
 
1338, Lars Jensen, 7. Sg. Olsker.   
 
 
Nr. 212. . Landsogne 35   Side 460.  1738.  15. Juli.   
Lars Jensen, 7. Sg. Olsker. 
Barbara Hansdatter. Laugv: Peder Larsen, Habedam, Olsker. 
1 søn. 2 døt. 
A: Jens Larsen, Allinge. 
B: Anne Larsdatter, gm. Jep Markusen, Rø.* 
C: Bohl Larsdatter, f. 1711, Hjemme. Værge: bror, Jens Larsen. 
 
Anno 1738 dend 15 Jülÿ  Indfandt sig paa Rettens vegne Høgædle og Welbaarne Hr: General Major  
Commendant og Amtmand paa Bornholm Niels West som Skifteforvalter og paa hans som paa 
Skifte Skrifver Leigtnant Hans Welhem Thiessen Urgne mødte Høÿ bemelte General Majorens 
Fuldmegtig Søren Lünge tillige med se 2de  ordnede Worderings mænd Leiutenant Hans Welhem 
Thiessen og Lars Jensen Bege boende udi Ohlsker sogn efter forregaaende lovlig giorde tillÿsning 
at Registrer og –vordere han og kendelig skifte og deelling at holde efter Lars Jensen som boede 
og dødde paa dend 7 selfejergaard beligende i blen hild i ommelte Ohlsker sogn efter forregaaende 
lovlig giorde tillÿsning at Registrer og Cvordere , saa og en del og, skifte deelling at holde efter 
Lars Jensen som boede og dødde paa dend 7 selfejergaard beliggende i Blaan hÿld i ommelte i 
Ohlsker sogn og det tver dend sallig mands efterladte boe og formue og efter giorde vedleg og 
befalling til de fordrende Creditore der af det øfrige og overblivende igen at delle imellem dend 
sallig mands efter lefvende Enke Barbara Hansdatter for hende er til laugverge anordnet Peder 
Larsen boende Habedam i forre melte Ohlsker sogn, paa dend Ene side og paa dend anden side 
dend Sallig Mands efterladte børn, én søn og 2de døttre ,  
Sønnen naflig Jens Larsen boende i Allinge  
Dend eldste datter Anne Larsdatter som er i egteskab med Jep Markusen boende i Røe sogn som 
self tilstede var og for hende svarer. 
Dend anden datter Bohl Larsdatter som er heimme hos moderen og var paa 27 aargl: for hende til 
verge anordnet hendes broder Jens Larsen boende i Allinge,  
Hvor paa Retten blef sat som sedvanligt etc: og Registreed og hvor efter som følger efterretlig. 
Heste oh Hopper  
En ung brun Hest Gilling 6 Sld., en gl: sort Hest for 1 Sld. 2 mrk.,   en sort brun Hoppe 2 Sld.,  
en gl: brun Hestgilling  3 mrk.,     en brun Hoppe 2 mrk.,     it ungt røt blised Hors øeg for 3 Sld.,  
Qveig. 
En sort rÿged Koe 4 Sld.2 mrk.,       en sortskiøldet Koe 4 Sld. 2 mrk.,     en røe Koe 3 Sld. 2 mrk.,  
En røe broged Koe 4 Sld 2 mrk., en bleg hielmed Koe 3 Sld. 2 mrk., en blak broged Koe 3 Sld. 2 
mrk.,  
Ungt Qvieg. 
En røe hielmed Thÿrkalf 3 Sld., en sort stud 3 Sld.,  en sort skiøldet stud 2 Sld. 2 mrk.,  en sort 
stierned Stud 1 Sld. 3 mrk.,  en røe skiøldet Qvige 3 Sld., en hvid manked Qvige 2 Sld.,   En sort 
broged Qvige 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Qvige 1 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 
En hvid Galt 2 mrk., en sort pletted Svin 1 Sld., en hvid Søe 2 mrk., 3 smaae Grise á 12 skl. Er 1 
mrk. 12 skl.,  
Gies. 
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3 gamle Gies og en Gase á 1 mrk. er 1 Sld., 10 stykker unge Gieslingger á stk: 8 skl. Er 1 Sld. 1 
mrk.,  
Boelsskab. Wakre. 
En arbidsvogn med høestier hammel tøm halseller og Jernnagle for 3 Sld. 2 mrk.,     
En gl: skovvogn med 2de gamle stier uden anden behør for 1 Sld.8 skl.,  
En gl: Ploug med Jern juhl bøsse  løber og ringe sker og de sat for penge 2 Sld. 2 mrk., 
Et  aar med bihl 1 mrk. 4 skl., En Tre for 1 Sld. 1 mrk., Tre aske harrer for 1 mrk. 4 skl.,  
en sleede med jern vider og dret 2 mrk., En gl: ruhl med jern tapper og skagtede 3 mrk.,  
I Steer Huuset 
It gl: age Kaar med en tønde stor 3 mrk., It fjhre taar paa en half tønde sler 1 mrk. 4 skl., 
En i gr jern tønde 10 skl., 
I Øster Lenge. 
En hiem Qvern med hus og jern sis for 1 Sld.,  
I M.K T. Huset. 
En tønde Rugmehl tønden og –hløt i alt 2 Sld.1 mrk. 4 skl., En øltønde med 2 bonde for 3 mrk., 
En tret fierdings øl tønde for 2 mrk. 3 skl., En halteringe stand tønde 8 skl., 2 stand bonts tønde á4 
er 8 skl., It degntrug 1 mrk. 
I Steerbergs Huuset. 
Mellemste seng no.1. en blaa ranned bolster over Dÿne  2 Sld. 3 mrk., 
No. 2 en linnen bolster under Dÿne for 1 Sld. 3 mrk.,  
No. 3 en ranned olmerdugs hoved Dÿne 2½ allen lang 2 mrk., 
No. 4 en ener i bribet olmer dugs hoved pude 1 Sld. 
No. 5 en blaae ranned hoved pude for uden vaafr 1 mrk.,  
No. 1. et blaargarns lagn med 2 brederud 3 allen lang 6 skl.,  
I Wester Hiørne samme steeds  fantis  
no. 1 en brun ranned olmer dugs ofver dÿne for 3 Sld.,  
no. 2 en linnen bolster under dÿne for 1 Sld. 3 mrk., 
no. 3 en brun ranned hoved dÿne for 1 mrk. 8 skl.,  
no. 2 it blaargarns lagen med 2 breder udi for 2 mrk.,  
Senge sted til samme klæder som er med en side og en gavl 2 mrk., 
I Herberg Huuset  
It Fÿhre bord med stange foed 2 Sld., en Fÿhre kiste  for 2 Sld. 1 mrk.,  
Jern Wakre. 
En spade med skaft 1 mrk., En leer hole 8 skl., En liden kratøpe 6 skl., En gl: korn sies med bom og 
ringe 8 mrk., En Jern Tÿfve 6 skl., En Jern 8 skl.,En tørf jern 1 mrk., En korn sies med bom og 
ringe 8 skl., It tørf jern 1 mrk., en jerngrÿde krog 1 Sld. 4 mrk., 
I Stuen. 
En jern kakelovn med 5 plader hniek og skrursteende paa 2de Jernfoed der i alt med samtlige 
Arfvingers minde og samt for 14 Sld., 
It Fÿhre vaar skab med 2 dørre laas og hengsler for og et aabed Rum for 2 Sld. 2 mrk., 
It Fÿhre bord med skraae foed for 1 Sld. 2 mrk., 
Sammesteds i stuuen fantis it gl: Sengested med nøed tørftig Sengklæder og der om hengende gølle 
sperlogder  som Enken tillig med it skab i for stuen med 2 dørre blef bevilget er at behok de uden 
Registrering og Wordering hvilket og skifte retten Consenterede,  
Benkeklæder. 
En Benkedÿne med Rosen Mÿndster  og spohl skadet under fohr 5½ allen lang for 1 Sld.8 skl., 
En gl: Benkedÿne 2½ allen lang og spohl skadet under fohr 5½ allen lang for 1 Sld. 8 skl.,  
En gl: Benkedÿne 2½ allen lang med spohl skadet under fohr 1 mrk.,  
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En sÿed Age Dÿne paa førd stand med skin under fohr for 1 mrk. 4 skl.,  
It vefved hiønde med blodt baand og spohl skadet under fohr for 12 skl., 
It røgt vefved hiønde med spohl skadet under fohr 1  mrk. 4 skl.,  
Likn klæder. 
En kappe der gl: borddug med 2 breder udi 3½ allen lang for 3 mrk. 8 skl., 
Hørgarns borddug med storre traar 1 mrk.,  
Kaaber Wakre. 
En brendevins pande med kog og hat paa en half tønde stor som med samtlig arfvinger mind blef 
veÿd og vinde 1 ltt og 11 skollepund, á 1 mrk. 8 skl. Er 10 Sld. 8 skl., 
Én kaaber brøger kiedel uden Jern som blef nied nog 9 skollepund á 1 mrk.4 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 4 
skl.,  En tønde med 2 kaaber piber for 2 Sld. 2 mrk., Endnu en Jern Grÿde paa 9 potter stor med Jern 
grefve 1 Sld. 1 mrk., Et par støbte mesing Lÿsestager for 3 mrk., 
Thin. 
En flaske thin paad med brend bred og 3 frened sompler nog 2½ # á 1 mrk. er 2 mrk. 4 skl.,  
Noget flaske thin faand nog 2 # á 1 mrk. er 2 mrk., 
It skadet dÿbt thin fad med sin et bred nog 2 # á 1 mrk. er 2 mrk.,  
2 flade thin tallerkener med et frene med stempler nog 2½ skollepund á 1 par 2 mrk. 8 skl., 
Tilstaaende Gield  
Enken med Laugvergen aufgav at Claus Ollsen paa Spidta gaarden i Aaker sogn er skÿldig til boet 
som hand paa erkommen til rest penge 9 Sld., endr af resterer Rente fra 1 martÿ 1732 og til denne 
tiid nu 6 aar og 4 maaneder penge 2 Sld.3 mrk. 6 skl., er Capital og rente tilsammen 11 Sld. 3 mrk. 
6 skl., Enken anfgav at Henning Andersen Kirke værge i Allinge skyldig til boet 1 mrk. 6 skl., hvor 
sæden som er lagt til Gaarden fold et angefuld Pt. Sine 1½ tønde Rug .   Rug saaed á 1 Sld.3 mrk. er 
8 Sld.3 mrk., 10 tønder hafre saaed á3 mrk. er 7 Sld. 2 mrk., 1½ skeppe er ---- sat for 2 mrk., 
Penge til lige med lavg vergen anfgav at heri boet for oms nau sølfske nog 3 loed som er pantsat af  
Peder Hansen beg i Ibsker sogn som for børne lods resterer Capital 2 Sld. 1 mrk., 
Skifte Retten til spurte Enken med Laugv ergen ----- mÿndige arfvinger og umÿndiges verger om de 
viste videre roført, gods eller til staaende gield til dette beste at angifve de det vilde fremsige hvor 
til de samtlig svarede nej og videre end allerede andført er summa andrager sig dette sterboes løsøre 
og tilstaaende gield udi alt til penge 171 Sld. 4 skl., 
Og som dagen nu er for løben saa slutes da denne forretningi aften at den igen i morgen kand forre 
tages og til endebringes De Dato Ut Supra, paa Hr: Skifte for Walters, og Skifte skrifverens wiegne 
S:Lunge , Worderings mændene Hans H:M:S: Mortensen,  Lars L:I:S:Jensen, 
Peder P:L:S:Larsen, Jep J:M:S:Markusen,          paa egen og søsters vegne Jens Larsen,  
 
 
Nest paa følgende dag 16 Jullÿ er denne forretning igen forre taged udi Enkens med Laug vergens 
de Mÿndige arfvinger og umÿndiges verger saa vel som Worderings mændene hos og oververelse 
og saa videre Pahsered som følger nemlig en sort vadmel skiohl med for vinder fohr 1 Sld. 3 mrk.,  
En blaagraa fifskaftes kiohl med ullen og linnen  under fohr for 1 Sld.1 mrk.,  
En feld bred skind trøge med lærits under fohr for 1 mrk. 4 skl.,  
it pahr gamle graa klædis boper for 8 skl., it pahr finne lærits støvle 1 mrk.,  
Summa Andrager dette sterboes Ifare klæder udi alt til penge 3 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Hvilke Ifare klæder deelles i mellem denne sallig mands efterladte børn, som er 1 søn og 2 døttre 
hvor af sønnen tilkommer paa sin loed penge 1 Sld.3 mrk. 6 skl., og en hver datter tilkommer, 3 
mrk. 11 skl., saa er da først for sønnen, 
 Jens Larsen loed af Ifare klæderne 1 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
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Da først vadmels kohl med sort vender fohr 1 Sld. 3 mrk., it pahr gamle graa klædis boper for 8 skl., 
Clar tilovers 2 skl.,  
Dend Eldste datter Anne Larsdatter som er i egteskab med Jep Markusen boende i Røe sogn, 
tilkommer af Ifare Klæder paa sin søster loed 3 mrk. 11 skl., Udlagt hos sin broder Jens Larsen i 
Allinge at have 2 skl., en blaagraa fif skaftes kiohl med ullen og linnen under fohr 1 Sld. 1 mrk., 
Clar Tilovers 1 mrk.9 skl., 
Dend anden datter Bohl Larsdatter som broderen Jens Larsen i Allinge verger for tilkommer af 
Ifare Klæder paa sin søster loed 3 mrk. 11 skl., Udlagt hos sin søster som i at have 1 mrk. 7 skl., en 
feld bred skind trøge med Corits under fohr for 1 mrk. 4 skl.,  it pahr hemme lærs støfler for 1 mrk., 
Clar, efter at Ifare klæderne saa leedis imellem dend sallig mands efterlefvenede børb, vorre  deele 
saa paa skaade skifte retten at Enken med Laugv ergen vilde fremvise denne 7de self Eÿersgaard 
brehve og adkomst hvor paa Enken med Laugv ergen vilde fremvise it kiøbe bref paa en half Ris 
Dallers stemplet papir dateret dend 3 Oktober 1690 udgifved af Trued Pønsen og Rasmus Hansen 
hver udi de tilstaar at ham afstaaed til deres broder Hans Hansen deres ------ loed og de it udi 
denne deres faderne 7de self eÿergaard beligger de udi Ohlsker sogn og det for penge 45 Sld.,hvor 
saa hver broder skulde have 20 Sld. Og de øfrige 5 Sld., skulde for bemelte Hans Hansen afbetalle 
til om bemelte Rasmus Hansen som hadet og adgangen var berettiget hvor for de udi bemelte 
kiøbe og skiøede bref vitterlig giør at tilstaae og have saa vel deres arfve loed som fadelig adgangen 
berettiged hvor forre de blid bemelte kiøb og skiøde bref vitterligt gior og til staar at have saa vel 
deres arfve loed som se—lade og adgangen Solt skiøde og af hendet til bemelte Hans Hansen som 
Saa vel som gaard til nest efter følgende med stes 1691 haver antaget og sig saa nøttig giørre som 
hand bestvil ved og kand ey allereede gaar --  i sig ---- mens end og ald dens der til liggende 
grunden og ------  
---- for sket ---- Maader med videre som er til og skiftebref videre ----- self  
  Udi holder og for Clarrer som var under skifte----- 
Rasmus Hansen til vitterlighed efter begierring er Testered af Hendrich Johansen  
Jop, og Hans Poulsen Clusk Las inde Nørreherritsting og Testered af  
Rettens betredter Hpop og Hans Poulsen bvisk Abhervered og paa skrif 
Veng, paa Skifted efter sallig Hans Hansen paa 7 gaard i Ohlsker sogn d. 13 
December 1766 og Testered af Rettens betienter Gregers Grekersen og  
H. Beugmand, ligeleedes Obherered og paa skrefven hermed skifted 
Og Enken med laugvergen igen lefvered dernest frem viste Enken  
Med laugvergen et skifte bref for en datered d. 27 junÿ 1706 ganget  
Efter hendes forige sallig mand Hans Hansen hvor ind. Bref indes da medlig  
Skifte og deelling er forretaged d. 13 december 1706 og skifte Retten den  
fird med minde og samtøk hvor om bemelte 4 mend nemlig 2 3 tillige 
med vorderings mendene som samme gaard nøÿe haver efter seek med  
dents tilligende vandmølle skov huus biregning og ald andre herlighed 
og sammen gaard i alt Taxcered for 242 Sld., des for uden paa samme 
skifte saaleedes i mellem samtlige arfvinger og den umÿndiges verge  
aftalt af Enken Barbra Hansdatter skal nøÿde at behokek og belen  
denne af ermelte 7 self eÿere gaard sin lifstied i midlertied hun  
samme gaard beboer at holde forde gaard med dens der til ligende ved  
goedheld og magt ska og fredde og op olske skoven og ud rende ald ting  
skatter og Cortritucioreer som nu paa baade erre og her efter  
paa bud er vorder saa vel som anden Rettighed og hvad sig sæde og ad 
gangens Rettigheden anbelanger da efter moderens døed som skifte 
for rettninger om for melder at om gaaes som Lov og Ret  med forrerefter 
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-- denne 7de self eÿergaards adkomster varre anførte og derom Clar 
Ligen befinder at gaarden er ankommen paa Sæderne Cinen saa til  
Spurte skifte Retten Enken med laugvergen, de mÿndige arfvinger og  
Umÿndiges verger hvor leedes de sig nu for ved dette skifteds hold anlen  
At udi denne 7de self eÿergaards Taxt og sætning saa velsom sæde og  
Adgangs Rettigheden samt beboelsen vilde for holde, om de derom  
Ald bÿrdes i mindelighed vilde, for enes, eller da det til mends hold vilde have  
Hen Limetered, de deres udførlig svar for skifte Retten vilde til henede  
--fve hvor paa Enken med Laugvergen dend Mÿndige, arfvinger, og den  
umÿndiges verger, for skifte retten frem kom og til kiende gaf at efter  
som de efter havde sam gaards men eÿ anlangende d: 7 self eÿer gaard 
taxt og sætning kunde for enes hvor forre de indsendig  begivende  
at som nie poste melte Nordhin Limitterede til 8te mands hold hvilket  
og skifte retten efter denne begiering henviser paa dend maade  
at stif soven  Hans Hansen, som formener sig som Sæde og Adgangs Rettighed  
at verre efter bemelte skifte forretnings Ind hold berettiget skab 
verre for pligted at holde mands hold naar sædet vorder indføsts hvilket  
hand saa vel som samtlige arfvinger belovede, at efterkomme  
mens hvad sig beboelsen er angaaende de for blifver Enken I  
der med hendes lifvetied efter forige skifte bref ganget efter hendes  
første sallig mand Hans Hansen dend indhold om for melder  
--- af rigt hvad sæde og adgangen belanger til tyder ------ sted fastelst  
-------    samme skal tilfalde og verre betye ----- 
Side 6. 
Saa og havde de 8te mænd at Obherered hvad bemelte først for  
Udi dend 7de Self Eÿergaard er besverede Capital med delts der paa løber  
-- Rente, som hannem arfvebegen efter han sallig Fader Hans Hansen er til  
Falden og skifte brefvet af 29 Junÿ 1706 videre for klarer saa og det – og 
Naar ene der Summa fra gaardents Taxt og satning fra gaar at der ---  
Imellem Enken og dend sidste sallig mand Lars Jensen efterladte  
Børn som er 1 søn og 2 døttre hvad en hver af denne – laad til falde  
Samme forhen anførte skifte forretning ganger efter sallig Hans Hansen  
Blef Obhervered og paa skrifver og Enken med Laugvergen igen lefvered  
Saa blef angifven dette sterboes bort skÿldige Giæld og fra tentioner og  
Dertil udleg giort som følger først blef frem vist efter rettnings  
Saa dele at paa skifted efter sallig Olluf Hansen, d. 11 Junÿ 1727 til kommer en  
Mÿndling ved nafn Mads Olsen i arf efter sin sallig Fader af løsøre gods  
I alt 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., og af Ifare klæderne tilkommer hannem mÿndling penge  
3 mrk. 15 skl., endnu tilkommer hannem mÿndling af dend 30 Jord Eÿendomsgaard  
Paa sin loed penge 70 Sld. Er Capital til sammen 75 Sld. 1 mrk. 9 skl., derpaa er  
Resterende Rente fra loed hadlennes dato til dette obettede hold i alt  
13 Sld. 3 mrk. 14 skl., endnu befindes atter en loed paa det at hannem mÿndling  
Var arf tilfalden paa skifted efter sal: Karen sal: Hendriks Kiøller  
d. 7 martÿ 1732 og denne sallig mand verger for af løsøre godset  
penge 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., og af dend 39 Self Eÿergaard i Østermarie sogn til  
kommer hannem mÿndling 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., Er Capital til sammen 24 Sld. 4 skl.,  
der paa er paa loden Rente  fra loed fadelens dato til dette skifted hold  
1 Sld. 2 mrk. 8 skl., endnu tilkommer hannem mÿndling paa skifted efter hans sal:  
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Moder d. 4 martÿ 1734 i arf af løsøre gods 2 Sld. 1 mrk. 11 skl., og med Jord pengene  
I dend 30 self Eÿergaard i Østerlarsker sogn 12 Sld. 3 mrk. 1 skl., er saa  
Capital til sammen penge 15 Sld. 12 skl., der af er paa løben Rente fra dette  
Skiftebrefs dato til dette skiftebrefs hold 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., er saa til sammen  
Ald denne Mÿndlings til faldene arf saa vel løsøre gods Ifare klæder  
Og Jorde penge med dend paa dragende Rente udi alt 89 Sld. 2 mrk. af for bemelte  
89 Sld. 2 mrk., er Jorde penge som her sterboet er indkommen og – dend 7 self  
Eÿergaard svares og denne her ved skifteds forordnede verge som er mÿndiges  
broder Niels Olsen i Nÿlarsker sogn, og til til sammens verger mÿndlinges  
broder Hans Olsen i Aaker sogn svaerat paa fordre og sin mÿndling  
til svarrer naar de 8te mænds hold og her Rettning skeer nemlig 17 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
dend øfrige deel som er løsøre gods Rente saa vel af Jorde pengene 
som løsøre godset skeer udleg forre heraf sterboet løsøre gods hvilke  
penge er udi alt 42 Sld. 8 skl., udlagt hvis som Enken med lav vergen angaf  
at Claus Olsen paa Epidte gaarden i Aaker sogn er skÿldig her til boet  
Capital og Rente 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., en Røe breget Koe 4 Skl. 2 mrk., en bleg hielmed Koe  
3 Sld. 2 mrk., en Røe hielmed Thÿr 3 Sld. En Røe Skiøldet Qvige 3 Sld., et Fÿhre Woer  
Skab med 2 dørre laas og hengsler og et aabet rum for 2 Sld. 2 mrk.,  
En harre med 23 Jern tiere 1 Sld. 2 mrk., I Herbreg huuset nok Mellemste seng no. 1. en blaa ranned 
bolster ofver dÿne 2 Sld. 3 mrk., no. 2. en brun bolster under dÿne  1 Sld. 3 mrk., no. 3.  
en ranned olmerdugs hoved Dÿne 2½ allen lang 2 mrk., No. 4 en ener i bribet olmer dugs hoved 
pude 1 Sld. En hoved pude 1 mrk., No. 5 en blaae ranned hoved pude for uden vaafr 1 mrk.,  
No. 1. et blaargarns lagn med 2 breder udi 3 allen lang 6 skl., en sølf skee med Kiøbenhafns stempel 
som  Er pandt sat , af Peder Hansen Birka i Ibsker sogn, nog loed for 2 Sld, 1 mrk,. nog 3 loed 
som er pantsat af  Peder Hansen Birka i Ibsker sogn som for børne lods resterer Capital 2 Sld. 1 
mrk., It skadet dÿbt thin fad med sin et bred nog 2 # á 1 mrk. er 2 mrk., Noget flaske thin faand nog 
2 # á 1 mrk. er 2 mrk., En spade med skaft 1 mrk., En tre fierdings øl tønde for 2 mrk. 8 skl., en 
straabond bøge tønde i Mehlhuuset sat 4 skl., Clar. 
Dernæst blef frem vist en efter Rettnings seedel it paa sikfted efter sallig Anders Larsen d: 1 April 
1721 hvor daatteren Karen Andersdaatter er til falden af løsøre godset og denne sallig mand Lars 
Jensen vergede for 1 Sld.4 skl., og af Ifare klæderne penge 1 mrk. 6 skl., er saa løsøre gods og Ifare 
klæderne 1Sld. 1 mrk. 10 skl., der af Resterer Rente fra løsøre delens dato til dette skifte brefs hold 
udi alt 1 Sld. 13 skl., eer saa Capital og Rente som her af boet skeer udleg for 2 Sld. 2 mrk. 7 skl., 
Udlagt En tønde Rugmehl tønden i alt 2 Sld.1 mrk. 4 skl., It Eghr stoer paa en half tønde sler 1 mrk. 
4 skl., Clar. 
Endnu tilkommer hannen Mÿndling udi dend 13 Self Eÿergaard i Ohlsker sogn, efter en 8te mænds 
dom af sagt dend 28de November 1721 udi arf efter sin sal: Fader Anders Larsen , 4 Sld.14 skl., 
hvor af Resterer Rente fra over melte dato til dette skiftes hold udi alt 3 Sld. 2 mrk. 2 skl., Er 
Capital og Rente til sammen Eier her i sterboet er indkommen men gaarden udi den  
13 Self Eÿergaard er bestaaende og stif faderen Anders Hendriksen til svarrer nemlig 7 Sld. 3 
mrk., for hammen Mÿndling er til verge en ordnent Stif faderen Anders Henriksen, som til stæde 
var og sig det goed vellig paa beg. 
Sogne Degnen Monten Bistrops fordrede for liig tienesten penge 3 Sld. Udlagt En sort broged 
Qvige 1 Sld. 2 mrk.,  en sort hielmed Qvige 1 Sld. 2 mrk., Clar. 
Klok Ringenings penge blef af der af boet forvalteren og kirken tillagt og Kieie  Kaas verge Peder 
Nielsen imod tage og til svarrer 2 mrk., Udlagt en hvid Søe 2 mrk.,  Clar. 
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Enken med Laug vergen angaf at verre skÿldig til Siÿr Herman Bohne Mortensen i Rønne 3 Sld. 1 
mrk. 13 skl., Udlagt en sort stud 3 Sld., Senge sted til samme klæder som er med en side og en gavl 
1 mrk. 8 skl, En liden krat øpe 6 skl., Clar. 
Enken med Laug vergen Prætenderede sig, verderlaug i mod denne sallig mands udfart eller 
begravelses bekostning som samtlig arfvinger og umÿndiges verger hende tilstod at skee udleg for 
28 Sld. Udlagt hos skifte skrifverens udleg at have 5 Sld., Strøe Sæden som er lagt til gaarden  blef  
Oelig korn at verre 1½ tønde Rug á 2 Sld. Er  7 Sld., I Tønder Biug tønden 1 Sld 3 mrk. er 8 Sld. 3 
mrk. 10 tønder hafre saaed á3 mrk. er 7 Sld. 2 mrk., 1½ skeppe erte saad for 2 mrk., Gies 3 gamle 
Gies og en Gase á 1 mrk. er 1 Sld., 10 stykker unge Gieslingger á stk: 8 skl. Er 1 Sld. 1 mrk., Svin. 
En hvid Galt 2 mrk.,  en liden Gris 12 skl., Clar tilovers – skl.,    
Stif fader Lars Hansen fordrede som Enken med Laugv ergen ved stoed 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
Udlagt  En arbidsvogn med høestier hammel tøm halseller og Jernnagle for 3 Sld. 2 mrk., Clar 
tilovers 8 skl.,  
Skifte forvalteren for sin Salarium og for sin tiener efter loven 6 Sld., Udlagt  En brendevins pande 
med kog og hat paa en half tønde stor og 11 skollepund, á 1 mrk. 8 skl. Er 10 Sld. 8 skl., Clar 
tilovers 4 Sld. 8 skl.,  
Skifte Skrifveren for sin umage med det umage forretning i alt 12 Sld. 2 mrk. udlagt  
Skifte Forvalteren udleg 8 skl., en tønde  
Mangler 2 linier    
Side 7. 
Mangler 2 linier kan ikke læses . 
At  ------ udleg at have disse 2 Sld., Clar.Skifte Retten til spurte Enken med  laug vergen de 
Mÿndiges arfvinger og de umÿndiges verger om de viste --- 
boes skÿldige Gield, og Prætentioner dette sterboe at boe ved kommen at  
---fue hvor til de samtlig svarede neÿ eÿ videre demmen viiterlig at verre  
end allerede anført, summa Andrager sig dette Berboes bort skÿldige Gield og  
Prætentioner udi alt til penge 104 Sld. 3 mrk. 4 skl., Liginderet i mod boens ---- for  
de midler som var penge 170 Sld. 4 skl., Blefver da noeklig til overs som boens  
 -ier til deelling i mellem dend sallig mands efter lefvende Enke b--- 
nemlig 66 Sld. 3 mrk., Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er 33 Sld  1. mrk.  
 8 skl., dend anden halfve part som i lige maader er 33 Sld. 1 mrk. 8 skl., delles imellem  
 dend sallig mands efter lefvende børn som er en søn og 2 døttre hvor  
 af sønnen tilkommer 16 Sld. 2 mrk. 12 skl., og en hver daatter til kommer paa sin 
 søster loed 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., Saa er da først for Enkens loed som tilkommer af  
 løaøre godset 33 Sld. 1 mrk. 6 skl., Udlagt hos sin udfart at have disse 4 skl., hos s------ 
søn Lars Hansen at have disse 8 skl., En ung brun Hest Gilling 6 Sld., 
it ungt røt blised Hors øeg for 3 Sld., en brun Hoppe 2 mrk.,  en gl: brun Hestgilling  3 mrk., en 
sortskiøldet Koe 4 Sld. 2 mrk.,  En sort rÿged Koe 4 Sld.2 mrk.,  en sort pletted Svin 1 Sld.,  
en gl: Skovvogn med 2de gamle vognstier uden anden behør 1 Sld. 8 skl.,   Et  aar med bihl 1 mrk. 4 
skl., Tre aske harrer for 1 mrk. 4 skl., en sleede med jern vider og dret 2 mrk., En gl: ruhl med jern 
tapper og skagtede 3 mrk., En øltønde med 2 bonde for 3 mrk., En halteringe stand tønde 8 skl., I 
Steerhuset.  It gl: age Kaar med en tønde stor 3 mrk., It degntrug 1 mrk. I Herberghuset, It Fÿhre 
bord med stange foed 2 Sld., En leer hole 8 skl., En Jern 8 skl., En tørf jern 1 mrk., en jerngrÿde 
krog 1 Sld. 4 mrk., Endnu en Jern Grÿde paa 9 potter stor med Jern grefve 1 Sld. 1 mrk., En gl: 
Benkedÿne 2½ allen lang og spohl skadet under fohr 5½ allen lang for 1 Sld. 8 skl., En Benkedÿne 
med Rosen Mÿndster  og spohl skadet under fohr 5½ allen lang for 1 Sld.8 skl., En gl: Benkedÿne 
2½ allen lang med spohl skadet under fohr 1 mrk., It røgt vefved hiønde med spohl skadet under 
fohr 1  mrk. 4 skl.,  
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Sønnen  Jens Larsen tilkommer i arf af løsøre godset paa sin loed som er 16 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
Udlagt en sort brun Hoppe 2 mrk.2 mrk., en blak broged Koe 3 Sld. 2 mrk ., en sort skiøldet stud 2 
Sld. 2 mrk., en liden Gris 12 skl., En hiem Qvern med hus og jern sis for 1 Sld., en Fÿhre half kiste  
for 2 Sld. 1 mrk., It Fÿhre bord med skraae foed for 1 Sld. 2 mrk., Én kaaber brøger kiedel uden 
Jern som blef nied nog 9 skollepund á 1 mrk.4 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 4 skl., ---- som Simon 
Andersen Skov andrager i allinge er skyldig til boet 1 mrk. 12 skl., Clar.,  
Den Eldste daatter Anne Larsdaatter som er i egteskab med Jep Markusen boende i Røe sogn, til 
kommer af løsøre godset 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., en røe Koe 3 Sld. 2 mrk., en hvid manked Qvige 2 
Sld.,   en gl: sort Hest for 1 Sld. 2 mrk.,   en liden Gris 12 skl., En Ege stand tønde 10 skl., En gl: 
korn sies med bom og ringe 8 skl, En sÿed Age Dÿne paa førd stand med skin under fohr for 1 mrk. 
4 skl., It vefved hiønde med blodt baand og spohl skadet under fohr for 12 skl., Hørgarns borddug 
med storre traar 1 mrk., hos sin broder at have 2 skl., Clar., 
Dend anden daatter Bohl Larsdaatter som broderen Jens Larsen i Allinge verger for tilkommer af 
løsøre godset sat paa sin loed penge 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., Udlagt I Wester Hiørne I Herberghuset No 
1. en brun ranned olmer dugs ofver dÿne for 3 Sld., no. 2 en linnen bolster under dÿne for 1 Sld. 3 
mrk., no. 3 en brun ranned hoved dÿne for 1 mrk. 8 skl., no. 2 it blaargarns lagen med 2 breder udi 
for 2 mrk., Senge sted til samme klæder som er med en side og en gavl 2 mrk, Et par støbte mesing 
Lÿsestager for 3 mrk., En flaske thin paad med brend bred og 3 frened sompler nog 2½ # á 1 mrk. 
er 2 mrk. 4 skl., En Jern Tÿfve 6 skl., 2 flade thin tallerkener med et frene med stempler nog 2½ 
skollepund á 1 par 2 mrk. 8 skl., It røgt vefved hiønde med spohl skadet under fohr 1  mrk. 4 skl.,  
Clar. 
Og som da og videre ved dette skifteds holt efter Skifte Rettens tilspørsel var at er inden eller 
femme den --- indtagne at Enken med lav vergen saa vel som dend sallig mands broder Jens Jensen 
fremstoed og bekome de at den ugifte daatter Bohl Larsdaatter naar gud vilde for syne hend med 
Egte skab skulde nøgde vitige saa goed én hiem gift som de andre hendis sødskende der allerede er 
udstyred –au—bekommed hvilket Enken forsikrede af hindes egne midler hende at vilde  
Giørde , saa sluttes da saa ledes at verre til gaaget og Pashered, paa dend 7de Self Eÿergaard i 
Ohlsker sogn De Dato Ut Supra Paa Hr: Skifte Forvalter og Skifte Skriverens vegne S:Lunge, 
Worderings mændene Hans H:M:S:Mortensen, Lars L:J:S:Jensen, Peder P:L:S:Larsen,  
Jens Larsen, Jep J:M:S:Markusen , Jens Jensen.  
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