2590,Jens Nielsen, Årsdale, Ibsker.

Nr. 294. Side 541b. 1727. 4. Aug.
Jens Nielsen, Årsdale, Ibsker.
Maren Bertelsdatter. Laugv: Hans Andersen, fendrich, Ibsker.
Ved ægt med afg. Dorthe
?. 2 søn. 2 døt.
A: Hans Jensen, Hasle.
B: Jens Jensen, Hasle.
C: Elsebeth Jensdatter, gm. Morten Hansen, soldat, Chr. Ø.
D: Gjertrud Jensdatter, gm. Svend Nielsen, Årsdale.
Ved ægt med enken. 1 søn.
E: Hans Jensen, hjemme.

Anno 1727 Dend 4 Augustÿ er efter Lovlig giorde Tillÿsning holden Registrering og Wurdering
sampt Skifte og deeling efter Salig Jens Nielsen som boede og døde udi Aarsdahle i Ibsker sogn, og
det imellem denne Sl: Mands efterlevende Hustru Maren Bertelsdatter for hende er til laugverge
anordnet Fenrich Hans Andersen boende i Ibsker sogn paa eene, og paa anden side denne Sl:
Mands efter levende børn som er først at riegne som hand haver auled med sin første Sl: Hustru
Dorthe som er 2 sønner og 2 døttre, der af
Dend eldste søn Hans Jensen boende i Hasle,
Dend anden søn Jens Jensen boende i Hasle,
Dend eldste daatter Elsebeth Jensdaatter i egteskab med Soldat Morten Hansen paa fæstningen
Christians Øe.
Dend anden daatter Giertrud Jensdaatter som er i egteskab med Svend Nielsen boende i
Aarsdahle
Der nest Auled med denne sin efter levende Hustru Maren Bertelsdatter
én søn ved navn Hans Jensen boende her i Huuset hos forde sin moder.

Hvor paa Rettens veigne var oververende Høÿ Edle og Welbaaren Hr. Oberstober Commendant og
Amptmand Hpr Niels West hans fuldmegtig Søren Lunge , Saa og paa Kongl: Maÿst Skifteskrivers
veigne hans fuldmegtig Fridrick Flake , blef til Wurderings mend opmeldet Lars Larsen og Olle
Andersen begge boende i Ibsker sogn, hvor saa er forefunden fremwist og Pahsered som efter
følger nemlig,
En røe Soddet Hoppe 10 mrk.,
Faar og Lam
3 gl. Faar á 3 mrk. er 9 mrk., 2 Lam á 1 mrk., er 2 mrk.,
Boe Skabswahre,
Én arbieds vogn med smaa stier hammel tøm og hals sehler for 1 Sld., It aar med Bihl for 1 mrk.,
Én gl. Fiskerbaad med aarer og tofter, der af til hører dette strefboe ¼ part som er 1 mrk. 8 skl.,
En hiem Qvern med huus og Jernseit 1 mrk., It gl: Fÿhre medskab med 2 døre uden laas og lengsler
for 8 skl.,
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I Stuen,
It gl: Fÿhrebord med skraa foed 1 mrk., Endnu angaf it udre saad her til Lj nu sed 1 skeppe Biug for
1 Sld., Imod for skp: Sæde af grude svarer enken Kongen Kirken Præsten denne og Herrits fogden i
Huused som er bestaaende af 6 stolperum med huus vinduer døre og kakkelovn Huus og Lade huus
sampt en Koelhouge sÿnder Huused 12 Sld., En Kaaber Kidel paa 1½ spand stoer i pandtsatt til Olle
Mortensen for 9 mrk., Hvilken andel blef weit og nog 8te skolp á 1 mrk., er 10 mrk., Kommer da
dette sterfboe til gode 1 mrk., denne Sl: Mands Ifare Klæder
en sort Vadmeels kiohle med gl: wadmeels under fohr 3 mrk., it par gamble sorte wadmeels Bopser
uden fohr 4 skl., en ullent skind trøÿe med nogle Jern knapper udi for 8 skl.,
Skifte Retten til spurde Enken med hendes Laugwerge saa velsom denne Sl: Mands søn Hans
Jensen og daatteren Giertrud Jensdaatter om de viste videre gods dette sterfboe til hørende, de
det vilde fremsige hvor til de svarede neÿ eÿ videre end som anført er Summa beløber sig dette
sterfboes middel til penge 21 Sld. 2 skl.,
Saa blef angiven dette sterfboes bort skÿldige gield og Pretentioner som følger
Mette Margrethe Salig Mands Mons Ibs i Nexøe fordrede efter sin seddel som ved gikkes 6 mrk.,
Udlagt af de 6 stolperum Huused satt for 12 Sld., der af 6 mrk., :/:
Anders Caspersen i Nexøe fordrede efter sin seddel som ved gikkes 3 Sld., Udlagt af de 6
stolperum Huused satt for 12 Sld., der af 3 Sld., :/:
Enken angaf at være skÿldig til Peder Jacobsen i Ibsker sogn, penge 1 Sld., Udlagt Én arbieds
vogn med smaa stier hammel tøm og hals sehler for 1 Sld., :/:
Jens Mortensen i Aarsdahle fordrede for gørde Leÿe som Enken og sønnen vedgik 4 Sld., Udlagt
Én gl. Fiskerbaad med aarer og tofter, der af til hører dette strefboe ¼ part som er 1 mrk. 8 skl., It
gl: Fÿhrebord med skraa foed 1 mrk., En hiem Qvern med huus og Jernseit 1 mrk., af de 6
stolperum Huused satt for 12 Sld., der af 1Sld. 8 skl.,
Jep Ibsen i Aarsdahle fordrede for rede laante penge som ved gives 3 Sld., Udlagt It gl: Fÿhre
medskab med 2 døre uden laas og lengsler for 8 skl., af de 6 stolperum Huused satt for 12 Sld., der
af 3 mrk. 8 skl., :/:
Endnu angaf Enken at være skÿldig til Welærverdige Hr: Niels Frederich Hiort penge 1 Sld., af de
6 stolperum Huused satt for 12 Sld., der af 1Sld. :/:
Endnu angaf Enken at være skÿldig tilSnedkeren Holger Pedersen for arbiedsløn 1 Sld. Udlagt af
de 6 stolperum Huused satt for 12 Sld., der af 1Sld. :/:
Olle Jensen i Aarsdahle fordrede som Enken vedgik 6 mrk., Udlagt af de 6 stolperum Huused satt
for 12 Sld., der af 6 mrk. :/:
Nok angaf Enken at være skÿldig til Anders Mortensen i Aaker sogn 2 Sld., Udlagt af de 6
stolperum Huused satt for 12 Sld., der af 2 Sld., :/:
Skifte forvalteren for sin salario 1 mrk. 4 skl., Udlagt it Lam 1 mrk., it par gamble sorte wadmeels
Bopser uden fohr 4 skl., :/:
Skifte skreveren for sin umage 10 mrk., Udlagt En røe Soddet Hoppe 10 mrk., :/:
Stemplet papir til dette skiftebrev penge 3 mrk., Udlagt en sort Vadmeels kiohle med gl: wadmeels
under fohr 3 mrk., :/:
Wurderings mendene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk., Udlagt af En Kaaber Kidel paa 1½
spand stoer i pandtsatt til Olle Mortensen for 9 mrk., hver 1 mrk. :/:
Imod denne Sl: udfart eller begravelses bekostning Petenderede Enken ligge veder laug 7 Sld., mens
som bnoens middel eÿ var mere til prekelig nÿder Enken det over blefne som er 3 Sld. 2 mrk. 8 skl.,
Udlagt én skeppe Rug sæd 1 Sld., 3 gl. Faar á 3 mrk. er 9 mrk., it aar med Bihl 1 mrk., en ullent
skind trøÿe med nogle Jern knapper udi for 8 skl.,
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Og efter at saa ledes var udlagt og eÿ videre noget gods eller Gield efter til spørsel var, smapt eÿ
noget blev tol overs til denne Sl: Mandssamptlige børn, saa sluttes da dette skifte i for skpne maader
her med at saa er til Ganged og Pafsered Skiftestæden i Aarsdahle Ut Supra d. 4 Maÿ 1727
Søren Lunge ,
Fridrick Flake,
Lars L:L:S: Larsen ,
Olle O:A:S: Andersen, Hans Andersen
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