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Hans Andersen, 31. Sg. Øster Sogn.
Elsebeth Madsdatter. Laugv: Niels Ibsen, Ibsker.
4 søn. 1 dat.
A: Anders Hansen,
f. 1702. Værge: Peder Michelsen, Øster Sogn.
B: Niels
Hansen,
f. 1707. Værge: Christen Hansen, Klemensker.
C: Mickel Hansen,
f. 1710. Værge: Henrich Kjøller.
D: Mads
Hansen,
f. 1713. Værge: Niels Hansen, Bodilsker.
E: Kierstene Hansdatter, f. 1716. Værge: Olluf Hansen, Østerlars.
F: Elsebeth Hansdatter f. 1720. Værge: Mogens Bentsen, Øster sogn,
Anno 1723 Dend 14 Junÿ Er efter Lovlig Giorde tillÿsning holden Registrering og Wurdering
Sampt Skifte efter Hans Andersen som bode og døde paa 31 Selfejer gaard beliggende i Øster
sogn og det i mellem denne Sl: Mands efter levende Hustru Elsebeth Madsdaatter for hende blef
efter hendis begæring til laug werge anordnet Niels Ibsen boende i Ibsker sogn, paa Eine og paa
anden side, denne Sl: Mands Hustru sammen aulede børn som er 4 sønner og en daatter
Den Eldste søn Anders Hansen paa 18te aar gl: for ham blef til werge anordnet Peder Michelsen i
Øster sogn.
Den anden søn Niels Hansen paa 13 aar gl: for ham er for til werge Anordnet Christen Hansen
boende i Clemmensker sogn
Den 3de søn Michel Hansen paa 10 aar gl. for hannem til werge anordnet Henrich Kjøller i Øster
sogn.
Den 4de og ÿngste søn Mads Hansen paa 7 aar gl. for hanem er anordnet Niels Hansen i Boelsker
sogn
Daatteren Kierstene Hansdaatter 4 aar gl: for hende til werge anordnet Oluf Hansen boende i
Østerlarsker sogn
Hvor paa Rettens wegne var Overwerende Høÿ Edle og Welb:Hp. Oberst ober Commendant og
Amptmand Hp. Johan Henrich Von Bippen ved sin fuldmegtig Svend Tingmand og paa Kongl:
Maÿst skifte Skriver Nicolai Broman Blef til Wurderingsmend opmeldet Jens Davidsen og Niels
Jørgensen begge boende i Øster sogn. Hvor saa er forefunden frem wist og Pahsered som følger.
Heste og Hopper.
En brun sterned hest gilling 11 Sld.,En brun stierned Ugilled Hest 8 Sld., En gammel blised hest
gilling 4 Sld., En sort stierned Hoppe 9 Sld.,En mørk brun Hoppe 8 Sld., En mørk brun stierned
Hoppe med et galt brunt stierned hors føll 6 Sld. 2 mrk., Et mørk brunt haars føll 2 aar gl: 6 Sld., Et
skimled hors føll i 3de aar 5 Sld., En gl: skiemled hoppe 1 Sld. 2 mrk.,
Et skiemled hors føll 6 mrk.,
Qvæg.
En blak brun Koe 6 Sld., En sort brogged Koe 6 Sld.,En Guhl brun Koe for 6 Sld.,
En brun Koe for 6 Sld., En røe stierned Koe 6 Sld., En rør hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk.,
En sort Koe 4 Sld. 2 mrk.,En sort stonned Koe 3 Sld. 3 mrk., En røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk.,
Ungt Qveig.
Et sort stierned Studnød 3 Sld., Et røe belted Studnød 9 mrk., Et røe belted Studnød 2 Sld.,
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Et sort Rÿgged studnød 7 mrk., 8 skl., Et røe stierned Studnød 7 mrk., Et røe stierned Studnød 7
mrk., Et blaa hvid Tÿrenød 6 mrk 8 skl., Et sort stierned kalf 6 mrk 8 skl.,
Et hvidt og røe halsed Qvigenød 1 Sld. 3mrk. 8 skl., En sort Qvige kalf 3 mrk. 4 skl.,
En sort Qvige kalf 3 mrk. 4 skl.,
Faar og Lam
14 Stÿkker gl: Faar á 3 mrk. er 10 Sld.2 mrk., En Wæhr 3 mrk., en Wæhr 3 mrk.,
10 stÿkker unge Lam á 1 mrk. er 2 Sld.2 mrk.,
Gies
4 gl: Gies med Gaasen á 1 mrk. er 5 mrk., 12 unge Gieslinger á 4 skl. er 3 mrk.
Svin.
En hvid galt for 3 mrk.,En hvid ung galt for 3 mrk.,En hvid ung galt for 3 mrk.,
En hvid ung galt for 3 mrk.,En hvid ung galt for 3 mrk.,En hvid Soe for 3 mrk.,
En hvid Soe med 8 patte grise 2 mrk.4 skl.,
Boeskabs Ware.
En Carm vogn med behør for 5 Sld., En gl: arbieds vogn for uden anden behør 6 mrk.,
2 op ringede juhl 7 mrk., En Ploug med behør for 6 mrk.,En Ploug med behør for 5 mrk.,
Harve med 36 Jern ringe 6 mrk., En træ reiged harre af et pohr smaa vogn stier 1 mrk. 4 skl.,
En hugge benk 4 skl.,En skier benk 4 skl., En ruhl med Jern topper og skagder for 7 mrk.,
Et aar med bihl for 13skl., Et aar med bihl for 13skl., Et aar med bihl for 9 skl.,
En slede med skier Ake 3 mrk. En ploug slede med jern vider og deet 2 mrk. 8 skl.,
en skou slede med jern videre og drot 2 mrk.,
I Steer Hus Cammeret.
En øhl tønde 2 mrk. 8 skl., En half S-ter 2 mrk. 12 skl., Et øhl car paa I tønne stee 2 mrk.8skl.,
En sede benk med dreÿede spoller 7 mrk. 8 skl., En kierne med laag og stek 1 mrk. 8 skl.,
En gl: øhl tønde 8 skl., et øhl car paa 22 –stor 7 mrk., En vand kar 8 skl.,En salte half tønde 6 skl.,
En salte half tønde 1 mrk., 2 smaa bøtter 12 skl., Sie bøtter 1 mrk., En leer kande 8 skl.,
Paa Krub Huus lofted.
2 straabonds tønder 1 mrk., en øhl kif paa 12 potter 1 mrk. 8 skl., et haaetøÿ med samme og støv 1
mrk., En hakelse knif for 2 mrk. 8 skl., En stange jern for 2 mrk., En heel jern stang 6 mrk.,
Et stuer reeb for 1 mrk., En dito 12 skl., Endnu et dito 8 skl., En hør wefved 1 mrk., Et cabel reeb 2
plougne lang 12 skl., En panj lærit sæk 2 mrk., en dito 2 mrk.,en hampe lærits 2 skepper kos 1 mrk.,
en hampe lærit sæk 1 mrk. 4 skl., en dito 1 mrk. 4 skl., en øhl half tønde 1 mrk. 4 skl., en salte – af
en dito 8 skl., en øhl tønde 2 mrk., en øhl tønde 1 mrk., et fyhre Madskab med en dør og en laas
1Sld., en hiem Qvern med huus og jern siel 6 mrk., en røk bag stoel 8 skl., et tøk jern 1 mrk., en dito
8 skl., en lihr hegle for 1 mrk. 12 skl., en spiinde rok 1 Sld.,en sitips Qven 8 skl., et drøfte trug for 8
skl., en gl: lin vef 2 sld.,et Øldcar 1 Sld. 3 mrk.,en Bistok 1 Sld. 2 mrk., en Bistok 1 Sld. 2 mrk.,
en Bistok 1 Sld. 2 mrk., et hibød 1 Sld. 1 mrk., en senop Qvern 8 skl.,en huggebenk 2 skl.,
I Hugge Huuset
Steen kaaner knif for 1 mrk., en spade for 1 mrk., en leer skak 12 skl., en jern tigfve at en jern haand
stang 1 mrk., en half stok øpse 1 mrk., en krak øpse 8 skl., en dito 2 skl., en gl: gres sies med bom
og ringe 1 mrk. 8 skl., en korn Sies 1mrk.,
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paa Loftet
et aske bord med skron foed uden bord skuffe 10 mrk., en jern kilt 2 skl.,
nok i Krob Huuset
en fyhre half kiste med laas og hengsler for 1 Sld., en fyhre half kiste med laas og hengsler for 1
Sld., en fyhre half kiste med laas og hengsler for 1 Sld., et meel sold 14 skl.,
Sengeklæder i Herberg huuset i dend nord vester seng
en linnen olmerdugs over dyne med bl—og tø denne 2 Sld., en linnen under dyne 2 mrk.,
et blaagarns lagen med 2 breeder udi for 1 Sld., endnu en linnen hofved pude 2 mrk.,
et blaagarns lagen med 2 breeder udi for 1 mrk., en hvid linnen olmerdugs dyne med lehr vaar og
strik for 1 Sld., endnu en hvid linnen olmerdugs pude step med lihr vaar og strik for 2 mrk. 8 skl.,
et fyhre sengested med en side og en gavl 2 mrk.,
I dend Nordøster stuue Seng.
En blaae ranned over dynne for 4 Sld. 2 mrk., En blaae ranned Oldmerdugs under dynne for 2 Sld.,
En blaae ranned Oldmerdugs hoved dynne for 1 Sld., En røe ranned Oldmersdugs pude strop med
lihn vaar og strek for 1 Sld. 8 skl., En dito 3 mrk. 8 skl., En hvid wadmels pude strop 12 skl.,
Et blaaegarns lagen med 2 bend 6 mrk., Et hampe kove garns lagen for 2 mrk. 8 skl.,
En fyhre seng steed med 1 side og 1 gaul penel og skammel for 1 sld.,
Sengklæder i Krobhuuset En huul seng
En blaae ranned oldmerdugs over dyne 2 Sld., En hvid linnen under dynne 3 mrk. 8 skl.,
En hvid linnen hofved dynne 1 mrk., Et blaaegarns lagen med 2 breder 1 mrk. 8 skl.,
Sengklæder i drengehuuset
En hvid wadsmels over dynne med graa ranne 2 mrk., En graa wadmels under dynne 1 mrk. 8 skl.,
En hvid wadmels hofved dynne 1 mrk. 12 skl., Et blaagarns lagen med 2 breder 1 mrk. 4 skl.,
Benke klæder
En nye wefved benke dynne 8te allen lang med ---- og brun spohle skadet under foer for 3 sld.,
En gl: syed hvid med grønt wadmels under foer 1 mrk. 8 skl.,
En gl: syed hvid med grønt wadmels under foer 1 mrk. 8 skl.,
En flamsk agge dyne med ----- wadmels med – foer 2 Sld.,
En nye wefved age dynne med kalf skind under foer 2 mrk.,
En syed benke dynne med spohle skadet under foer 2½ allen lang 1 Sld. 1 mrk.,
En syed agge dynne med rødt wadmels foer for og 4 svipper 5 mrk.,
Et gl: syed hvid med rødt wadmels under for 12 skl.,
En nye wefved benke dynne med brunt spohl skadet under foer 6 mrk.,
Et syed hofved med ranned spohlskadet under foer og 4 wipper 2 mrk.,
et syed hiønde med ranned spokl skadet under for 2 mrk.,
en liden Sæde stoel med skind bond 1 mrk. 4 skl.,

Kaaber Wahre.
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En brendeviins pande med hatt piber og tp paa en half tønde stor 10 Sld., En kaaber kiedel paa 2½
spand stor 5 Sld. 2 mrk., En gl: -- keidel med lapper 2 Sld. 1 mrk., En kilt kaaber kiedel 1 Sld.,
En jern foed – med skeen 1 Sld., En jern gryde kraag 2 mrk.,
Thin
Et thin fad lybek stenpel paa tegnet HAS: EMMI : 1705 for 1 mrk. 8 skl., I stuen te fyhre bord med
bod skuffe og aaben foed for 1 Sld., Et fyhre skab med doeynd i stolper og 2 døre med en laas for 3
Sld. 1 mrk., En gl: lihn wef med behør 2 Sld., Et liden sæde stoel med bræ bond 1 mrk. 8 skl.,
En dito med sken bond 1 mrk. 4 skl., En jern kakkelovn med behør for 24 Sld., Abie stoke 4 Sld. 2
mrk., Et fyhre bord i steerhus Cammeret. Med aaben foed 2 mrk.,
Denne Salig mands Mundering
En gl: Ride sadel med Stibøyle udi sadel 1 mrk. 8 skl., En flindt bøsse 5 mrk., En gl: kaarde med
gl: gult lærge --- for 8 skl., En pate og tase 8 skl., En gl: Carm vogn udi anden behør 4 Sld. 2 mrk.,
En brøger kedel staaende i mur som røgert ols i listed haver pandt sat paa 1½ tønde stoer 22 Sld.,
Sæden som er saaed,
1½ tønde Rug 4 Sld. 2 mrk., 10 tønder biug á 2 Sld. 2 mrk. er 25 Sld.,
11 tønder Haure á 3 mrk. 12 skl., er 7 Sld. 4 skl.,
Tilstaaende Gield Enken angaf at Henrich Bødler i Svanike er her til boet skyldig 1 mrk.,
Enken angaf at Hans Rasmussen i Østermarie sogn er skyldig 3 mrk. 8 skl.,
Skifte Betientene til spurte Enken med sin laugwerge og de til stæde værende werger om de vidste
mere gods at angifve, hvor til de svarede ney ey videre end anført er Summa Andrager dette boes
middel til penge 357 Sld. 2 mrk.,
blef saa angifven denne Salig Mands Ifare og gang klæder
en brun Wadmels kioke med Lærits under foer 3 mrk. 8 skl.,
en blaar wadmels west med 2 dosin thin knapper og sort fuh skaftes under foer 2 mrk. 8 skl.,
en røe wadmels fore skiorte med lærit under foer og H dosin thin knapper udi 2 mrk.,
en sort eiien hjørned hue med sort flødses pune 1 Sld. 2 mrk.,
de andre denne Sl: Mands Ifareklæder angaf Enken at hafve paa klæded børnene med, og de gl:
klæder haver hun bort gifved til fattige Summa beløber sig for klæderne til 3 Sld. 2 mrk., hvor imod
Enken var fornyged med sine eigne Ifareklæder, forskrefne Ifareklæder skulle vel delis imellem
børnenes som Enken nu sagde sig at var frugtsommelig med hendis Sl: Mand, saa bevarde med
indtil endelig deehling skee paa børnens and: arfvepart hvilket blef angifven dette Steerfboes
skyldige Gield og Prætentioner nemlig ærværdige og wel gorneme wællærde Mand -------------Indført Sogne Præsten til Olskirken og Svanike Meenighed fordrede efter sin sedel 10 Sld. 3 mrk.
12 skl., 4 tønder Biug som er saaed her ved gaard á 2 Sld. 2 mrk. er 10 Sld., en linhegle 1 mrk. 12
skl., en gl. hampe lætits hiønde sek 1 mrk. 4 skl., en half stok øpse 1 mrk., til overs 4 skl., :/:
Enken at være skyldig til Hr: Jacob Kofod i Svanike 3 Sld. Udlagt et tønde Rug som er saaed á
tønden 3 Sld. Er 4 Sld. 2 mrk., til overs 6 mrk., :/:
Enken angaf at være skyldig til Andres Nielsen Snedker i Svanike 3 mrk., Udlagt hos Jacob Kofod
udleg 3 mrk., :/:
Røgner Olsen i Listed fordrede som Enken veedgik 24 Sld. Udlagt En brøger kedel staaende i mur
som røgert ols i listed haver pandt sat paa 1½ tønde stoer 22 Sld., en gl: lin vef 2 sld., :/:
Enken angaf at være skyldig til Svend Mons 3 mrk. Udlagt hos Hr: Javob Kofods udleg 3 mrk., :/:
Imod denne Sl: Mands Udfart eller begravelses bekostning fremviste Enken en Speification som
opløb til 46 Sld. 1 mrk. 8 skl., menis ----Enken ike for moderlig venlighed til hendes børn wilde hun
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ike mere have udleg fore 30 Sld., og end ydermere blef hun til sinds at gifve og forære af for
skrefne 30 Sld., ----- til sin d: Kirstine Hansdatter som hun for sin Self skal beholde og hendes
werge udi sin tiid skal til svare efter loven for de 30 Sld., Udlagt En brendeviins pande med hatt
piber og tønde 10 Sld., Et fyhre skab med doeynd i stolper og 2 døre med en laas for 3 Sld. 1 mrk.,
10 stÿkker unge Lam á 1 mrk. er 2 Sld.2 mrk., En Wæhr 3 mrk., 3 Faar á 3 mrk. er 2 Sld. 1 mrk., En
sort Qvige kalf 3 mrk. 4 skl., En sort Qvige kalf 3 mrk. 4 skl., En brun Koe for 6 Sld., Et sort
Rÿgged studnød 7 mrk., 8 skl., Et røe stierned Studnød 7 mrk., Til overs 9 skl., :/:
Skifte forvalteren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt af en Jern Kakkelovn at have 5 Sld., :/:
Skifte Skriveren for sin umage med denne forretning paa sterfboet at for fatte dette skriven til bogs
fører med efter regnings sedel og slet papir 15 Sld.3 mrk., udlagt En jern kakkelovn med behør for
24 Sld., at have 15 Sld. 3 mrk.,:/:
Stemplet papir 1 Sld. 2 mrk., udlagt af En jern kakkelovn med behør for 24 Sld., at have 1 Sld. 2
mrk., :/:
Wurderings mendene for sin umage 2 Sld. 2 mrk.udlagt af En jern kakkelovn med behør for 24 Sld.,
At have 1 Sld. 3 mrk. en Galt 3 mrk.,
Skifte Betientene til spurte Enken med sin lav werge om de viste mere gield at angifve hvor til de
svarede ney Sumen i alt sterfboes gield 94 Sld., Leqvideret bliver til deeling 263 Sld., hvor af
moderen tilkommer den halve part 131 Sld. 2 mrk., den anden halve part skulle wel deelis imellem
denne Sl: Mands børn mens som Enken sagde sig at være frugtsommelig ved hendes Sl: Mand alt
saa kand nu ey imellem børnene ske nogen deeling men beror in skal Enken vorder forløst, hvor da
hun haver at give Skifte Betientene til kiende at igien møde her paa Sterfboet for at delle børnenes
part, saa skal udleg kun for Enkens arvepart 131 Sld.2 mrk., En brun sterned hest gilling 11 Sld.,
En brun stierned Ugilled Hest 8 Sld., En gammel blised hest gilling 4 Sld., En sort stierned Hoppe
9 Sld.,En mørk brun Hoppe 8 Sld., En mørk brun stierned Hoppe med et galt brunt stierned hors
føll 6 Sld. 2 mrk., En gl: skiemled hoppe 1 Sld. 2 mrk., En blak brun Koe 6 Sld., En sort brogged
Koe 6 Sld.,En Guhl brun Koe for 6 Sld., En røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 4 gl: Gies med Gaasen
á 1 mrk. er 5 mrk., 12 unge Gieslinger á 4 skl. er 3 mrk. En Arbieds vogn med behør for 5 Sld., En
gl: arbieds vogn for uden anden behør 6 mrk., En Ploug med behør for 6 mrk., Harve med 36 Jern
ringe 6 mrk., En hugge benk 4 skl.,En skier benk 4 skl., En ruhl med Jern topper og skagder for 7
mrk.,Et aar med bihl for 13skl., Et aar med bihl for13skl., En slede med skier Ake 3 mrk. En gl:
Carm vogn udi anden brhør 4 Sld. 2 mrk., et Øldcar 1 Sld. 3 mrk., en Bistok 1 Sld. 2 mrk., et aske
bord med skron foed uden bord skuffe 10 mrk., En røe ranned Oldmersdugs pude strop med lihn
vaar og strek for 1 Sld. 8 skl., En dito 3 mrk. 8 skl., En blaae ranned Oldmerdugs hoved dynne for
1 Sld., En blaae ranned Oldmerdugs under dynne for 2 Sld., et hibød 1 Sld. 1 mrk., En nye wefved
benke dynne 8te allen lang med ---- og bamit spohl skadet linde foer sat for 3 sld., en hiem Qvern
med huus og jern siel 6 mrk En jern gryde kraag 2 mrk., En jern foed – med skeen 1 Sld., Et thin
fad lybek stenpel paa tegnet HAS: EMMI : 1705 for 1 mrk. 8 skl., Et liden sæde stoel med bræ bond
1 mrk. 8 skl., En nye wefved benke dynne med brunt spohl skadet under foer 6 mrk., En øhl tønde 2
mrk. 8 skl., En half S-ter 2 mrk. 12 skl., En kierne med laag og stek 1 mrk. 8 skl.,En gl: øhl tønde
8 skl., bøtter 6 skl., dito 6 skl., 2 dito 8 skl., dito 8 skl., 2 smaa bøtter 12 skl., Sie bøtter 1 mrk., En
leer kande 8 skl., En vand kar 8 skl.,En salte half tønde 6 skl., En salte half tønde 1 mrk., Et øhl car
paa I tønne stee 2 mrk.8skl., et haaetøÿ med samme og støv 1 mrk., Abie stoke 4 Sld. 2 mrk., En kilt
kaaber kiedel 1 Sld., En hakelse knif for 2 mrk. 8 skl., En stange jern for 2 mrk., En heel jern stang
6 mrk., Et stuer reeb for 1 mrk., En dito 12 skl., Endnu et dito 8 skl., En hør wefved 1 mrk., Et cabel
reeb 2 plougne lang 12 skl., En panj lærit sæk 2 mrk., en dito 2 mrk.,en hampe lærits 2 skepper kos
1 mrk., en øhl half tønde 1 mrk. 4 skl., en salte Tp: af en dito 8 skl., en krak øpse 8 skl., en dito 2
skl., en gl: gres sies med bom og ringe 1 mrk. 8 skl., en korn Sies 1mrk., Et aar med bihl for 9 skl.,
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Hos Henrich Bødker i svanike son hand her til boet er skyldig 3 mrk., hvis mads kofoed i svanike
er skyldig som er 1 mrk., en senop Qvern 8 skl., et drøfte trug for 8 skl., en leer skak 12 skl., hos
hendieyng 1 sld. 1 mrk. 14 skl., til overs 5 skl., :/et gl: faar 3 mrk.,/: saa efter for hen indført
meening at enken er frugtsommelig saa kand ej mere denne gang veed skifted for rettis saa til dette
sidste blef Enken med sin Laug werge for lagt at skifte Retten at hun skal ---- til huus gods som til
kommer forskrefne børn at de vik for ringes, som ej mere var veed dette skifte denne gang at
Obhservere saa sluttes det i forskrefne mandre skiftestædet 14 juni 1720
Svend Tingmand,
Nicolai Broman,
Jens Davidsen,
Niels Jørgensen,
Niels Ibsen,

Anno 1720 dend 23 September er møit igien paa Rettens Viegne Høÿ Edle og Welbaaren Brigade
Oberst ober Commendant Amptmand Hp. Johan Henrich Von Bippen ved sin fuldmegtig Svend
Tingmand og paa Kongl: Maÿst skifte Skriver Frederich Slok, saa og de 2de Wurderingsmend
opmeldet Jens Davidsen og Niels Jørgensen begge boende i Øster sogn. For at fuld ende dette
skifte efter fore gaaende rigistering og wurdere og sampt deeling imellem dend af døde Hans
Andersen med sin hustru Aulede børn og som Enken Elsebeth Madsdatter nu haver været i barsel
seng og blef nu for løst med en daatter Elsebeth Hansdaatter agefæhr 14 dage gl: som hun har
aufled forde findis afgangen Sl: Mand Hans Andersen som gaar i arfve det for hen mødte 4 samme
og en 4 er nu som arfver 4 sønner og 2 døttre saa blef nu her paa skifted til wærge anordnet for
Elsebeth Hansdaatter Mons Bendtsen boende i Øster sogn, til kommer de af dend for hen arf
blifver summa 131 Sld. 2 mrk., som dillis imellem 4 sønner og 2 døttre er de af en hver søns laad af
løsøre godsed 26 Sld. 1 mrk. 3½ akl., og en daatters laad er 13 Sld. 9½ Skl., endnu dend eldste søns
laad naunlig Anders Hansen Udlagt Et mørk brunt haars føll 2 aar gl: 6 Sld., En røe stierned Koe 6
Sld.,
Et røe belted Studnød 9 mrk., 2 gl: Faar á 3 mrk. er 6 mrk., En hvid ung galt for 3 mrk.,en skou
slede med jern videre og drot 2 mrk., en Serk 2 mrk., 1 tp: Byg 2 Sld. 2 mrk., 2 Tp: Haura 1 Sld. 1
mrk.8 skl., Et fyhre bord i steerhus Cammeret. Med aaben foed 2 mrk., hvis Hans Rasmussen er
skyldig 3 mrk. 8 skl., En hvid wadsmels over dynne med graa ranne 2 mrk., En graa wadmels under
dynne 1 mrk. 8 skl., et hiønde 3 mrk. 8 skl., Et blaagarns lagen med 2 breder 1 mrk. 4 skl., et fyhre
sengested med en side og en gavl 2 mrk., En hvid wadmels hofved dynne 1 mrk. 12 skl., en øhl
tønde 2 mrk., Steen kaaner knif for 1 mrk., ------- bøseløb 1 mrk., en huggebenk 2 skl.,
For dend anden søn Niels Hansen werge Christen Hansen til kommer 26 Sld. 1 mrk. 3½ skl.,
udlagt En sort stonned Koe 3 Sld. 3 mrk., Et sort stierned Studnød 3 Sld., 2 gamle Faar 1 Sld.2
mrk., en Wæhr 3 mrk., En hvid ung galt for 3 mrk., en vogn 1 Sld. 3 mrk., En sede benk med
dreÿede spoller 7 mrk. 8 skl., et øhl car paa 22 –stor 7 mrk., en Serk 1 mrk. 4 skl., et fyhre
Madskab med en dør og en laas 1Sld., En gl: Ride sadel med Stibøyle udi sadel 1 mrk. 8 skl., en
bøse 1 Sld. 1 mrk., En gl: kaarde med gl: gult lærge --- for 8 skl., 2 tp: Bÿg 5 Sld., 2 tp: Haura 1
Sld.1 mrk. 8 skl., en røk bag stoel 8 skl., I stuen te fyhre bord med bod skuffe og aaben foed for 1
Sld., et syed hiønde med ranned spokl skadet under for 2 mrk.,
For dend 3de denne Sl: Mands søn Mikel Hansen som til kommer i arf efter hans salig fader penge
26 Sld. 1 mrk. 3½ skl., og for hannem er til werge anordnet Henrich Kjøller boende Pamelt i Øster
sogn. I steden igien til werge anordnet Mÿndlingens sødskendede barn Haagen Hansen i Nÿker
sogn er udlagt En sort Koe 4 Sld. 2 mrk., Et røe belted Studnød 2 Sld., Et blaa hvid Tÿrenød 6 mrk
8 skl., 2 gl: Faar á 3 mrk. er 6 mrk., En hvid ung galt for 3 mrk., En træ reiged harre af et pohr smaa
vogn stier 1 mrk. 4 skl., en øhl tønde 1 mrk., i Krob Huuset en fyhre half kiste med laas og
hengsler for 1 Sld., en spiinde rok 1 Sld., en tp: Haura som er saaed her til gaarden á 2 mrk. 12 skl.,
er 1 Sld.8 skl., en tønde Biug 2 Sld. 2 mrk., en liden En gl: syed hvid med grønt wadmels under foer
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1 mrk. 8 skl., En Ploug med behør for 5 mrk., et tøk jern 1 mrk., en fyhre half kiste med laas og
hengsler for 1 Sld., En syed benke dynne med spohle skadet under foer 2½ allen lang 1 Sld. 1 mrk.,
Et sort stierned kalf 6 mrk 8 skl., en spade for 1 mrk., en lihr hegle for 1 mrk. 12 skl., En blaae
ranned oldmerdugs over dyne 2 Sld., Et blaaegarns lagen med 2 breder 1 mrk. 8 skl., :/:
For dend 4de denne Sl: Mands søn Mads Hansen som til kommer i arf efter hans salig fader penge
26 Sld. 1 mrk. 3½ skl., og for hannem werger Niels Hansen boende i Boelsker sogn, men nu i hans
steed blef anordnet Mÿndlingens sødskendede barn Hans Jørgensen i Aakirkebÿe , som da først
med skiftes holdelse eÿ blef om talt, og haver samme Hans Jørgensen i Aakirkebÿe samme gods at
modtage udlagt for disse 26 Sld. 1 mrk. 3½ skl., Et skimled hors føll i 3de aar 5 Sld., En rør hielmed
Koe 4 Sld. 2 mrk., et Faar 3 mrk., En kaaber kiedel paa 2½ spand stor 5 Sld. 2 mrk., 2 tp: Haura
som er saaed her til gaarden á 2 mrk. 12 skl., er 1 Sld.8 skl., En syed agge dynne med rødt wadmels
foer for og 4 svipper 5 mrk., En gl: syed hvid med grønt wadmels under foer 1 mrk. 8 skl., En hvid
ung galt for 3 mrk., en liden Sæde stoel med skind bond 1 mrk. 4 skl., Et blaaegarns lagen med 2
bend 6 mrk., endnu en linnen hofved pude 2 mrk., En hvid linnen under dynne 3 mrk. 8 skl., en
fyhre half kiste med laas og hengsler for 1 Sld., et meel sold 14 skl., en hvid linnen olmerdugs pude
step med lihr vaar og strik for 2 mrk. 8 skl., Et blaaegarns lagen med 2 breder 1 mrk. 8 skl., til overs
7 skl., :/:
For dend eldste daatter Kirstine Hansdaatter som til kommer i arf efter hendes Sl: Fader af løsøre
godset 13 Sld. 9½ Skl., og for hende er til werge anordnet Olle Hansen i Øster sogn, og blef nu
saaledis aftalt at Moderen beholder samme gods hos sig, og hand alle---- ikun at vere sammen
tilsÿnswerge, for disse 33 Sld. 9 mrk., er udlagt et beltedstudnød mørk 2 Sld. 1 mrk., en røe og hvid
halsed studnød for 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 2 gl. Faar á 3 mrk.er 6 mrk., En blaae ranned over dynne for
4 Sld. 2 mrk., en hvid linnen olmerdugs dyne med lehr vaar og strik for 1 Sld., en linnen olmerdugs
over dyne med bl—og tø denne 2 Sld., En fyhre seng steed med 1 side og 1 gaul penel og skammel
for 1 sld., En nye wefved age dynne med kalf skind under foer 2 mrk., en to---- --- 2 Sld. 2 mrk., 3
tp. Haura som er saaed á 2 mrk. 12 skl. er 2 Sld. 4 skl., til overs 1 Sld. 2 mrk. 3 skl., :/:
For dend ÿngste daatter Elsebeth Hansdaatter som til kommer i arf efter hendes Sl: Fader som er
penge 13 Sld. 9½ Skl., og for hende er til werge anordnet Mogens Bentsen boende i Øster sogn,
som samme wergemaal haver at forestaar og efter loven at til svare for disse 13 Sld. 9½ Skl., er
udlagt hos hendes søsters laad at have disse 1 Sld. 2 mrk. 3 Skl., En graa wadmels under dynne 1
mrk. 8 skl., en linnen under dyne 2 mrk.,en tp. Biug 1 Sld. 2 mrk., et blaagarns lagen med 2 breeder
udi for 1 Sld., Et hampe kove garns lagen for 2 mrk. 8 skl., En hvid linnen hofved dynne 1 mrk., En
hvid wadmels pude strop 12 skl., en gl: Harre 2 mrk., legger fra sig Moderen 1 mrk. 14 skl., :/:
Skifte for Walteren til spurde Enken saa vel som hendes lav werge og wegerne om de vidste noged
meere at angifve som ved Skiftes slutning kand Obhesteris hvor til de samptlige svarede neÿ uden
allerminste Enken med hendes laug werge fore gaf at for hen Skifted Soltis blef hendes da værende
yngste daatter bevilged af hendes loed penge 10 Sld., Da vilde ligge maader Enken giøre denne nu
sin sidste daatter liggemed dend anden af hendes forskel ind lagte loed at have penge 10 Sld., som
denne til talte werge saa vel som det andet deris udlagte gods haver at mod tage, der nest deelis de
foran førte denne Sl: Mands Ifareklæder imellem 4de sønner og 2de døttre der af én søns loed er 2
mrk. 12 skl., og en hver daatter loed er 1 mrk. 6 skl., hvor forre skal skee udleg,
For dend eldste søns loed af Ifareklæder som er 2 mrk. 12 skl., er udlagt en brun Wadmels kioke
med Lærits under foer 3 mrk. 8 skl., til overs 12 skl., :/:
For dend anden denne Sl: Mands søn som til kommer i arf af Ifareklæder er penge 2 mrk. 12 skl.,
Udlagt en blaar wadmels west med 2 dosin thin knapper og sort fuh skaftes under foer 2 mrk. 8 skl.,
hos sin eldste broder 4 skl.,
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For dend 3de denne Sl: Mands søn som til kommer i arf af Ifareklæder er penge 2 mrk. 12 skl.,
Udlagt af Ifareklæder en røe wadmels fore skiorte med lærit under foer og H dosin thin knapper udi
2 mrk., hos sin eldste broder 8 skl., hos hendes 4de broder 4 skl.,
For dend 4de denne Sl: Mands søn som til kommer i arf af Ifareklæder er penge 2 mrk. 12 skl.,
Udlagt af Ifareklæder en sort eiien hjørned hue med sort flødses pune 1 Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk.,
For dend eldste daatters loed af Ifareklæder som til kommer i arf 1 mrk. 6 skl., udlagt hos sin yngste
broder af dend sort Pløsis hue sat for 1 Sld. 2 mrk.,der af 1 mrk. 6 skl.,
For dend yngste denne Sl: Mands daatter som til kommer i arf 1 mrk. 6 skl., udlagt i arf af
Ifareklæder som er 1 mrk. 6 skl., udlagt hos sin yngste broder af dend sort Pløsis hue sat for 1 Sld. 2
mrk.,der af at have disse 1 mrk. 6 skl.,
Skifte Forvalteren til spurte Enken med hendis lav werge, saa vel dom de til stedeværende var
werger for denne Sl: Mands samptlige Umyndeges 4de sønner og 2de døttre om de vidste meere dette
sterfboe at kiønde til kommer eller meere gield hvor til de svarede ney ike videre at vere end som --reede forhen medførte med tagen at de forhen anordnede 2de werger nemlig Henrich Kjøller for
bliver efter loven Dimitbred, og hans sted igien blef anordnede myndlingens sødskende barn paa til
den side Haage Hansen boende i Nÿker sogn som dend tiid ike var given nogen efter retning om
dette sterfboe. Dend 4de søn Mads Hansen i Boelsker sogn og han stand igien bliver anordnet Hans
Jørgensen i Aakirkebÿe som i ligge maade ike samme tiid var given nogen retninger for nu og som
eÿ meere er ved dette skifte at Obhereret vi slutted dette forskrefne maader her ved at saa er til
ganged og Pahseret disse til vidnesbyerd med vore hender skifte steden d. 23 september 1720.
Ved Skifte Retten Teitaris af. Svend Tingmand,
Frederich Slok,
Jens Davidsen,
Niels Jørgensen,
Mons Bentzen,
Mons Andersen,
Niels Ibsen,
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