
 
 
2683,Elne Olsdatter, enke, Melsted, Østerlars.   Mangler nogle ord. 
 
Nr. 113.  Side 185b. 1711. 22. April. Landsogn 16 
Elne ?, enke, Melsted, Østerlars. 
Afg. Poul Hansen. 
 1 søn. 6 døt. 
 Ved første ægt med Ole Rasmusen,2682, 
A: Kierstene Olsdatter, gm. Ole Ibsen, Leensgård grund, Østerlars. 
B: Boehl Olsdatter, gm. Anders Weideman, Øster Sogn. 
C: Ingeborg Olsdatter, gm. Poul Hansen, Rø. 
 Ved andet ægt med afg. Hans Andersen 
D: Margrethe Hansdatter, død, var gm. Peder Nielsen, Gudhjem. 
   2 søn. 4 døt. Som fader er værge     
 Ved 3. ægt med ?. 1 søn. 2 døt.  
E:  Ole Pedersen, udenlands. Værge: Søstermand, Anders Veideman, fendrich, Øster Sogn. 
F: Ellen Pedersdatter, gm. Hans Jensen, Melsted. 
G: Maria Pedersdatter, gm. Peder Nielsen, Melsted. 
 Ved ægt med sidste mand, afg. Poul Hansen. Ingen børn. 
 
Anno 1711 Dend 22  April  er eftter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering, og Vurdering, 
Samt Schifte og Ligvetation efter Sal: Elne Sal: Poul Hansen som boede og døde udi Melsted i 
Østerlars sogn, og ved imellem denne sal: Qvindis efter lefvende børn og børnebørn som er en søn 
og 6 døttre  
Sønnen er Ole Pedersen som er rist uden lands for tolv aar siden og ej nu vides kand om hand er 
lefvende eller død for hannem er i hans fraværelse til værge anordned Fendrich Anders Weideman 
boende udi Øster sogn som er sønnens søstermand, 
Dend eldste daatter er Kierstene Olsdaatter i egteskab med Ole Ibsen boende paa Leensgaards 
grund i Østerlarsker sogn som for hende svarede. 
Dend anden daatter er Boehl Olsdaatter i egteskab med Fendrich Anders Weideman boende udi 
Øster sogn som for hende svarer og værger . 
Dend 3de daatter Ingeborg Olsdaatter i egteskab med Poul Hansen boende i Røe sogn som for 
hende værger og svarer 
De 3de drøtter er auled med dend første Sal: mand Ole Rasmussen  
Dend 4de daatter var Margrete Hansdaatter som var i egteskab med Peder Nielsen udi Gudhiem 
og nu er ved døden afgangen, efter hende er 2de sønner og 4de døttre hvilke af des svarer deris 
faderen  Peder Nielsen efter loven saaledes svarer og værger fore. 
Dend sidste forde daatter Margrete er auled med denne Sal; Qvindis anden mand sal: Hans 
Andersen  
Dend 5te daatter er Elne Pedersdaatter i egteskab med Hans Jensen boende udi Meelsted ----- 
Morderen fradøde som hand værger og svarer fore, 
Dend 6te og yngste daatter er Maria Pedersdaatter i egteskab med Peder Nielsen og boende i 
Meelsted i samme gaard som moderen fradøde som hand værger og svarer fore, 
2de døttre saa velsom sønnen Ole Pedersen er auled med dend 3de mand, 
Dend 4de mand som denne Sal: Qvindis sidste hun havde til egte var Sal: Poul Hansen hvor med 
hun ej har auled nogle børn disse for hen anførde arfvinger efter denne Sal: Qvindis er paa dend 
eene side og paa dend anden side dette sterfboes Prætentioner. 
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Hvor var paa Rettens wegne ofverværende Høÿ Edle og Eelbaarne Hr. Obesten Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Reedts ved sin fuldmægtig Capitain  Christian Leegaard,  som og paa 
dette skifte er beordred att skrifve saa som alle skifte er til Wurderings mænd opmelded  Jep 
Hansen og Anders Hansen begge boende i bemælde Østerlarsker sogn hvorden er fore funden 
fremviist og Pasheret saavel som her efter følger nemlig: 
Heste og Hopper. 
En gl: hvid ugilled hest sat for 6 Sld.,en gl: sort hoppe sat for 5 Sld.,  
Qvæg. 
En rød grinned koe sat for 6 Sld., en bleg hielmed koe  sat for 6 Sld. 2 mrk., en sort graae sat for 3 
Sld., nok en gl: blegrød koe paa leige hos Esber i ---- ---- --- sat for penge 2 Sld., endnu en koe som 
er paa leÿe hos Poul Hansen i Røe sogn som er røebrun sat for 5 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 
It sort stierned faar sat for 1 Sld., it hvidt faar for 3 mrk., et hvidt kale sat for 2 Sld. 8 skl., en røe 
sandet galt 1 Sld.,  
Andre Boeswarer. 
Toe plougs juhl med bøsser løbere og ringe sat for 3 mrk., en gl: ploug med en vidie og skier –sarne 
sat for 8 skl., en raae –te hud sat for 1 Sld., en gl: vogn med vors vidier foruden stier hammel ----- 
og halsseeler sat for 2 Sld. 2 mrk., en Eege Kiste med hengsler og laas sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Paa Lofted  
It fÿrre Sengested med 3 gaule og to ender er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber Warer. 
 en Kaabber Kedel paa 1½ tønde stor som er sat for 9 Sld. 2 mrk.,som er gl: hvoraf Hans Jensen 
tilkommer dend halfve part 4 Sld. 3 mrk., og en føris daater til ster sk—es sin videl dend anden 
halve part 4 Sld. 3 mrk., en toest panne kaabber keddel vegtig 11 ----dell---- med ---- for penge 4 
Sld.,  en malm grÿde paa en kitte stoer vejer 9 ---- pund ---- sat for 1 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., en 
keddel krog er sat for 2 mrk. 8 skl., en tree foed sat for 2 mrk., nok en mindre tree foed for 8 skl., en 
hiem qoern med ier i seiel og huus for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Krobhuused. 
It Ege madskab med 2 dørre og toe laase fore for 2 Sld.2 mrk.,  4 straabonds tønder stÿked sat for 4 
skl. Er 1 mrk., nok en straabonds tønde 4 skl.,  
I Cammered ved stuen. 
3 Ege sigbøtter stÿked 2 skl. Er penge 6 skl., en stor bære kande for 4 skl., en mindre bære kande 
for 4 skl., en half tønde spæge sild med halltønde sat for 4 Sld.,  
I Steer Huused. 
It deignetrug sat for 8 skl., en brinde vins half fering 4 mrk., 
 I  stuen  
En Eege kiste med laas og iern hengsler sat for 2 Sld.2 mrk., it Fÿrrebord i føen med obed foed sat 
for  1 Sld. 2 mrk., it gl. Fÿrre worskab med toe dørre og toe gl: laase satt for 3 mrk., en messing 
lÿssestage for 1 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder i Herberghuused  
En sort ranned med ullen under dÿnne sat for 2 Sld., en blaae ranned ofver dÿnne for 1 Sld., nok en 
brun og blaae ranned ofver dÿnne for 1 Sld., en hvid linne hofved dÿnne for 1 mrk. 8 skl., endnu en 
linnen hofved dÿnne for 1 mrk., en pude stop for 1 mrk., en gl: graae ranned under dÿnne for 1 mrk. 
8 skl., en sÿed benkedÿnne for bordenden i stuen 3 allen lang med trÿgge skafted under vohr sat for 
1 Sld., it gl: blaae lassed benke dÿnne 5 allen lang under vinduen i stuen sat for 3 mrk., it gl: flamsk 
hiønde med brun skind vohr under sat for 2 mrk. 8 skl., nok it gl: flamsk hiønde med foer under 
vaar satt for 1 mrk., en spinde rok er sat for 1 Sld., en blaae süed benke dÿnne 5 allen lang med gul 
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under vaar sat for 2 Sld., endnu en lesned benke dÿnne 7½ allen lang med gl: under vaar sat for 2 
Sld.2 mrk., it gl: brudedt hin fod sat for 1 mrk. 8 skl.,   
3 tønder malt i krobhuuset tønde á – sat for 2 Sld. Er 6 Sld., en half tønde biug meel sat for 1 Sld., 
en bagstoel sat for 1 mrk., 6 skp 2 –ar Rug som i afviste lisked er saaed er sat strøe rugen skp. For 1 
mrk. 4 skl., er 2 Sld. 2 skl., og en arbieds --- 1 Sld. 2 mrk., en bag flesk børste vejer 11 skaalett á 
pundet 4 skl. er 2 mrk. 2 skl., en gl: jerned hammel med gl: seeler foruden reeb og iern nagle satt for 
11 skl.,  
Tilstaaendis Gield, til Ole Larsen i Gudhjem Lerrellis ald være laant 2 ottinger sild sat for 3 mrk., 
er penge som kommer dette sterfboe til beste 1 Sld. 2 mrk.,. 
Hans Truelsen i Gudhjem er skÿldig her til boet efter arfvingernes beretning i alt penge 2 Sld. 2 
mrk., arfvingerne fremviiste og angaf alt her til boet er betalt siden den salige Qvindis død af en 
deel som var hende skÿldig penge i alt 7 Sld. 6 skl., nok tilkommer denne sal: Qvinde efter et 
skiftebref dateret dend 4 feb: 1694 af et stÿke Haure jord er liggende i Gudhjem Vang bereigned for 
2 tp: land og kaldis Kraagen som kommer dette sterfboe til beste og er penge 6 Sld., - mrk.3½ skl., 
Nok til kommer dette sterfboe efter en otte mands dateret i sin slutningden11 augustÿ 1710, paa 
hendis part af dend anden gaard kaldis Gadegaarden i Østerlarsker sogn i alt penge 8 Sld. 3 mrk. 
13½ skl., i tene for mænds hold penge 6 Sld., nok tilkommer dette sterfboe som sal: fens sal: Poul 
Hansen for indløs af dee tp: land Haure jord i Kraagen kalled i Gudhjem Vang penge 3 Sld.2 mrk. 
13½ skl., nok angaf arfvingerne att Peder Skomager i Gudhjem skal hafve laant af sal: Elne sal: 
Poul Hansen udi Meelsted penge 5 Sld., men som arfvingerne ej nu kand fore forklaring derom 
efter di Peder Skomager er landed af sÿe blef daa faaer ded alt beror til hand heim kommer hvor 
arfvingerne da kand søge hannem derfor hvorledis der imod til sammen ---- og om dee ved 
bekommer kommer ved samptlige arfvinger Pro Qvota til  deelings Skifteforwalteren til spurde 
samptlige arfvingerne om dee viste mere er til dette sterfboes middel alt angifved i den af løsøre 
eller tilstaaendes Gield hvor til dee samptlige svarede neÿ ej videre at være end --- angifved er og 
forskrefved staar, Summa andrager forskrefne dette sterfboes middel til penge 131 Sld. 1 mrk. 2 skl., 
denne sal: Qvindes Ifare klæder som berættis att hafve væred faas og ringe hafver døttrene deelt sig 
imellem efter de deris broder for hen hafver bekommed sin sal: faders Ifareklæder hvor med 
samptlige være tilfreds og fornÿed, saa blef angifvene dette sterfboes Bort Skÿldige Gield og 
Prætentioner og er der til giordt udlæg saaleedes som her efter følger nemlig. 
Denne salige Qvinde befandis at restere til amptstuen efter en daatter efter retning i Bog Claringen 
dend 25 feb: 1711 gl: restandt til 1te januarÿ 1711 i alt penge 8 Sld. 3 mrk. 1 skl., er slette Dr. Penge 
52 Sld. 3 mrk. 1 skl., derfor er udlagt en rød Koe sat for 6 Sld., af en kaabber kedel paa 1½ tønde 
stor som er sat for 9 Sld. 2 mrk., deraf  helften som er penge 4 Sld. 3 mrk., en tønde Malt for 2 Sld., 
en sÿbøtte for 2 skl., Clar. Tilofvers1 skl., hvad sig ded udlæg de goeds til rast ----ger som nu er 
giort angaar, for meener arfvingerne at til hafve til deeling som de 8 Sld., for Cammerbÿe af 
Kongens anucition i Amptstuen kand verde got giordt af Høÿ af righed saa som der ved skal hafve 
cafoed at Dleortere Retten – tog hans Kongl: Maÿst ved allermaadigt saaleedis vil behage at lade 
fortil ene paa dend maade hvilked vild forderligst er ----endis fra Commis hafeiatet i søger Præsten  
Hr. Jørgen Andersen lod fordre ved signe Deigper Peder Larsen for liig tiennisten efter denne sal: 
Qvinde i alt penge 6 Sld., arfvingerne har til svarede at de hafde en gang anordered med sogne 
Præsten for liig tiennesten at hafve penge 4 Sld., og der foruden sin  
Side 3. 
---- nogen noged hafde meere udloved ---- der self att forn—Hr. Jørgen Derfore og derfor  
--- der penge 4 Sld., for disse 4 Sld., er udlagt en bleg hiermel koe sat for 3 Sld. 2 mrk., 
    Angaf att være skyldig til sogne Diegnen  
Peder Larsen for liigtieneste ------ af fordring penge 2 Sld., derfor er udlagt  en hiem qvern med ier 
i seiel og huus sat for 1 Sld. 2 mrk.,  it gl: flamsk hiønde med brun skind vohr under sat for 2 mrk. 
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 8 skl., Clar tilovers 8 skl., Sogne Præsten Hr. Jørgen Anders i Østerlasker sogn , lod fordre  
Rettighed for en deel jord i mee og saa skulle s--- til rest --- --- 
Tiid for hvor Høytidsdag 2 mrk., og hver Mikelsdag 1 Sld., er i en summa penge 2 Sld., 
Arfvingerne her til svarede att hand sig denne Hr. Jørgen Anders fordring 
Sig --- belaager da beretter Hans Hansen att Præsten ej nogen tiid i denne  
Sal: Qvindes lefvende lifve hafde fordred hand er denne er melte rettighed hvor 
--- ---- der undrer meged --- att Hr. Jørgen ded nu her paa sterfboed 
Vilde spørge, og derfor uden om denne Rettighed skulle findes i --- 
Dis der vel og er anden all-rt som dend gl: Hr. Jørgen som var denne Hr. Jørgen for 
Mand nogle aar førend hand døde er –ørdt, hvor efter der for  
gen faar --  --adis sig efter retlig og der derfor att være høy siden dend tiid og er  
  att dend 
---- betalt efter dend gamle anord sogne deignen Peder Larsen ,fordrede for  
en skp. Biug og 2 paaske rettigheder derfor i alt penge 2 mrk. 12 skl., derfor er udlagt  
---- er sat for 2 mrk. 8 skl., ved sin forrige udleg att have penge 4 skl., Clar. Jørgen ------- 
--- fordrede for liig kisten efter –rdering i alt penge 3 Sld.2 mrk.,og for 
---- maader svarer sal: Hr. Jørgens som er hendis  
Penge 2 mrk., er penge 4 Sld., for disse 4 Sld., er udlagt en t-e spnnne kaabber keddel vejer 
  Penge til sammens 4 mrk. 8 skl., Clar. Tilovers 8 skl.,nest  
8- landsdommer anker møller lod fordre efter sin seddel som skal resre paa et 
Træ i alt som arfvingerne vedgik penge 18 Sld., for disse 4 mrk., er udlagt et gl. Faar  
Er sat for 1 Sld., Clar. 
 Peder Nielsen i Meelsted fordrede som arfvingerne vedgik  
I alt som er penge 9 Sld. 1 mrk., nok fordred for 2 skpr. Biug som arfvingerne og vedgik en 
-ge 2 mrk., er til sammen penge 5 Sld. 3 mrk. For disse 5 Sld. 2 mrk., er udlagt It Ege madskab med 
2 dørre og toe laase fore for 2 Sld.2 mrk., En Eege kiste med laas og iern hengsler sat for 2 Sld.2 
mrk., Toe plougs juhl med bøsser løbere og ringe sat for 3 mrk.,Clar. 
Hans Erichsen lod fordre efter hans hustru moeder for giorde bekaastning og anded som 
arfvingerne nu samtykked og bevilged i alt penge 7 Sld. 2 mrk. For disse 7 Sld. 2 mrk., er udlagt En 
gl: hvid ugilled hest sat for 6 Sld., 4 straabonds tønder stÿked sat for 4 skl. Er 1 mrk., it gl: blaae 
lassed benke dÿnne 5 allen lang under vinduen i stuen sat for 3 mrk., en gl: graae ranned under 
dÿnne for 1 mrk. 8 skl., It deignetrug sat for 8 skl.,Clar. 
Anders Weidemand i Øster sogn lod fordre for toe skp. Meel for hver skp. 2 mrk.8 skl., er penge 1 
Sld. 1 mrk., for disse 5 mrk., er udlagt en spinde rok er sat for 1 Sld., nok it gl: flamsk hiønde med 
foer under vaar satt for 1 mrk., Clar. 
Hans Høets i Rønne lod fordre efter sin seddel som vedgikis i alt penge 2 mrk. 12 skl., derfor er 
udlagt it hvidt faar for 3 mrk.,Clar. Tilovers 4 skl.,  
Kirke værgen Peder Nielsen fordred for kirkejord i alt penge 2 mrk., derfor er udlagt en pude stop 
for 1 mrk., en bagstoel sat for 1 mrk.,Clar., 
Skiftefor Walteren for valteren for sin umage og Solario i alt penge 2 Sld., derfor er tillagt en tønde 
Malt sat for 2 Sld., Clar. 
Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa strefboet att forfatte Skiftebrefved att 
skrifve og til bogføre med laad seædeler og slet papir i alt penge 8 Sld., derfor er udlagt dee reede 
penge som her til boet er betalt som er penge 7 Sld. 6 skl., en Malm Grÿde paa en Kitte stor Vejer 9 
Skodell á 1 mrk. Punded er penge 2 Sld. 1 mrk., Clar. Tilovers 1 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Stempled papir til dette skiftebref for penge 3 mrk., derfor er udlagt med Skifte Skriverens udleg att 
have dee penge 3 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., derfor er udlagt ved Skriverens udlæg 
2 mrk. 6 skl., en hvid linne hofved dÿnne for 1 mrk. 8 skl., ved Hans Hiorts udlæg 2 skl., Clar. 
Summa andrager forskrefne Bortskÿldige Giels og Prætentioner til penge 51 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Ligvideret imod boens middel blifver igien udi behold til deeling penge 69 Sld.1 mrk. 9 skl., som 
deelis imellem, en broder og én søster, er deraf en  broderlaad penge 19 Sld. 3 mrk. 6 skl., og en 
hver søsterlaad er penge 9 Sld. 3 mrk. 11 skl., og deelis igien dend ene søster laad i toe sønner og 4 
døttre parter er deraf en hver søns part 2 Sld. 1 mrk. 14 skl., og en daatters part er penge 1 Sld. 15 
skl. Og er daa først for Sønnen Ole Pedersens part som er 19 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt af dee 2 tp 
pant Haure jord som er beliggende udi Gudhiem sogn kallis Vaagen som derudi er til beste og er 
penge 30 Sld., dee penge som børnene Sal. Qvinde bekom i dend 2den Gaard kalled Gadegaarden i 
Østerlarsker sogn som sluter en 8te mands holds forretning i alt hertil udlagt penge 8 Sld. 3 mrk. en 
raae Qvie hud sat for 2 Sld. En Bærkande for 4 skl., ved Hans Hiorttes udlæg 2 skl.,  
Dend Eldste daatter Kirstine Ole Ibsens tilkommer i arf efter sin sal: moders penge 9 Sld. 3 mrk. 
11 skl., deraf er udlagt en gl: blegrød koe paa leige hos Esber i ---- ---- --- sat for penge 2 Sld., it 
Fÿrrebord i føen med obed foed sat for  1 Sld. 2 mrk., en half tønde biug meel sat for 1 Sld., en røe 
sandet galt 1 Sld., 
Af et ---- blev dends  at hafve som derudi er dette sterfboe 
 Penge 4 Sld.1 mrk. 11 skl., Clar. 
 Dend anden daatter er Bohl  Anders Weidemand hustru tilkommer i arf efter sin sal: moders 
penge 9 Sld. 3 mrk. 11 skl., derfor er udlagt en brun og blaae ranned ofver dÿnne for 1 Sld., en gl: 
sort hoppe sat for 5 Sld., fierde part af en half tønde spæge sild med halltønde sat for 4 Sld., at have 
1 Sld., It fÿrre Sengested med 3 gaule og to ender er sat for 1 Sld. 2 mrk., it gl. Fÿrre worskab med 
toe dørre og toe gl: laase satt for 3 mrk., en linnen hofved dÿnne for 1 mrk.,hos Deignen Peder 
Larsens udlæg at have 3 skl., en keddel krog er sat for 2 mrk. 8 skl., Clar tilovers 1 mrk., 
Dend 3de daatter er   Ingeborg  Poul Hansens  Rø sogn hustru som tilkommer i arf efter sin sal: 
moders penge 9 Sld. 3 mrk. 11 skl., derfor er udlagt en Koe som er paa leÿe hos Poul Hansen i Røe 
sogn som er røebrun sat for 5 Sld. 2 mrk., en sÿed benkedÿnne for bordenden i stuen 3 allen lang 
med trÿgge skafted under vohr sat for 1 Sld., af Gadegaarden at hafve penge 1 Sld.2 mrk. hos Ole 
Pedersens --   att indkrefve for en olling fad penge 3 mrk., en gl: jerned hammel med gl: seeler 
foruden reeb og iern nagle satt for 12 skl., en stor bære kande for 4 skl., en half tønde spæde sild 
med halltønde sat for 4 Sld., att have 1 Sld., en mindre tree foed for 8 skl., ved Peder  Nielsens 
udlæg at hafve 2 skl., hos Diegnen Peder Larsens udlæg at hafve 1 skl.,Clar. 
Dend 4de daatter  Margrethe afg: Peder Nielsens hendis Børn tilkommer i arf efter moder moderen 
penge 9 Sld. 3 mrk. 11 skl., derfor er tillagt en sort graae sat for 3 Sld., af en half tønde spæge sild 1 
Sld. En sort ranned med ullen under dÿnne sat for 2 Sld., en ½ tønde Malt for 1 Sld., en blaae 
ranned ofver dÿnne for 1 Sld., en ----- Lasker sogn  for 1 mrk.2 skl., en bag flesk børste vejer 11 
skaalett á pundet 4 skl. er 2 mrk. 2 skl., it gl: brudedt hin fod sat for 1 mrk. 8 skl.,   
Hos --- Larsen att nu krefve for en otting ---- penge 3 mrk., en brinde vins  half fering 4 mrk ., 
Clar tilovers 1 mrk., 
Dend 5te daatter Ellen Hans Jensens tilkommer i arf efter sin sal: moders penge 9 Sld. 3 mrk. 11 
skl., derfor er udlagt endnu en lesned benke dÿnne 7½ allen lang med gl: under vaar sat for 2 Sld.2 
mrk., en gl: vogn med vors vidier foruden stier hammel ----- og halsseeler sat for 2 Sld. 2 mrk., 6 
skp. Som er saaed med arbied og alt sat for 3 Sld. 2 mrk. 2 skl., hos Hans Poulsen i Melsted af hvis 
hand her til boed er skyldig att hafve penge 1 Sld., en gl: ploug med en vidie og skier marne sat for 
8 skl., en straabonds tønde 8 skl., 2 Ege sigbøtter stÿked 4 skl. Ved Anders Weidemand  
Udlæg att hafve 1 mrk., ved Peder Niels udlæg i Gudhiem att hafve 1 mrk. 5 skl., Clar. 
Dend 6te og ÿngste daatter Maria Peder Nielsen tilkommer i arf efter sin sal: moders penge 9 Sld. 3 
mrk. 11 skl., derfor er udlagt en blaae süed benke dÿnne 5 allen lang med gul under vaar sat for 2 
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Sld., en Eege Kiste med hengsler og laas sat for 2 Sld. 2 mrk., hos Hans Poulsen i ----, af hvis hand 
her til boed er skÿldig att hafve penge 1 Sld. 2 mrk., En bag clesk bøste vejer 11 blaalette á punded 
4 skl., er 2 mrk. 2 skl.,  Saal --- skørsed vejer 8½ skaaled á punded 4 skl. Er 2 mrk. 2 skl., en ½ 
tønde Malt for 1 Sld., en half tønde spøge sild med halltønde sat for 4 Sld., der af att hafve 
fierdeparten for 1 Sld., dend 2den gaard kalled Gadegaarden att hafve penge 2 mrk. 2 skl., hos 
Jørgen Ols udlæg att hafve 8 skl., hos Per Niels i Gudhiem 3 mrk., efter at saa bliver udlagt og 
Pasheret, saa begiorede arfvingerne att nogne – i alt  
Og er uvis Gield maatte anføres paa dend maade at noge der derudi kand faae efterretning hvor 
meged ded er der kand være tilgode og ded kand faaes skal ded komme arfvingerne til deeling ellers 
der foruden formennes af en ordre fra 8te Brigadieren udganged af Hans Jensen i Melsted efter 
begiær er tilordned att værge for sin Hustrues Broder Ole Pedersen, som er reist udenlands og 
Fendrik Anders Weidemand att være til siukes være, hvilke svarer til denne bortriest drengs fl— 
Capital og er -- tilkommer til dato saa og til ded som haved denne er blefel den efter sin 
sal: moder, om hand endken self igein kand komme  
ded at a----- tage eller og anned faar fuld kommen efter er otning endken hand lefver eller er død , 
hvilked arfvingerne lofver att gifve af  --- haden tilkialis saa sa-dre dee derom faar fuld kommen 
sidst---- 
Hvor saa skal befve deelt hans goeds, I ded øvrige til spurde Skifteforwalteren  Samptlige arfvinger 
om dee viste meere til dette sterfboes middel Att angifve eller om nogen noged viidere her i boet 
kand hafve att  Prætentere hvur til dee svarede samplige att ej viste meere til dette Sterfboes middel 
att angifve videre end forhen angifved – og for--    Skrefved staar; ike heller angif sig nogen med 
videre Prætentioner  Endken – forhen allerede anført er og forskrefved staar og være efter  
Forwalterens spørgsmaall arfvingerne vil for noged og til ----- med dette  Skifte i alle maader, hvor 
ved saa dette skifte i forskrefne maader er  Slutted saa att være Pasheret, des til viidere Widnes 
Bÿrd under vore hender og Signestee skifte stæden Ut Supra d. 22 Aprill  1711.   
Christian Leegaard,  Jep Hansen, Anders Hansen, Anders Wiedemand, 
Poul Hansens  ,  Peder Nielsen,  Hans Jensen,  Peder Nielsen, 

Ole Ibsen, 
  
 
Mikkelsdag, fest 29 sep: for Ærkeenglen Michael, Mikkelskirker findes tidligt, men alm. Fejring af 
Dagen indførtes først, da Michael skulde have vist sig over Engelsborg under Pesten under Gregor 1. 
Efter Reformationen gjordes Dagen i Danmark til Høstfest og alle Engles fest: ophævet 1770. 
Hagerups Illustrerede Konvartions Leksikon side 333.  
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