
Bodilsker sogn død og efterladt sig 3de Børn. 
a.Hans Pedersen paa 18de aar gl. som fylder førstkommende mortens dag. 
b.Peder Pedersen 14 aar gl. til førstkommende 3de april. 
c.Seine Marie Pedersdatter blev 19 aar 13 juli førstkommende. 
For alle disse værger forhen faderen Peder Pedersen paa 12de Sl. Gaard i Bodilsker          sogn  som 
var tilstæde. 
4.datter Kirstine Anthonisdatter var i ægteskab med Hans Larsen udbyg. Paa Kiollergaards grunden 
i Clem. Sogn som ikke mødte denne har efterladt sig 6 Børn 
a.Lars Hansen 6 aar gl. hjemme hos faderen. 
b.Karen Hansdatter 15 aar gl. 
c.Kirstine Hansdatter 14 aar gl. 
d.Anna Hansdatter 12 aar gl. 
e.Gunnel Hansdatter  
f.Seine Hansdatter 4 aar gl.Alle hjemme hos faderen, for alle værger faderen selv Hans Larsen men 
som hoved værge og som medtager arve midlerne om noget bliver andordnet Hans Svendsen her 
Kioller paa 35 Sl. Gaard i Clem. Sogn siden faderen er forarend, beev bemælte Ha 
ns Svendsen mødte saaledes paa egen som Børnenes vegne.Retten blev derefter sadt p.p. og 
saaledes paseret Skifteretten paa( aadskede) adskede derefter at ved kommende vilde fremlevere til 
u rundering, hvad afdøde undertags folk sig maatte have efterladt med formuering at intet deraf 
maatte fordølges de umyndige og øvrige til skade, uliste og myndige paa gaarden hos hvilke disse 
hans afdøde forældre døde fremstod for Skifte retten og Deilaerede at ham vidste intet til vurdering 
at fremmelse ikke heller var hans Sal. Afdøde forældre nu mener gjir af noget i reegste maader da 
de for længst til ham havde solgt og overdraget gaarden og Gods uden untagelse og til bevis herpaa 
fra lagde han at af afdøde til ham udgivet Kiøbe brev Dateret 28de Dec.1772 og tinglyst 22 Jan. 
1773 hvor af erfahers at Sønnen Holger og Arvingerne er blevet Ejier af afdødes da tilhørrende 
36de Sl.Gaard i Clem. Sogn med Sæde adgangs Ret og alle tilhørende herligheder tilligemed alt 
Løsøre Godset for den suma 800 Sdr som til afdøde er betalt efter kiøbe brevet.. videre for, meld 
som efter at det her for Retten var læst, blev paategnet til actens Indlemmelse saalydende, end 
videre fremlagde sønnen Holger Anthonisen nu medretags Contruit Dateret 28 Dec. 1772 og læst 
inde 



n Nørre Herred  Ti-bnig 22de Jan. 1773 hvoraf erfahver af be-urveet  Holger har forbundet sig til at 
give sine forældre aarlig undertag med videre Contraeten forommereder som her for Retten blev 
læst Indlemmelse saa lydende. 
Skifteretten bemærkede at i denne undertags Contreek er overstrøgne følgende /:    og haver ieg 
herved videre iad gaaet til min Kiere søster Gundel Anthonisdatter at udbetale 300 Sl. Siger Tree 
Hundrede Sl. Som hos mig og under miet ansvar Ps: al Maae Rente Frie indtil hun ved Gudsforsyn 
kommer i ægteskab ligesom ieg og da lover at give hende 2 Hæste og 2 Kior  1 lin Ver. Og en Sieng 
med videre sengeklæder 1 vogn og en slæde og om hun skulde hen leve i Enligstand saa skal hun 
alligevel nyde firsverne Penge og Gods til ophold naar hun samme skulde behøve :/  
  
Alt det øvrige af undertags Contraten er gandske tydlig skrevet og intet vidner over 
strøget.Skifteretten tilspurgte Holger Anthonisen i hvad anledning det forommeldt var overstrøget 
og at han vilde give forklaring herom, Sønnen Holger Anthonisen svarede at da hans Søster Gundel 
Anthonisdatter for mugefehe (formugefehe ) 15- 16 aars tid døde her paa gaarden ugift udslettede 
hans nu afdøde fader Anthoni Holgersen af undertags Contraten det her foran, førte eller anmeldte 
siden saa som fader arvede sin Datter og da besluttet imellem Holger Anthonisen og Hans Peder at 
disse anmeldte 300 Sl.  Skulde til Anthonis Holgersen være afgiort og betalt, siden sønnen Holger 
Anthonisen havde bekostet hendes begravelse og ved øvrig mellem Regning imellem ham og hans 
Sal.fader har engang ved mellem regning og foreningmed sin fader har betalt og er  afgiort ikke nu 
igen  herved skifte 2 Cour han til læst eller anden gang betales sønnen Holger  deda. Rerede og 
desuden at han som er enfoldig mand ikke forsteod sig paa at fordre goitering her for af sin fader da 
ham ikke troede eller tænkte paa at nogen kunde have ham videre at fordre efter at kiøbe brev og 
undertags Contrait som han formerende begge deele at være opfyldt og det saa meget mener da hans 
Sal: fader arvende al sin Sal: Datteresefter Cadneskab, og Holgers Kiøbe Brev siger at hans fader 
har solgt ham alt ved hanryer intet antagen i øvrigt Deelarerede Holger Anthonisen at i fald hans 
ved arvinger havde noget at fordre eller nogen paastand paa ham at giøre bestemt ende disse 300 dr 
eller videre som hans Sal: faders Bo maatte andgaar de da de til lovlig vel Ligitemere sig selv betale 
skifte rettens møde i dag da han ikke har begivet dem og altsaa ikke kan betale dem siden der er 
intet at skifte efter hans fader og moder. 
Efter at arvinger og værger som alle være tilstæde nøyn havde overvijet det passerede fremkom de 
for Skifteretten og have for stig giorde følgende Dellaration. Bonden Peder Pedersen paa 12de Sg. 
Gaard i Bodilsker sogn som værge for sine 3de børn Deelarerede at han vel forhenmeendt sig har 
paastaaet at hans børn burde have noget i arv efter disse afdøde, men da han saa velste øvrige 
arvinger ved nøye efter tanke, har erfaret og er overbevist om at intet nu i arv kan tilkomme for lig 
siden sønnen Holger har bekostet sin søsters begravelse haft adskellig ulempe med hende og han 
selv som eneste Broder arvede det meste af disse 300dr om noget var saa at naar hans egne arv, 
begravelses omkostninger Skifte Retten Sallerium med videre og nu vitterlig Proses skulde holdes 
vilde det meste hensmelte om de end nogen Ret hertil havde saa fra skriver han sig herved paa sine 
børns vegne al ret og pretention paa Holger Anthonisen eller arvinger hvad disse 300Sdr. betrestter 
saa at han intet paa sine børns vegne iringeste maade paastaaer at arve eller kan tilkomme efter 
Anthonis Holgersen og Hustru hvilket han herved me 
d fuldkommen arvelog og utoingre herved ind gaaet og under skriver arvingerne Jens Larsen paa 
40de Sg. Gaard i Clemmensker sogn., Udbygger Hans Larsen paa 35 Sg. Gaards gr. Her i sognet 
paa sine børns vegne tillige med den andsatte værge Hans Svendsen paa Kioller gaard i 
Clemmensker sogn. Deelarerede ligeledes at de ingen Pretenntion eller dordring i ringeste maade 
havde paa Holger Anthonisen paa disse 300 dr ikke heller saa sig beføyet at kunde fordre noget i 
arv efter Anthonis Holgersen og hustru men med got overlæg fuld komme frie holder Holger 
Anthonisen og arvinger for al anke og paatale des angaaende og uagtet skifte forvalteren offentlig 



havde tilbudet dem uden bekostning at faae skiftet udsat for at udtale deres Ret paa lovlig maade 
om de trode at have nogen saa dog alligevel torde eller kunde de ikke antage skifterettens tilbud, 
men begierede denne forretning sluttet da de som meldt er for alle og alle for en herved var fornøyet 
og Deelarerede at holde Holger Anthonisen frie for al paatale og at de nu efter nøye at have erfaret 
al omstilledigheder intet i arv kan pretendere efter skifte rettens tilspørgelse til Holger Anthonisen 
og øvrige rester ikke heller noget paa afdødes undertag ikke heller havde arvingerne eller øvig 
tilstædeværende i ringeste maader noget videre at erindre ved denne forretning 
 inre begievede samme sluttet efter eat de holde Skifterettens betiente frie for al anke og paatale i 
nogen maade. 
Denne forretning med gaarinde omkostning blev dernest  beregnet saaledes.  
Teil det Konge: strimplet papir efter forordningen       1 mrk 8 skl 
Skifteforvalteren med fuldmægtig forst med2dr 2 mrk  
Skifteskriverne for aetens udfærdigelse  
Pretoiollatio med viidere4 dr 2 mrk 
Tillysning1 dr 2 mrk 8 skl 
Vurderingsmænd hver 3 sld 1dr 2mrk tilsammen      10 rd 2 mrkHvilke foran forde  Pii gm. Og 2 
skl. Sønnen Holger Anthonisen betale siden han har forsømt at foreviise sine Documenter og 
forenurlig da han efter forlangende vil have denne forretning beskriven til sikkerhed i efter endnu 
for sig og arvin 
gerne. 
Saaledes at være paaheret bekræftet under vore hænder og signetes. 
Datum Ut Supra. 
Heiberg,   Gad  vurderingsmænd   J Koefod,  E Olone. 
Arvingernes værge paarørende Holger Anthonisen,       Peder Pedersen, 
Jens I.L.S. Larsen,     Hans H.S.S. Svendsen,      Anders Jensen Frøgaard. 
 
 
 


