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Hans Ibsen, 3. Sg. Nyker.
Ellene Abrahamsdatter. Laugv: Lars Hansen, Frigård, Nyker.
2 søn. 3 døt.
A: Abraham Hansen, egen værge, hjemme.
B: Jep Hansen, f. 1687. Værge: Bror, Abraham Hansen.
C: Karne Hansdatter, gm. Jørgen Espersen, Nyker.
D: Kirsten Hansdatter, gm. Lars Hansen, Nyker.
E: Anne Hansdatter, gm. Carl Larsen, Knudsker.

Anno 1706 Dend 26 Martÿ er eftter Lovliggiorde Tillÿsning, Holden Registrering og Wurdering,
Samt Skiftte og Liguidation, eftter Sahl: Hans Ibsen som boede og døde paa dend 3 Jord Ejendoms
gaard beliggende i Vejbÿe i Nÿkker sogn, og det imellem denne Sahl: Mands eftter lefvende Hustru
Ellene Abrahamsdaatter, fore hende er eftter hendes begiering till lavværge anordnet Lars
Hansen boende paa Fri Waardned i bemelle Nÿkker sogn, de paa dend ene side, og paa den anden
side, denne Sahl: Mands medbemelte sin Hustru auflede børn som er 2 sønner 3 døttre, hvoraf
Dend eldste søn er Abraham Hansen denne søn hiemme hos moderen som er sin egen værge.
Dend ÿngste søn er Jep Hansen lidet paa 19 aar gammell for ham er broderen Abraham til ordned
eftter være tilsiunsværge.
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter i ægteskab med Jørgen Esbersen i bemelte Nÿkker sogn .
Dend anden daatter er Kirsten Hansdaatter i ægteskab med Lars Hansen som og boer i Nÿkker
sogn
Dend ÿngste daatter er Anna Hansdaatter i ægteskab med Carl Larsen boende i Knudsker sogn .
Hvor paa Rettens værger var overværende Høÿ Edle og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant
og Amtmand Waldemar Reedt ved sin Fuldmegtig Captain Gregers Christensen boendemand i
Aakirkebÿe og Skifteskriveren Henrih Brugman , Paa samme Skiftte er till Wurderings mend
opmeldet, Jacob Carstensen og Hans Larsen begge boende i bemelte Nÿkker sogn. Hvor da er
forefunden fremvist og Pafsered som her eftter følger, Nemlig
Heste og Hopper.
En Røebraaged Hest Gilling er sat for 9 Sld., it Røebraaged Hesteføll som er Gillet sat for 2 Sld.2
mrk., en Brun Stierned Hoppe er sat for 8 Sld., en Sort Snopped Hoppe er sat for 8 Sld., en
Røeblisset Hoppe 5 Sld.,
Qvæg.
En Sort Rÿgget Koe for 6 Sld., 1 Røe Koe for 6 Sld., 1 Sort Hielmed Koe for 6 Sld., 1 Brun
Braaged Koe for 5 Sld., 1 Røe Hielmed Koe 5 Sld., 1 Hvid Stud for 7 Sld., 1 Røe Hielmed Tÿr for
3 Sld. 2 mrk., 1 Røe Hielmed Studnød 2 Sld., 1 Røe Hielmed Qvigenød er satt for 1 Sld. 2 mrk., 1
Brun Braaged Stud er satt for 6 Sld., 1 Blaa Herred Stud for 6 Sld., 1 Røebraaged Qvige er sat for 4
Sld. 2 mrk., 1 Røe Qvige for 3 Sld., 1 Sort Skioldet Qvige 3 Sld.,
Faar og Lam.
12 stk gamble Faar á 4 mrk er 12 Sld., 4 Lamb som er fiorgammelle á 3 mrk. Er 3 Sld.,
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Gies
5 gamle Gies á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld.3 mrk. 8 skl., 1 Gaasse er sat for 1mrk. 8 skl.,
Svin.
1 Hvid Galt for 1 Sld.2 mrk., 1 Hvid Soe for 1 Sld. 2 mrk.,endnu 1. Hvid Soe er sat for 1 Sld. 2
mrk., 3 Hvide Galt Grise á 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk.,
Sengeklæder i Herbergehuset.
I dend Norderste Seng 1 blaa Dantiger Vors overdÿne sat for 3 Sld., en blaarammed linnes under
Dÿne er sat for 2 Sld., én blaaranned linnes hoveddÿne for 3 mrk. 2 Puder med lin vaar og strik á 4
mrk., er 2 Sld.,
I Drengehused Jern Seng Var den Kiste
Én Hvid Wadmels ofverdyne for 1 Sld.2 mrk., 1 graa Ullen underdyne for 1 Sld. 2 mrk., 1 Blaa
Ranned Hoved Dyne for 1 Sld. , 2 Blaargarns Lagn á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk.,
I Sønder Seng Samme sted. 1 Ullen Overdyne 1 Sld., 1 Linnes Underdyne 1 Sld., 2 Blaargarns
Lagn á 2 mrk., er 4 mrk.,
Kaabber .
1 gammel Brøgger Kedell i Muur paa 1 tøndestor er Vigtig till penge 7 Sld., 1 Fiering stor Kaabber
Kedell er vigtig til penge 3 Sld., 1 gl. Mallm Gryde er vigtig til penge 2 mrk.,
I Laden findes.
Én deell Biug i straaed i Sønderlade er sat for at være 2 tønder á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., Hør:
Sønderlade sat til sammen for 5 Sld., 6 Tønder Biug á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 tønder Rug
á 5 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 3 mrk.,
Paa Stuetilled
3 tønder Havfre á 2 mrk., er 4 Sld.,
Boe Skabs Ware.
En Arbiedsvogn med smaa stier er sat for 4 Sld., endnu en Arbiedsvogn uden stier er sat for 2 Sld.,
Én gammell Møg Wogn uden stier er sat for 1 Sld., 1 Slæde med Sla Car Jern vidier og drett for 1
Sld., eb Ploug med Jern Juhl bøsse løber og ringe for 2 Sld., 2 trætinned Harre á 1 mrk. 4 skl., er 2
mrk. 8 skl.,
I Stærhused
2 Øll Kar á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., 1 Brendewiinspande med Hatt Piber og Tønde er vigtig till
penge 8 Sld., ------ øverst paa siden 116
en BrakkeHammell med Seeler og Hammell Reeb 8 skl., ,1 tørft Jern for 8 skl., 2 lyng rifver á 8
skl., er 1 mrk., 1 Raae Qvige Hud for 2 mrk., 1 Torn skier for 4 skl.,
Paa Westerloft i Øster Huus.
1 Seis med bom og ringe for 2 mrk., en Træsauf for 2 mrk., 1 Ege benk med 4 been udi er sat for 8
skl., 1 tøm med Haartøm strens for 8 skl.,
I Øster Kammer.
4 Straabonds Tønder á 1 mrk., er 1 Sld., 2 Tønder Rugmeehl á 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., 1
Lyneborger Salttønde fuld med Rugmeehl er sat for 3 Sld.,
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I Gaarden it Giestebudsbord for 8 skl., 1 bagstoell i Krobhuset 1 mrk., 1 gl. Kiste for uden laas 8
skl., 2 tomme tønder á 8 skl. er 1 mrk.,
I Wæster Huus.
1 Grøn Himmell Sengested for 1 Sld. 2 mrk., 1 bagstoll for 12 skl., 1 benke Synden till for 1 mrk.,
I Drenge Huused
1 bagstoll foruden bon 8 skl., 1 Sengested med Kurf for 1 mrk.,
I Stuen.
1 Steenbord med en lugt foed under er sat for 4 Sld., en nye Ryeke Bagstoll med Spaane bon for 3
mrk., 1 Wefved Benkedyne med Skinvaar under 3 alen lang for bord enden for 2 mrk., it gl. Flamsk
Hiønde med blaaet foer under for 1 mrk., 1 benkedyne som er 3 alen lang som er Wefved med
Spoelskadet under foer paa Nørre benk er sat for 1 Sld., 2 smaa Messings pukled Lysestager begge
sat for 1 Sld. 1 mrk., 1 støbt Dreyed Messings Lysestager sat for 1 mrk.,
Rugen som er saaet herved gaarden er 3 tønder, deraf settes strøe Korned for hver tønde 6 mrk., er 4
Sld. 2 mrk., Nog fantes som Enken vill hvorimod sin Sahl. Mands udfart, en Brun stiernet ugillet
hest for 6 Sld., 1 Sortbrun gillet Hest for 10 Sld., 1 Kørstve vogn udy beslag paa Pheleg, og er med
Hammell og Lærseeler og stange tøm for 8 Sld., endnu Pantes som Sønnen Jepp Hansen skall
tillægges imod den Hiemgift som hans andre Søskende forhen her af boet i faderens lestamde lifve
da de blef her fra boet udgift har bekommed som er efter skreftne nembl:
En liden brun hest gilling er sat for 6 Sld., 1 brun braaged koe 5 Sld., 1 rød braaged stud nød 2
Sld., I Synder Seng i Westerhused. 1 blaa ranned overdyne er sat for 3 Sld., 1 linnes underdyne 3
Sld., 1 blaa ranned hoveddyne for 1 Sld. 1 mrk., 2 brugarns lagen á 4 mrk., er 2 Sld., 1 pude med
lin vaar 1 Sld. 2 mrk., 1 pude med lin vaar 1 Sld., 1 syed Agedgue med Skin vaar under for 3
mrk., 1 Wefved Røeagtig Benkedtne under Windues i Stuen 6 alen lang sat for 5 Sld., 1 Wefved
Hiønde med Skin Vor under for 2 Sld., 1 Fyrre Kiste med laas og hengsler er sat for 1 Sld. 2 mrk.,
I Stuen it Fyrre Wraaskab med 2 laase og it Drag Rummit udi for 1 Sld. 2 mrk., 1 Askebord i stuen
med lugt foed og drejede stolper er sat for 3 Sld., Andrager 38 Sld., 2 mrk.,
Derimod haver dend eltste Søn Abraham Hansen bekommed lige vederlaug, som
Wurderingsmendene blef efterseet mes ike nu Spooialiter blef anført men lige som hans broder Jep
Hansens hiemgifts andeell opdrsger, for Sønnen Abraham Hansens hiemgift her nu till dette
Sterfboes middell anføres og lige saadan ham ved deelingen igien før noged arfves Kand tillægges
som er penge 38 Sld. 3 mrk.,
Om denne forskrefne hiemgiftes andeell og part skifte forwalteren tilspurde de forskrefne denne Sl:
Mands 3de døttremænd som de vare tilstæde her paa sterfboed, om de vare fornøyed -----Øverst linnie mangler --- side 3 højre
Heraf sterfboed bekommer saadan for berørte udleg, og om de haver bekommed lige saa meged
med deres hustruer til hiemgift, og nu var tilfreds med at deres hustrus brødre forskrefne tillæg
imod deres hustruers hiemgift tillægges, hvor paa de ike nu haver eller herefter vill have noget at
anke.
Saa til spurde Skifteforwalteren Enken med sin Laugværge samt de andre denne Sl: Mands
arfvinger børnes, og deres mænd og vedkommende, om de haftde meere at angive til dette
sterfboeds middell af løsøre godset, dertil de svarede nej, at de ike viste meere løsøre gods at
angifve videre end forhen her udi er indført, hvorfor saa dette forskrefne løsøre gods er sammen
regned, som efter dend derpaa satte taxt opdrager til penge 317 Sld.,
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Saa blef endnu videre til dette sterfboes middel angifves efter skrefne tilstaaendes Gield med Pant
som bestaar i følgende maader Nemlig.
Gield først i Rønne ved sin Seddel Vedstaar som er Datered dend 12 Marty 1706 at være skyldig
her til boet, og derfor her i sterfboed till nu der pant lest imed de paa er teigned P N S I R ST A
Saa og 2 waaben og der ved A K for penge
19 Sld. 1 mrk. 2 skl.,
Jørgen Andersen deign i Nykker sogn, møtte her paa sterfboed og vedstoed hertil sterfboet at være
skyldig efter Regnskab penge 21 Sld., og der for haver Jørgen Andersen Deignen til under pant
stillet og lefvered som nu her i sterfboet for des, it Sølf beger at en half—peill stoer med Jørgen
Andersen nauste paa, 1697 Item it Sølf beger af ligestor ----- ------U U S W. K I De 1677 saa ----- ---- 4 Sølf Skeer, en fladskafted ------Paa bladet teign-----mangler de sidste linier
Mangler 2 linier øverst på siden
Sker med lige
Og en gl. Sølf
Iterm it dybt Tin fad tiegned
Bag paa Med AS samt og it fladt Tin fad med samme nauf
Trigned, saa og 2 Sÿde Grønde waar
hvilket forskrefne pant Jørgen Andersen sagde med aller for der ligste alt vil inløse.
Olle Pedersen i Hasle møtte her paa sterfboet og vedstod at være skyldig hertil sterfboet penge 1
Sld. 1 mrk., som reiser fg at it stykke Gnufre ford i Hasle Byevang som Olle Pedersen af Hans
Ibsen havde kiøbt for aalte Slette Daler og saa eært haver betalt at derpaa ike meere rester end forde
5 mrk hvilket Enken og arfvingerne nu vedgik saa rett at være.
Niels Hansen boende paa Powell Rasmussens grund i Nykker sogn møtte herpaa sterfboet og
vedstod hertil sterfboet at være skyldig bleste – paa it par af kiøbte øeg penge femb Slette Daler
som Enken og Arfvingerne nu vedgik at forde. 5 Sld. Var endnu ubetalt, hvorpaa Niels Hansen
angaft at skulle have betalt penge 2 Sld., blef saa omsider Accordered, at Niels Hansen skall svare
og betale hertil sterfboed som hand nu vedstod penge 4 Sld., denne Sahl: Mands daattermand Lars
Hansen er skyldig hertil boet, som Enken og arfvingerne angaf penge 6 Sld.,
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield til penge 51 Sld. 2 mrk. 2 skl.,
Summa Summarum andrager forskrefne Løsøre sampt tilstaaende Gield Hvorfor i én deell er pant i
alt til penge 368 Sld. 2 mrk. 2 skl.,
Denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende saa beretted arfvingerne at de være gantske ringe, og
haver Sønnerne dem tilsammen bekommed at paaklædestige som de sielf indbyrdes sig haver
imellem deelt.
Saa blef angiven eftterskrefne dette sterfboes bort skyldige Gield og Prætontioner, Hvortil er giort
udlæg som her efter følger .Nemlig
Hans Olufsen Lods, boende i Rønne som denne gaards Landgilde er tillagt og ahhignered for sin
tieniste aarligen, fordrede som endnu rester paa de 2 aar 1704 og 1705. paa landgilde og Eeste
penge tre Slette Daler 10 skl. Nog rester for 2 Høiis 12 skl., og naar Hans Olsen bekommer
betaling for denne sin fordring, saa sagde Hans Olsen, at hand ej hafde meere her i boet at fordre
til 1 mag 1706 og naar Hans Olsen bekommer udlegged, eller betaling derfor, skall sterfboet til
bemelte tid være krafløs og qvitered till 1 maj 1706. Hvor for saa anføres forskrefne fordring 3 Sld.
1 mrk. 6 skl., For disse 3 mrk. 6 skl., 2 tønner Rug á 5 mrk. 8 skl. én gammell Mallm Gryde er
vægtig til penge 2 mrk., it Gistebuds bord i gaarden er sat for 8 skl., til overs 2 skl.,
Landsting skriweren Jens Pedersen lesler fordred eftter sin Seddell penge 2 mrk., udlagt én Raa
qvigehud er taxered for penge 2 mrk.,
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Arrist Ibsen og hans broder Jepp Ibsen i Nylarsker sogn paa egne og deres Søstremands vegne,
fordrede deres anparter af 30 Sld., efter deres Sahl: Fader Jep Ibsen, som bestaar af toe
Handskrefter, dend ene udgiven af Jens Hansen paa bierged i wester sogn lydende paa 21 Sld.,
dend anden Haandskrift skall vere udgiven af Mads Westuer i Clemmensker sogn lydende paa 18
Sld.,
Hvoraf dend halfve part skulle tilkomme Arrist Ibsen og hans med arfvinger, hver sin part deraf,
hvilke forde: 9 Sld.,, er andført i Arrist Ibsens Sahl: Faders skiftebref datered d. 7 feb. 1677. for
uwis Gield, hvilke forde: 30 Sld., de forgiver at Hans Ibsen skall have bekommed, og derom fremb
lagde forde: af skiftebref, hvor forre de ingen wedwrlag af Hans Ibsen af forbemelte Handskrefter
skall have bekommed, og blef samme past savit deret paastand angaar nu læst og paa skrefven, paa
samme skiftebref.
Enken med sin lavværge, og de andre denne Sahl: Mands arfvinger her till svarede, at naar Arrist
Ibsen forskafer sin Sahl: Moders skiftebref og deraf kand sins, hvorledes med arfvens deeling
eftter hende er tilgaaed, og arfvingerne efter hende haver bekommed nogen wederlag for bemelte
Hansskrefter
øverst på siden (5) til højre
efter som Enken den halfve part af berørte Handskrefne ---- ----- tilkommer
Efter sin Sahl: Mand Jep Ibsen, og før kunde Sahl: Hans Ibsen: Enke og hendes Laugværge
samt de andre Hans Ibsen arfvinger ey til stæde, at noget udleg her af boet skall udstædes, og var
begierende at denne for bemelle Prætention og er efter henvises til lov og rett.
Arrist Ibsen og Jepp Ibsen var begierende om denne deres paastand blef henvist till lov og rett, at
Enkens Laugværge Lars Hansen som én for alle paa Enken og arfvingernes vegne ville have den til
denne fordring, om de forde: fordring ved lov og rett kunde vinde Enkens Laugværge hertil svarede,
at saavit som Enken angaar vill hand svare, som lov og rett er gemis, og dde andre arfvinger og de ,
at vill svare hver for sig.Skifteforwalteren her til meldede, at efter som kand sees at forde: fremb
lagde Skiftebref, at er melte Arrist Ibsens Sahl: Moder da hun levede, og der holtes skifte efter
hendes Sahl: Mand Jep Ibsen, haver angifvet, at hun tilligemed hendes Sahl: Mand haver foræred
Hans Ibsen dend for bemelte Handskreft paa de 21 Sld., og dend anden forde: Handskreft ilige
maader skall vere overdragen til Hans Ibsen som er regned for uvis gield, at hvilke Handskrifter,
om de endelige skulle at Hans Ibsen betales, saa skulle jo dend halfve deell af forde:30 Sld.,
tilkommed Arrist Ibsens Sahl: Moder, ike heller er beviist at Hans Ibsen for bemelte 30 Sld.,
haver bekommed, hvor forre Arrist Ibsen og Jep Ibsen Prætention efter de vedkommendes
paastand er henviist til Lov og Rett.
Niels Morttensen af Nykker sogn møtte herpaa sterfboet og fremviiste én af dennes Sahl: Mand
Hans Ibsen udgivne qvitering datered dend 12 januar 1702. Hvorudi meldes at Hans Ibsen har
betalt till Martha Sl: Peder Andersen og Hans Eriksen paa Splitgaard 20 Sld., og 6 Sld., som
Hans Ibsen sielf tilkom af det panttebref som Jon Andersen til Jørgen Espersen paa dend 2 gaard
I Nykker sogn udgivet haver, efter derom samme qvitering videre indhold som nu blef læst og
paaskrefven, at Niels Morttensen igien til Hans Ibsen rigtig haver betalt oven skrefne 26 Sld., og
der for blef samme Jon Andersens pantebref som hand haver udgivet till Jørgen Espersen datered
d. 29 Augusty 1692 nu til bemelte Niels Morttensen lesttered, derimod lovet Niels Morttensen at
dette sterfboe skall holdes af ham fri og krafvesløs for oven skrefne pantebrefves indhold.
Peder Bentsen i Clemmensker sogn fordre her paa sterfboed 7 Sld., for hans stifsøn Hans Jensen
fæderne / ifareklæder, som bemelte hans stifsøn tilkom eftter it skiftebref opretted, eftter hans Sahl:
fader Jens Abrahamsen , hvilke forde: i fareklæder denne Sahl: Mand Hans Ibsen hafde til sig
taged og lowed at til svare, alt saa er bemelte ifareklæder saavit som nu befantes Neml: som blest
efter seet og af wurderingsmændene taxe ved som følger.
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Én gammel Sort Klædes Kioell som er vendt sat for 2 Sld., It par Wente Sorte boper er sat for 1
Sld., én gl: Sort Hatt sat for 1 mrk. 12 skl., én fyrre Kiste sat for 1 Sld., it par Sporer for 1 mrk.,
Hvilke forskrefne ifareklæder Peder Bentsen nu Innatura haver at til sig Annamme, eftter dend
taxt, som de nu ere wurdered forre, rester af de for bemelte Prætenderede 7 Sld., som er penge 2
Sld. 1 mrk. 4 skl., Hvorfor Peder Bentsen begierer her af boed at giøres udleg fore; Det andet
bevilgende goeds som denne Sahl: Mand Hans Ibsen haver til sig annammed begiered Peder
Bendsen hammen herfra boet møtte til stilles, som er én Hus Postill infolio 2 mrk., En Sadell,
Bidsell ét Krud Gorn med Spender 3 Sld. 3 mrk., Hvilke forskrefne Huspoetill Sadell pidhele og
Krud Horn, blef Peder Bendsen Innatura ------------ Peder Bendsen til sig annammed, og haver
sin stifsøn at tilsvare, tillige med ---- bende ifareklæder er mek og blef samme skifttebref som er
datered d. 7 og --Mangler 1 linie øverst på siden
-------- lest og paaskrefnen, hvis videre som denne myndling Hans Jensen tilkommer eftter bende,
skiftebref af bewilgen ---- ----haves bemelte Myndling værge Michell Madsen at tilsvare.mens de
54 olf knapper som sad udi én sort klædes kioll blef Peder Bendsen --d og Innatura lestorred, som
hand haver sin stifsøn , Hans Jensen at tilsvare, saavel som de 30 smaa forskiorte Knapper, hvoraff
rester 2de søhl Knapper som er sat for 12 skl., Herfor uden Prætenderede Peder Bendsen retten af
for bemelte 7 Sld., saavel som af de 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., at regnes fra skiftebrefvets dato og til nu
udi 15½ aar som opregnes 8 Sld. 6½ skl.
Her imod paastod Enkens Laugværde og Arfvingerne, at have til af Kortning for én Sam frendirdom
som Sahl: Hans Ibsen der hafde denne ommelte Myndlings faders Søstre til Hustru og bende: Dom
till Myndlingens nytte tage beskrefven, og der forre gived for Dommens bekostning penge 6 Sld.,
Hvilken Dom Enken med sin Laugværge tillige med Arfvingerne nu ike hafde at frembvise nen
lovede med for derligste till wergen Michell Madsen at lestvere som nu Ved stod at samme Sam
frender Dom af Hans Ibsen var indløst og betalt for 6 Sld., og der forre begierer samptlige
Arfvingerne at de 6 Sld., paa Retten møtte at Kortes saasom Samfrenderne hafde tilholt wærgen at
tage en lige lydende Samfrender Domb beskrefven. Hvor forre skifte forwalteren er agts de for Rett
at bemelte 6 Sld., paa bemelte Rentts møtte af Kortes; blifver saa aff Caartalen til rest som heraf
boet skall udlegges foruden det som aff Peer Bendsen Innatura er annammed eftter som forskrefvet
staar penge 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., og af dend bereignede Rentte som er 8 Sld. 6½ skl., bliver igien til
rest, naar de berørte 6 Sld., for Samfrender Dommen er got giort paa Rentten 2 Sld. 6½ skl.,
Er saa Hoved summa og Rentte Hvor for her af boed skall skee udlæg penge 4 Sld. 1 mrk. 10½ skl.,
Herfor tillagt 1 Røe Hielmed Studnød sat for 2 Sld., En Hvid Galt for 1 Sld 2 mrk., én wand Saae
med 2 ørren sat for 2 mrk., 1 bagstoell i Krobhuset er sat for 1 mrk., En Egebenk med 4 been udi for
8 skl., Ved Hans Olufsen lodses udleg at have 2 skl.,
Haagen Olsen Smid i Rønne lod fordre for denne Sahl: Mands Ligkiste beslag penge 6 Sld., Herfor
er udlagt. En Brun Braaged Stud er satt for penge 6 Sld.,
Arfvingerne angaf at denne Sahl: Mand Hans Ibsen skall vere tilordnet at værge for Sl: Lieutenant
Jørgen Joensens daatter Walborrig Jørgensdaatter, og sagde denne Sahl: Mands arfvinger, at
Sahl: Hans Ibsen inted af Myndlingenes goeds annammende, men skall vere forbleven i Sahl:
Jørgen Joens Sterfboe, som siden af Bendt Jørgensen Myndlingens broder eftter hans qviterings
andledning datered d. 1 Oktober 1703. af Bendt Jørgensen er annammed og qvitered derfor som
for rede penge i det øfrige som Walborrig Jørgensdaatter tilkommer skall bestaa udi hendes Sahl:
Faders Jordegoeds eftter derom det oprettede skifte bref efter Sahl: Jørgen Joensen des til videre
udvisning, saa er nu ved denne Sl: Mands Dødelig affgang isteden for ham til værge anordned for
Walborrig Jørgensdaatter hendes broder Bendt Jørgensen nu boende i Rydsker sogn som
andbefales samme værge maall eftter lowen at forrestaa. Imod denne Sahl: Mands udfart eller
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begravelses bekostning, blef Enken aff sig med arfvinger samtykked, eftter Enkens Laugværges
paastand penge 50 Sld., udlagt en Brun stirnet ugillet hest for 8 Sld., en Sortbrun gillet hest 10 Sld.,
1 Kurfve vogn med forde tilbehør sat for 8 Sld., en Rød Koe satt for 6 Sld., én Sort hielmed Koe 6
Sld., en rød braaged Hest gilling for 9 Sld., én Sort skioldet Qvige sat for 3 Sld.,
Hinrik Mikelsen i Rønne til ham angaf arfvingerne at være skyldig penge 4 Sld. 1 mrk., Herfor er
udlagt 1 Røe Hielmed Tÿr for 3 Sld. 2 mrk., Ved Skifteforwalterens udlæg de 2 mrk., Ved
Skifteskriverens udlæg 1 mrk.,
Anders Ibsen fordre tienisteløn for it par Skoe 3 mrk., for en Wadmel Kioell med foer og Sÿeløn
og alt 10 mrk., Enken hertil svarede at hun ike hafde hørt at hendes Sl: Mand at hand hafde loved
Anders Ibsen nogen Skoe ellers Wadmels Kioell, men tilstod at ham war loved Wadmell til en
Kioell som kand beløbe till 6 alen Wadmell som kand anføres for penge 1 Sld. 2 mrk., det øfrige af
Anders Ibsens fordring som Enken ei will vedstaa er henwist till Lou og Rett. For disse 6 mrk., er
udlagt én Hvid Soe er sat for 1 Sld. 2 mrk.,
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium i alt eftter boets tilstand penge 8 Sld. 2mrk., udlagt en
Sort Røgged Koe for 6 Sld., én rød Qvige for 3 Sld., tilovers 2 mrk.,
Skifteskriveren for sin umage med denne forretning med ustemplet Papir og widere i alt 10 Sld.,
udlagt én Brendewiinspande med Hatt Piber og Tønde er vigtig till penge 8 Sld., 5 gamble Gies á 1
mrk 8 skl., er 1 Sld.3 mrk. 8 skl., 1 Gaase for 1 mrk 8 skl., tilovers 1 mrk.,
Stemplet Papir til dette skiftebref i alt med Gaarden indberegned 2 Sld. 1 mrk., udlagt 3 Fior
gamble Lam á 3 mrk., er 2 Sld. 1 mrk.,
Wurderingsmændene for deres umage hver 3 mrk., er 6 sld., udlagt it Fior gammell Lam for 3
mrk., En nye Rykkebagstoell med Spaane bon for 3 mrk.,
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bortskyldige Gield og Prætentioner, hvortil er giort
udlæg penge 93 Sld.,
Ligued bliver udi behold og til Deeling af løsøre Godset penge 275 Sld.2 mrk. 2 skl.,
Deraf tilkommer Enken dend halfve part som er penge 137. Sld. 3 mrk. 1 skl.,
Deraf Enken er udlagt.
En Brunbraaged Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., 12 stk.gamle Faar á 4 mrk. er 12
Sld., én Hvid Stud sat for 7 Sld., En Hvid Soe sat for 1 Sld.2 mrk., 3 Hvide Galt Grise á 2 mrk., er
1 Sld. 2 mrk., I Nordvest Seng i Herberghused 1 blaa Dantiger Vors overdÿne sat for 3 Sld., en
blaarammed linnes under Dÿne er sat for 2 Sld., én blaaranned linnes hoveddÿne for 3 mrk. 2 Puder
med lin vaar og strik á 4 mrk., er 2 Sld., 1 gammel Brøgger Kedell i Muur paa 1 tøndestor er Vigtig
till penge 7 Sld., 1 Fiering stor Kaabber Kedell er vigtig til penge 3 Sld., En Deell Biug i straaed
som er sat for 2 tønder á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., Hør: I Sÿnder Lade er sat for penge 5 Sld., Paa
Wester Loftt 6 tønder Biug á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., Paa stue tilled 3 tønder Haufra á 2
mrk. er 4 Sld., en Arbiedsvogn uden stier er sat for 2 Sld., Én gammell Møg Wogn uden stier er sat
for 1 Sld., En Arbiedsvogn med smaa stier er sat for 4 Sld., 1 Slæde med Slee Car Jern vidier og
drett for 1 Sld., en Ploug med Jern Juhl bøsse løber og ringe for 2 Sld., 2 trætinned Harrer á 1
mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 2 Øhl Kar á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., en BrakkeHammell med Seeler
og Hammell Reeb 8 skl., it tørf Jern for 8 skl., 2 Lÿng Rifver á 8 skl. er 1 mrk., én torn skinir for
4 skl., én Sies med Bom og Ringe 2 mrk., en Træsauf for 2 mrk., én tøm med Haartøm streng sat
for 8 skl., I Øster Cammer Sld. 2 mrk., i Krobhuset, 4 straabonds tønder á 1 mrk. er 1 Sld., 2
tønder Rugmehl á 9 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., En Lÿnneborger Salttønde med Rugmeehl udi for 3
Sld., En gl. Kiste for uden laas for 8 skl., 2 tomme tønder á 8 skl. er 1 mrk., I Stuen it steenbord
med lugt foed sat for 4 Sld., Rugen som er saaet herved gaarden er 3 tønder, deraf settes strøe
Korned for hver tønde 6 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., 1 Wefved Benkedyne med Skinvaar under 3 alen
lang for bord enden for 2 mrk., I Herberghused Grøn Hiemmell Sengested er sat for 1 Sld. 2 mrk.,
2 smaa Messings pukled Lysestager begge sat for 1 Sld. 1 mrk., Hvis Jørgen Andersen Deign her
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till boet er skÿldig med hos foÿede pant som det nu staar for 21 Sld.,it Flamsk Hiønde med blaat
under foer for 1 mrk., én Wefved Benkedÿne med Spoel skadet under foer 3 alen lang paa
nørrebenk i stuen for 1 Sld., én røe braaged Qvige er sat for 4 Sld. 2 mrk., én brun stiermed Hoppe
for 8 Sld., I Nørre Seng i Drengehuset Én Hvid Wadmels ofverdyne for 1 Sld.2 mrk., 1 graa Ullen
underdyne for 1 Sld. 2 mrk., til overs 11 Skl.,
Dend andre halfve part som af løsøre Godset udfalder til denne Sahl: Mands børn at arfve som er
137 Sld. 2 mrk. 1 skl., skulle vel deeles samptl: børnes imellem, Men som de 3de denne Sahl:
Mands udgifte døttre, da de kommer i ægteskab haver bekommed én deell udflÿ: og hiemgift af
deres fader og Moder i deres Vellmagt, saa haver de ugifte nu hos Moderen hiemme værende Børn
der mod til himgift bekommed lige Vederlang som forhen her udi rindført, hvilket nu fra denne
halfve part først for begge Sønnerne af drages, og saa først anføres for den elste Søn Abraham
Hansen imod sine Søskendes hiemgift som opdrager till penge 38 Sld. 2 mrk., og som denne eldste
Søn er sin egen værge, saa er det goet som hand af sin fader i sin vellmagt med Moderens samtÿke
bekommed haver derfor ike Speeialiter indført, men lige som hans ÿngste broder haver bekommed
er hannem ligesaa aflagt, og derfor alleneste Summen udlagt som er 38 Sld. 2 mrk.,
Dend anden Søn Jep Hansen tilkommer og imod sine Søskendes hiemgift som opdrager till penge
38 Sld. 2 mrk., Hvorfor hand haver bekommed sin forhen er indført og er eftter skrefne Nemlig:
En liden brun Hest Gilling for 6 Sld., én brun braaged Koe for 5 Sld., 1 Rød braaged Stud Nød 2
Sld., it rød Qvige nød for 2 Sld., I Sÿnder seng i westerhused, blaaranned ofverdÿne 3 Sld. Én
linnes underdÿne 3 Sld., én blaaranned Hoveddÿne 1 Sld. 1 mrk., 2 brugarns lagen á 4 mrk. er 2
Sld., for én Pude med lin Vaar 1 Sld. 2 mrk., én Pude med lin Vaar 1 Sld. Én sÿed Agedÿne med
Skin vaar under for 3 mrk., én Benkedÿne under windue i stuen 5 Sld., it Wefved Hiønde 2 mrk.,
én Fÿrre Kiste med laas for 5 mrk., Wraaskabet i stuen 6 mrk., it Askebord i stuen er satt for 3
Sld.,
Bliver saa endelig igin til deeling imellem alle Børnene 60 Sld. 1 mrk. 1 skl.,
Hvoraf Moderen begier eftter loven én braader Lod , saa deeles forskrefne beholdene 60 Sld. 1 mrk.
1 skl., udi 3 Brøder og 3 Søstere laader, er deraf hver broderlod penge 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., og
hver søstrelaad er penge 6 Sld. 2 mrk. 12 skl.,
for Moderens andpart dend broderlaad er udlagt eftter skrefne. Én Sort Snopped Hoppe for 8 Sld.,
én Røe blisset Hoppe 5 Sld., én Blaaeranned Hoved dÿne i Nørre drengeseng sat for 1 Sld., til
overs 2 mrk. 8 skl.,
Dend eltste Søn Abraham Hansen tilkommer af løsøre arfven 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., derfor er
udlagt hos Niels Hansen boende paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand
till boet skÿldis er deraf 1 Sld. 1 mrk., Hos Niels Frost i Rønne af det pant nemblig som er en
Sølfskaall som hertil boet er pant satt for 19 Sld. 1 mrk. 2 skl., deraf tillagt at have penge 12 Sld. 8
skl.,
Dend anden Søn Jep Hansen tilkommer af løsøre arfven 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., derfor er tillagt hos
Niels Hansen paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er
skÿldig deraf penge 1 Sld. 1 mrk., Hos Niels Frost i Rønne af det pant nemblig som er en Sølfskaall
som hertil boet er pant satt for 19 Sld. 1 mrk. 2 skl., deraf tillagt at have 7 Sld. 10 skl., ét rød
braaged Hestføll som er gildet sat for 2 Sld. 2 mrk., 2 Blaargarnslagen á 2 mrk. er 1 Sld.
Én bagstoell for 12 skl., én Benke Sÿnden till 1 mrk., 1 støbt Dreyed Messings Lysestager sat for 1
mrk., it Sengested ved ----- drengehused for 1 mrk., Hos Moderens laad 2 skl.,
Dend eltste daatter Karne Hansdaatter mand Jørgen Espersen boende i Nÿkker sogn tilkommer
paa sin Hustrus laad 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., derfor er tillagt hos Niels Hansen paa Povell
Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er skÿldig deraf penge 2 mrk., én
blaa Herred Stud for 6 Sld., én Bagstoell foruden bond i drengehuset for 8 skl., Hos Moderen laad
4 skl.,.
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Dend anden daatter Kirsten Hansdaatter mand Lars Hansen tilkommer paa hans hustrus lod
eftter hendes Sahl: Fader af løsøre arfven 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., dertil er udlagt hos Niels Hansen
paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil boet er skÿldig deraf penge
2 mrk.,hos sig silf som hand til boet skÿldig er penge 6 Sld., af en linnen Hoved Dÿne hos dend
ÿngste daatters lod 12 skl.,
Dend tredje Søster Anne Hansdaatter mand Carl Larsen i Knudsker sogn tilkommer paa sin
Hustrus løsøre arfves lod eftter hendes Sahl: Fader af løsøre arfven 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., dertil er
udlagt hos Niels Hansen paa Povell Rasmussens Grund i Nÿkker sogn af de 4 Sld., hand hertil
boet er skÿldig deraf penge 2 mrk. hos Ohle Pedersen af de 4 Sld., hand til boet skÿldig er deraf at
have 1 Sld. 1 mrk., it rød hielmed Qvige nød for 1 Sld. 2 mrk., I Sønder Seng i drenge huset én
Ullen ofverdÿne for penge 1 Sld., én linnen underdÿne for penge 1 Sld , 2 blaargarnslagen for
penge 1 Sld., af én linnes Hoveddÿne at have 1 mrk. 12 skl., Hvor saa dette løsøre Godsets deeling
er sluttet.
Hvad sig dette boets Jordegods andgaaende som er denne 3de Gaard i Jordebogs tallet i Nÿkker
sogn , da er Enken med hendes Laugværge og de Mÿndige arfvinger og de Umÿndige tilsÿns
værger med til stædeværende Neste frenders Raad og samtÿke saaledes forende at forbemelte 3
Sidst ejendoms Gaard som Enken Ellene Abrahamsdaatter tillige med hendes laugværge Laurits
Hansen boende mand i Nÿkker sogn sampt denne Sahl: Mands Hans Ibsen med sin eftter lefvende
Hustrus auflede børn og daattermand, deres angifvende, at denne for berørte gaard er denne Sahl:
Mands med sin Hustru deres rette Eiendomsgaard, som forbemelte denne Sahl: Mands eftter
lefvende Enke Ellene Abrahamsdaatter arfveligen er tilfalden eftter hendes Sahl: Fader og Moder
For penge 300 Sld., Hvilke for bemelte gaard Enken Ellene Abrahamsdaatter med hendes
laugværge og denne Sahl: Mand Hans Ibsens Børn og Arfvinger og Daatter mand ere nu saaledes
forenede , at denne eftter bende 3de Self Ejendomsgaard i Nÿkker sogn de nu haver sat sig silf
indbÿrdes imellem med næste tillstæde værendes frendes laad og samtÿke for penge 300 Sld., siger
Trei Hundrede Slette Sld.,
Hvoreftter forbemelte Enke med hendes laugværge sampt forbende Sahl: Mands børn og
daattermand med tilstæde værende frender begivende, at denne gaard nu dennen eftter forbemelte
taxt for 300 Sld., bliver dend Neml: forbemelte Enken og Arfvinger imellem deelt, og Enken
Ellene Abrahamsdaatter at tilkomme og beholde forbende gaard sin lifvetid til Eiendom eftter
dend forbemelte Taxt naar arfvingerne af forde: gaard Nembl: af de 300 Sld., Hver bekommer deraf
sin udregnede andeell eftter deres Sahl: Fader Hans Ibsen som forde: gaard haver beboet og ved
døden er fra falden, hvor da eftter rigtig deeling tilkommer Enken Ellene Abrahamsdaatter i
forbemelte gaard at have paa hendes laad dend halfve part i gaarden som er 150 Sld., og bliver saa
igien till deeling, imellem denne Sahl: Mands børn og daattermænd at have af forde: gaard 150 Sld.,
som deeles med Enkens Villie og Samtÿke imellem forbemelte arfvingerne som ere 2 Sønner og 3
Døttre, bliver saa deraf én broderlaad penge 42 Sld. 2 mrk. 6 skl., 10 d. og paa én Søstrelaad 21
Sld. 1 mrk. 11 skl. 5 d. Hvilke forde: 150 Sld., Enken Ellene Abrahamsdaatter lovede at svare
sine arf
mangler de første 1-2 linier ”sidste side.
Og Arfvinger till , og lovede at holde en hver
----- ----- ----- udregende lod og andeel lide skade og skadesløs i alle
Maader eftter loven. Derimod skall forde: Enke beholde forbemelte
Gaard med tilliggende Eiendom og Herlighed som dertil ligger og af A
-ilds tid tilligged haver ved Hvadanviste det nestnes kand,
Hvor udi dend her til gaarden beliggende Wandmølle og Udhus som her paa grunden findes er i
med beregned, og haver Enken aarlig at oppeberge ligen af for bemelte udhus som er eftter
Accoedering med hendes daattermand Lars Hansen som bemelte Hus nu beboer for penge aarlig
till lege af Hused 3 Sld., og lovede forde: Lars Hansen ej at for hugge noged af gaardsens til
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førende Skouf, med mindre det hannem med Enkens villie og videnskab bliver udviist, og ellers
naar eftter bende: Enke ved døden dennem frafalder, skall med forde: gaard videre omgaaes saavit
Lov og Rett er genees.
Og Lover Enken med hendes laugværge arfvingerne og daattermænd som for bemelt er, denne
deres indgaaende forening paa alle sider én hver for sig urÿggelig at skall holdes og eftter kommes,
og at holde hver andre her udi den af de skade og skadesløs i alle maader, som vi og hermed denne
forening til hvis forsikring og trÿg bekreftelse Vore hender under denne Skiftte Forretning
underskriver.
Laurits Hansen som er Enken Ellene Abrahamsdaatter Laugværge fremblagde, et steds
maalsbref udgived af Kongl: Maÿst Amt Skriwer Edle Hans Henrih Skor datered Rinne d. 2
Mart¨1698. Produered for Welb: oiol Hr: Amtmand Christian Turen dat: Rønne d. 8 Martÿ
hvilken forbende: Stedsmaals bref formelder at Hans Ibsen haver sted og fast at i hans Kongl:
Maÿ: Woedende gaard beliggende i Nykker sogn sin lifstid som blef læst og paaskrefved, og til
Enken igien lefvered. Hvilke forde: fæstegaard Enken sig hereftter tilholt: /saalenge hun sidder i sit
Enke Sæde :/ eftter Loven, saa lenge hun eftter fæstebref veds tilhold sig for svarlig retter og for
holder.
Hvor saa her med dette Skifte er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar,
des til Witterlighed under vore hender og Sgaeter. Actum Anno Die et Koeo Ut Supra.
Gregers Christensen
H: Brugman,
Laurits Hansen
Abraham A:H:S: Hansen,
Jep J:H:S: Hansen,
Jørgen J:E:S: Esbersen,
Lars L:H:S: Hansen,
Carl C:L:S: Larsen,
Michel M:M:S: Madsen ,
Jacob I:C:S: Carstensen, deres eget skrefvene naufne Hans Larsen .
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