
Kirstine Hansdatter, 28. Sg. Pedersker. Og  Thomas Lassesen. 
  
23. 1705. 1. Juli. 
Kirstine Hansdatter, 28. Sg. Pedersker. 
Thomas Lassesen. 
 2 søn. 
A: Hans Thomasen, f. 1701. 
B: Jep    Thomasen, f. 1704. 

Værge: Far. Tilsynsv: Afdødes stiftfar, Jens Rasmusen, Bodilsker og afdødes 
fastermand, Søren Hansen, Poulsker. 

 
Anno 1705 Dend 1. Julÿ er eftter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Vurdering, Samt 
Schifte og Ligvetation efter Thomas Lasses S: Hustru Kirstine Hansdaatter, som boede, og døde 
paa d. 28 Jord Eÿendoms gaard beligende udi Pedersker sogn. Imellem denne S: Qvindis 
efterlefvende Mand bemelte Thomas Lasses paa Eene side og paa dend anden side denne S: 
Qvindis med bemelte sin mand auflede børn som er 2 sønner, hvoraf dend Eldste Hans Thomasen 
paa 4de aar gammel,Dend anden søn er Jep Thomasen niesten it aar gl. for dem er faderen 
Thomas Lasses efter Loev self werge, og var denne S: Qvindes Stiffader Jens Rasmussen boende 
i Boelsker sogn, saavel som, og denne S: Qvindes Fastermand Søren Hansen boende i Poulsker 
sogn, nu her paa Sterfboet til stede, og alsaa bemelte Børnenes beste, hvorleedis til gik paa dette 
Schifte og var paa Rettens wegne ofverværende Høÿ Edle og Eelbaarne Hr. Obesten Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Reedts ved sin fuldmægtig Capitain Gregers Christensen 
boende Aaikirkebÿe, og Schifte skrifveren Henrich Brugman i Samme Schifte er til Wurderings 
mænd opmelded Lars Mortensen og Peder Aristsen hvor da er forre funden – em viist og Pasheret 
som her efter følger Memlig,  
Heste og Hopper. 
En sort brun Gilled Hest sat for 10 Sdr., en brun Hest Gilling er sat for 10 Sdr., 2 brun blisede 
Glldede forhler i 3de aar, hver sat for 5 Sdr.er 10 Sdr.,en brun blised Hoppe med it brun hors Føll 
begge sat for 5 Sdr.,it sort brunt hors Føll i 3 aar gl. for 4 Sdr., en sort brun gl. Hoppe er sat for 5 
Sdr.,en sort bliset Hoppe for 6 Sdr.,  
Qveg. 
En    --mel blakrøgget Koe er sat for 4 Sdr., en blak braaged Tÿr 12 Sdr.2 mrk., en sort skiolved 
Koe for 5 Sdr., en Røe hielmed Koe for 5 Sdr., en blak hielmed Koe 4 Sdr., en sort Koe for 4 
Sdr.,endnu en sort Koe 4 Sdr., it ungt sort studnød for 3 Sdr., it sort skioldet studnød for 10 mrk., en 
Røe røgged Qviege for 10 mrk., en sort stude Kalf for mrk., it sort røgget studnød for 10 mrk., en 
blaked studnød for 5 Sdr.2 mrk., 4 spæde Kalfve á 2 mrk., er 8 mrk., for uden dette fant til endnu 
her i Boet it par stude, en sort grimed og en Røeg imod vedstaaed at hafve opbaarend for berørte 
Stude af Jep Jørgensen skÿldist betahling, men allerniste nu hafde dem i gresgang at føde for 
hamen; 
Faar og Lam. 
10 Støker gamle Faar á 3 mrk. er 7 Sdr.2 mrk., 14 Lam á 1 mrk. er 14 mrk. 
Gies. 
3 gamle Gies og en Gaasse 1 mrk. er 4 mrk., 8 smaa Gieslinger á 4 skl. Er 2 mrk., 
Svin. 
En hvid galt for 3 mrk., en hvid Soe med en sort plet paa lænden for 2 mrk. 8 skl., en Røe belted – 
for 2 mrk. 8 skl., 4 ung Svin á 2 mrk.er 8 mrk. 
 
 



Kaabber. 
En Kobber Kedel paa en store fiering er Vigtig til penge 6 Sdr., en malm Grÿde er Vigtig til penge 2 
Sdr., en liden gl.lapped Kaabber Kedel er Vigtig til penge 3 mrk., en gl. liden fiering stoer Kaabber 
Kedel er Vigtig til penge 6 mrk., 
I Krobhuset i en seng. 
En Olmerdugs ofverdÿne sat for 2 mrk., en Hvid Ullen underdÿne for 1 mrk., en hvid Ullen 
Hoveddÿne for 2 mrk., it brugarns lagn for 2 mrk.8 skl., it blaae garns lagn 1 mrk.8 skl., en pude 
med lin vor 3 mrk., en gl. liden Ranned Benkedÿne 3 alen lang en Sÿed age dÿne for 2 mrk. 8 skl., it 
Sÿed Hiønde med guhl under fore for 2 mrk., it Flamsk hiønde med Rødt Valmel under, sat for 3 
mrk. 
Boehafve. 
En gammel Plou med for slette Plou Jern, og med juhl bøsse løbeen og ringe  4 mrk., en gl. Harre 
for 6 skl., en gl. Harre for 2 skl., en arbeids vogn med stier, Hammel, tøm og hals seeler, og Jern 
Naugle for 2 Sdr., en Slæde med drat og Jeirnvidier for  3 mrk., it gl. aar for uden bihl for 6 skl., 2 
Ny arbieds Juhl som iehe er Jeened er sat for 7 mrk., en Haand Qvern med huus og træ seil for  1 
mrk.4 skl., it diene Trug for  2 mrk. 3 skl., 3 strøbons bøge tønder á 4 skl., er 12 skl., 2 strøbons 
halftønder á 2 skl. Er 4 skl., it Madskab med en gl. laas for i Krobhused for 1 mrk. 8 skl., en Seis 
med bom og ringe for 12 skl., en Lÿng rifve med skafte og ring for 8 skl., en løs Seis for 6 skl., en 
gl. øpse for 12 skl., it gl. tøeflien for 6 skl., en spade Phal for 2 skl., 2 gl. Høestier 6 skl., 3 stenge 
Elle træ for 3 skl.,it gl. Fÿre Bord i stuen for 1 mrk., Schifte forvalteren tilspudte faderen og de 
vedkommende om de hafde meere Løsøre goedt at angifve som dette Sterfboe kunde komme til 
beste ? hvor til de svarede neÿ at eÿ var meere end for skrefvet staae, saa blef dette Sterfboes middel 
sammen Reignet som andrager p:142 Sdr. Nok er til Dette Sterfboes middel at anførre efter et pante 
bref til Thomas Lasse udgifvet af Mads Jensens børn de paa Søemarken i Pedersker sogn Datered 
d: 13 Januar 1699 og under Sønder Herretting af Mads Jensen vedstaaed af 30 Januar 1699 som nu 
blef Læst og paaskrefven med indhold at Mads Jensen er skÿldig til Thomas Lasse 50 Sdr. og der 
for forsikred ham udi Søemarken, og det Huus hand Mads Jensen den i Pedersker sogn i Boer for 
Capital som anføret 50 Sdr. ded Rester Rente til d: 13 Junÿ 1705 efter som Thomas Lasse vedstoed 
at Mads Jensen dend anden Rente fra Pantebref Dato til foret: 13 Junÿ hafver betalt at eÿ meere 
Rente Rester end it half aar til tid: d: 13 Junÿ 1705 som er penge 1 Sdr.1 mrk. viedere til dette 
Sterfbois middel befantis at anførre efter en Qvitering af Jens Rasmussen udi gifved till Thomas 
Lasse dend 13 Janu: 1699 som nu blef Læst og paaskrefven, hvor udi mældis at Jens Rasmussen 
som nu boer Boelsker sogn, ogtil forne har været i Ekteskab med denne S: Qvindis moder, hafver 
ofverdraget til Thomas Lasse sin egen søns part, og hvis Jens Rasmussen fra Niels Ibsen paa sin 
Hustruis vegne tilkom, har indfriet efter denne berørte Qvitirings bref formælding saaleedis 
Thomas Lasse nu der efter tilkommer udi dend 28 Gaard i Pedersker sogn penge 40 Sdr. 1 mrk. 12 
skl.  Hvorimod fremviste Jens Rasmussen Qvitering af Thomas Lasse til ham udgifved Dateret d: 
13 Januar 1699 som mælder at Thomas Lasse af Jens Rasmussen afver bekommet Reedelig 
betahling af Jens Rasmussen for ald dend arfve part hans foent S: Hustru tilkom af Løsøre baade 
efter sin S: Fader og S: Moder, og hendis afdøde S: Søster Margrethe Hansdaatter efter derom 
samme Qviterings viede indhold som nu blef læst og paaskrefved Endnu er til dette Sterfboes 
middel at anfører Jorde penge som denne S: Qvinde tilkommer af d: 28 Gaard i Pedersker sogn, 
først efter sin S: Fader, efter en samfreede forretning, først dateret d: 26 maj 1691 penge – Sdr. 1½ 
skl. Nok efter sin S: Moder efter det efter hende retted Schifte boes Dateret d: 29 april A: 1698 
Sdr. 2 mrk. 15 9/7 skl.  
Er tilsammen penge 9 Sdr. 3 mrk.1 skl.  Summa som er i Gaarden 50 Sdr. 13 skl.  
:/: Nok anføres til dette Sterfboes middel hvis Strøkorn som her ved denne 28 Gaard udi indevar= 
rende aar er saaed som er 2 tønder Rug deraf strøe korned anføris, og sat for tønde 6 mrk. er 3 Sdr.  



3 tønder Bÿg som er saaed, tønde sat for p: 4 mrk. er 3 Sdr., 5 tønder Havre á tde haver 2 mrk. er 10 
mrk. af grøden skal Thomas Lasse efter af tahle paa Sterfboet beholde, og derimod lofved hand at 
afreede og betahle, alt hvis skalt, Landgilde Tiende, og Rettighed som paa foend 28 Gaard fl. A: 
1705 bør ødis og betahlis, og Thomas Lasse at holde vedkommende skadeløs blifver saa dette 
Sterfboe beholden i denne 28 Gaard 50 Sdr. Summa andrager ald forskrefne dette Sterfboes 
tilstaaende Gield med strø korned til penge 109 Sdr. 3 mrk. 13 skl. 
Summa Summarum andrager forskrefne Løsøre og tilstaaende Gield i alt til penge 251 Sdr. 3 mrk. 
14 skl.  Dernest angaf Faderen denne S: Qvindis Ifare Klæder som af forente 2de mand blef taxered 
og er følgende, en sort boedhis af vehafttis Kiol er sat for 10 mrk, it grøft sort pobbemetis skiørt for 
3 Sdr., it Rødt valmedt skiørt forgen 6 mrk., it gl. Røt vadmels skiørt 2 mrk., it gl. grønt blomed 
flenes Snørlif med thin mallier udi og 2 røde Knølted ermer udi er sat for p: 6 mrk., en gl. sort 
klædis trøje med læred underfored sat for 1 mrk., en sort grøn fihskaftis Trøge med læred under er 
sat for 2 mrk., en Rød vende walmels trøge med læred under sat for 2 mrk. 8 skl., en blommed 
Taftis Pul gafve for 2 mrk., en sort Klædis hufve som ere vendt for 1 mrk., it gl. skiordugs Forklæde 
for 8 skl., Summa andrager forskrefne Ifarre klæder til penge 11 Sdr. som deelis Imellem forskrefne 
denne S: Qvindis sønner, er deraf hver søns laad penge 5 Sdr. 2 mrk., som Faderen dem i sin tid 
svarer, og derimod beholder Faderen sine egne Ifare klæder.Saa blef angifven dette Sterfboes efter 
skrefne boes skÿldige Gield, og er der til giort udleg som her efter følger Nemlig til Jep Jørgensen 
i Nexø angaf Thomas Lasse at være skÿldig p: 1 Sdr. udlagt 2 Spæde kalfve á 2 mrk er 4 mrk. aar 
Item til Moens Klæder i Rønne skal Sterfboet  --  skÿldig 2 mrk. 8 skl., Udlagt en Spæd Kalf for 2 
mrk., en bÿeg vifve for 8 skl., 
:/: Peder Aristsen fordred for en vafr p: 1 Sdr. Siegne Hansdaatter fordred penge 3 Sdr. 2 mrk., 
:/: Eftter det Schifte bref opretted eftter Jens Rasmussens S: Hustru Elne Hansdaatter som døde 
paa d: 28 Gaard i Pedersker sogn, Dateret d: 29 april 1698 med dis opskeift befindis at Thomas 
Lasse er blefve til sedmed d: 3 December 1698 for denne sin S: Qvindis hans S: Hustrus broder 
Hans Hansen at værge, som tilkommer eftter sin S: Faders Schifte bref af Løsøre goedret p: 31 Sdr. 
3 mrk.3 skl., deraf riegnis Rente fra det aar 1697 fra hvilken tid af, saasom Mÿndlinges da var 7 aar 
gammel om Nÿe aars tid, Thomas Lasse af Jens Rasmussen hafves bekommet Rigtighed for 
Renten hvoefor nu Renten fuld berignis som er udi 8½ aar penge 13 Sdr. 1 mrk. 4 skl. Nok 
tilkommer denne Mÿndling af dend 28 Gaard i Pedersker sogn Jorde penge, eftter si S: Fader, eftter 
en Samfræ der for retning som er hofved Summa 12 Sdr. 3 skl. Hvilke Summa berørte Gaard bilfver 
bestaaende i Rente der af fra dend tid Mÿndlingen Hans Hansen blef 7 aar gammel Regned som til 
dato er 8½ aar som Thomas Lasse i forskrefne maader svarer, saa som Jens Rasmussen skal hafve 
fra den tid 1697 at Mÿndlingen var 7 aar gl., for Mÿndlingens jorde penges Rente for nøÿet ham, 
hvilken Rente er eftter Samfrænder Dommens indhold føest Dateret d: 26 maÿ 1691 aarlig  2 mrk. 
er p: 4 Sdr. 1 mrk. 
:/: Endnu tilkommer Mÿndlingen Hans Hansen eftter forskrefne sin S:Moders p:raltede Schifte 
bref i arf eftter bemelte sin S: Moder af Løsøre goedhed penge 9 Sdr. 2 mrk. 10 skl. Deraf Rente fra 
Schifte brefvet dato som er dateret d: 29 april 1698 til dato er ej mer ham eftter nok mældte Schifte 
bref eftter sin S: Moder Jorde penge af fornt 28 Gaard Capital 7 Sdr. 1 mrk. 15 3/7 skl. Som og udi 
fornt gaard forblifver bestaaende der af Rente udi Sivf 2 aar 7 maaneder er 2 Sdr. 1 mrk. 10 skl. 
Nok tilkommer denne Mÿndling Hans Hansen af sin S: Moder Ifarre klæder 5 Sdr. 14 skl. 
Nok tilkommer denne Mÿndling i arf af Løsøre eftter sin Sal.Søster Margrethe Hansdaatter 
hofved Summa penge 4 Sdr. 1 mrk. 14 skl. Der af Rente i 8½ aar er 1 Sdr. 3 mrk., Endnu befindis 
efttr fornt Schifte bref ganged eftter denne Mÿndlings S: Moder Imod de andre Sødskendis 
hiembgift Sønnen Hans Hansen at tilkommer Hofved Summa penge 10 Sdr.: deraf Rente berignis 
udi 7 aar 2 maaneder er 3 Sdr. 2 mrk.5 skl. Summa tilkommer saa denne fornte Mÿndling Hans 
Hansen her af Boet Capital og Rente efttersom forskrefvet staar foruden andel ham til Dommen udi 



d: 28 Gaard som før er melt 90 Sdr. hvis Rente Jens Rasmussen kunde tilkomme at betale til fort 
Thomas Lasse paa Mÿndlingen Hans Hansen wegne fra dend tid at Mÿndlingen war 7 aar 
gammel, og til dend tid Thomas Lasse antog wergemaal for berørte Hans Hansen hafver Jens 
Rasmussen til Thomas Lasse tillige med hofved Summerne saa wit Mÿndlingen i forskrefne 
maader kunde tilkomme og befveligen war til falden Rigtig betahlt og fornÿet saa at Thomas Lasse 
der for nu lofved at holde Jens Rasmussen fri og Kravesløs i alle maader for forskrefne hofved 
Summa og Rentefri for de 90 Sdr. er Udlagt, forskrefne Mads Jensen Obligation og pandte bref 
som for er mældt som er penge 50 Sdr. for berørte Rente af bemælte hofved summa 5 mrk. 2 Brun 
blised Foeler á 5 Sdr. er 10 Sdr., en brun bliset meer med Føll for 5 Sdr., it sort brunt Hors Føll i 3de 
aar gal. 4 Sdr., en blak braaged Koe for 4 Sdr. 2 mrk., en sort skiolded Koe for 5 Sdr., en blaked 
Stud sat for 5 Sdr. 2 mrk.,it gl. Høefjern for 6 skl., en Hvid Soe med en sort plet paa lenden for 2 
mrk 8 skl., 2 Faar og 2 Lam for 2 Sdr., en hand Qvern med Huus for 1 mrk. 4 skl., en gl. fiering 
store Kaabber Kedel for 6 mrk., it Sÿed Hiønde med guhl underfoer for 1 mrk er 90 Sdr. 2 skl. 
Tilovers 2 skl. 
:/: Schifte forwalteren er akted at Thomas Lasse forblifver fremdeelis Hans Hansen werge, eftter 
som Thomas Lasse belofved her eftter som til forn forsvarlig med samme wærgemaal at omgaais, 
at Mÿndlingen ingen skade skal lide, og til ÿdermeerer forseifring lofved Faderen Lasse Pedersen i 
Aakier sogn for sin søn Thomas Lasse at holde Mÿndlingen Hans Hansen skadeløs: 
Jens Pedersen i Poulsker sogn som er werge for Siegne Hansdaatter tilkommer Rente af sinne 
Jorde penge i denne 28 Gaard eftter Faderen i 6 aar af Capital 6 Sdr. 1½ skl. Aarlig 1 mrk. er 6 mrk., 
Item Rente af dend anpart hende tilkommer udi fornt Gaard eftter bemelte sin Moders Schifte bref 
Capit: 14 mrk 15 5/7 skl. Som er udi 6 aar eftter Samfødede forretningens anleedning 3 mrk. er saa 
til sammen Renten penge 9 mrk. Udlagt, it sort røgged Studenød for 10 mrk., tilovers 1 mrk. 
:/: Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelse bekostning tilkommer hendis eftter lefvende 
mand Thomas Lasse udlæg for penge 30 Sdr. Udlagt, en sort brun Hest Gilling for 10 Sdr., en Lÿs 
brun Hest 10 Sdr., en Røe hielmed Koe 5 Sdr., en Blak hielmed koe for 4 Sdr., 4 gamble Gies for 1 
Sdr. Clar: 
:/: Schifte forwalteren for sin Salarium i alt p: 3 Sdr. Udlagt, af en stoer firring Kedel 3 Sdr. 
:/: Schifte skrifveren for sin umage med dette Schifte i alt 5 Sdr. bekom efter Accorderi 19 mrk. 
Udlagt, af gl. fast fierrings Kedel 3 Sdr., en malm Grÿde 2 Sdr.------- 
:/: Stempled papir til Schifte brefved for 3 mrk. Udlagt, en Liden gammel Kaabber Kedel 3 mrk. 
:/: Wurderings mændene hver 2 mrk. er 4 mrk. Udlagt, 2 ung Svin á 2 mrk. er 4 mrk. Clar: 
Summa andrager forskrefne Boet skÿldige Gield og Prætentioner til p: 134 Sdr. 1 mrk. 3 skl. 
Ligmed blifver udi behold, og til Deeling penge 117 Sdr. 1 mrk. 11 skl. Hvor af Faderen Thomas 
Lasse tilkommer dend halfve part som er 58 Sdr. 2 mrk. 13½ skl. Dend anden halfve part deelis 
Imellem forskrefne denne S: Qvindis eftterlefvende 2 sønner, saa tilkommer hver søn de af penge 
29 Sdr. 1 mrk. 6 ¾ skl. Hvoraf dend andeel som forhen her udi mældis at Thomas Lasse hafver 
beholden i denne 28 gaard som til Sammen er 50 Sdr. 13 skl. Deelis Imellem Faderen og fornt 
børnene er der af Faderens laad 25 Sdr. 6½ skl. Og hvor af denne S: Qvindis Sønners laad 12 Sdr. 2 
mrk. 3 ¼ skl.  Det andet Løsøre gordt angaaende war eÿ Faderen begeiveide at skal skee wiedere 
udlæg af. Efttersom Thomas Lasse er self sine børns werge. Men blef derved Slutted at Faderen 
skal svare fornt sine børn til dend forskrefne udreignede arfve part saa vel af Løsøre som af Gaarde 
penge og Ifarre klæder som før er mælt: Hvor ved saa sette Schifte er Slutted, Hvilket at saa er til 
ganget og Pasheret som før er mældt des til Widnis bÿrd under woer hender og Signeter Schifte 
Staden Ut Supra. 
Gregers Christensen,  Hel. Brugman,  Thomas T:L:S: Lasse,  
 Lasse L:P:S: Pedersen,    Laurs Mortensen,            Peder P:A:S: Aristsen 
 



 
 
  
 


