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Nr. 33. Side 58. 1695. 21. Juni.  Har været gift med Berild Hansen.5302, 
Margrethe Maccabeus, 3. Vg. Poulsker.  
Hans Jensen, fendrich. 
 2 søn. 2 døt. 
A: Christian Hansen, egen værge, corporal, Aaker. 
B: Jens Hansen, f. 1682. Værge: Far. 
C: Maria Hansdatter, gm. Berild Koefoed, Poulsker. 
D: Anna Hansdatter, gm. Peder Hansen, Poulsker. 
 
Anno 1695 Den 21 Juny, er Holden Registering og Vurdering, sampt Schifte, og Deehling, efter 
Erlig, og mandhafte Fenrich  Hans Jensens afgangne Kieriste  Margretha Macceabeus som boede 
og døde paa det 3de Fri Wornede, beliggende i Poulsker sogn, Imellem hendis efterladte hosbonde, 
ermelte Fenrish Hans Jensen, paa Eene side, og paa anden side, deris sammen aulede børn som er 2 
sønner, og 2 døttre, hvoraf  
den Eldste søn er Christian Hansen Corporal boende i Aakir sogn sin egen verge, 
Den Yngste søn Jens Hansen paa 13 aar gammel for hannem er faderen self verge, 
Den Eldste daatter Maria Hansdaatter i Egteskab med Berild Kofoed i Poulsker sogn, som for 
hende svarer, 
Den Yngste daatter Anna Hansdaatter i Egteskab med Peder Hansen i bemelte Poulsker sogn, 
 
Hvor paa Rettens veigne var ofver Værende Edle og Welb: Hl: Vice Lands Dommer Ancher 
Müller, som er Hosbond til denne gaard, og skifte skrifveren Henrich Brugman, Saa blef afhiis  
Løsøre som i strefboet befindes efter seet og anslagen –til blef regnet it hundrede Sld., som bestaar i 
den 3 Eÿen dom i Boelsker sogn, efter der paa af S: Jens Jensen for dig  Corporal som paa som paa 
en gaard boede, og døde hans udgifven pantebref, hvorimod den vitterlig og boet skÿldige Gield 
som saa vel hvis Fenrish Hans Jensen, til sin mynling, vilken angestens fra drog gorges for oppe 
boerne landgilde af hans tilkommende Jorde Gaard, og ellers skÿldig er findes, som til anden hus 
sterfboet noged Kand skÿldig være, ved hvilken udregning befindes / naar og  
Den endnu hos faderen heimme værende ÿngste søn Jens Hansen Imod de andre hans sødskendes 
hiengifte og udflÿttede af boet bekommer 
Slatte til hannem med 50 Sld., / Saa leedes imod hieanden lige  
At opgaar, saa at Hans Jensen er hiersne Creditorer fornøÿer 
Og tilfreds stiller, hvorimod hand sit leele boets løsøre tillige med  
Forskrefne it hundrede Sld., Jordepenge  beholder, derimod de mÿndige 
Arfvinger vare vel tilfreds og benøget i allemaader,  
Belange hvis Jordegods som sterboet tilhørrer / da blef aftalt derom, 
At dermed skal beror til første leilighed, og sammen komste efter di  
Her nu ingen Jordebog er tilstede, hvor udi kunde efter sees det verdie  
Og sætning, hvor fore vi samptlige som her til stede være, dette  
Til bekræftelse under vore hender Attesterer, at som forskrefvet  
Staar skal holdis, og efter kommis Actum Annodie Flreo Ut Supra  
Ancher Müller,  Henrik Brugman,  Hans Jensen,          Christen Hansen, 
 Berrel B:K: Koefoed,  Peder Hansen, 
 

 1 



Angaaende huis Jordegods som Sterfboet er Berettiget, da er det af følgende beskaffenhed, hvilket 
udi den 21 Augustÿ berørte aar 1695, hafver foretaget, og med samptlig arfvingernis ville  
Og samtøke anslagen saaleedes nemlig, denne 3de frie Wornedegaard i Poulsker sogn, som af 
gangene Truels Hansen for paa bort haver, hvilken Fenrich Hans Jensen med sin afdøde Kiereste 
siden den tid, heked til, og endnu Fenrichen self paa boer, og bestoddet hauver, og skylder samme 
gaard aarlig 8 pund smør efter gammel vegt, der efter hartkorns taxt andrager, 7 tønder 2 Skepper 1 
3/13 fiering kar hartkorn item it foernød derre 3 skep: hartkorn, som til sammen er 7 tønder 5 skepper  
1 3/13 kcar hartkorn/ hver tønde hartkorn anslagen for 30 Sld.  
Er i penge 354 Sld. 3 mrk. 4 skl., Udi denne gaard være bemelte Hl. Vice Landsdommer 
Ancher Müller, er giort forsikring, efter it til hannem aften=Rich Hans Jensen Udgifne pantebref, 
der er dateret den 6 marti Berørte aar 1886 for Capital. 347 Sld. 8 skl., og for falden Rente fra  
6 martÿ  1695, og som eb liden del af denne gaards verdie nu er til ofvers Vel med arfvingerne sig 
der ved ej noged for beholde, men faderen Hans Jensen dertil at svare her efter som tilfore, og 
holde Pandthaveren Uden skade, efter pandtebrefvets indhold, Prætte eller Seheøttegaar= 
den i Ibsker sogn, der aarlig Skÿlder i feiring, it pund smør, efter Gammel vegt, er 3 tønder 5 
Skepper 2 2/13 pcar Hartkorn, en tønde aure Er 3 skepper hartkorn it Lam 1 Skep: hartkorn, en Gaas 
er 2Kcar Hartkorn, A Høns er 2 Pcar hartkorn it forenød er 3 Skep: hartkorn, Er Til sammen, 5 tønder, 
1 skeppe 2 2/13 Pcar eller og 1 11/13 d. Hartkorn, Høer Tønde hartkorn anslagen for 30 Sld., andrager 
236 Sld., 2 mrk. 2 skl., Strax ved denne gaard i Ibsker sogn er beliggende 2de Gadehuuse med til 
hørrÿ ind legmet Jord og Eiendom, som Og arfvingerne samptligen anslog dennem imellem til  
Deeling for 100 Sld., Summa andrager Huus saaleedis Sterfboet Er til beste, og arfvingerne til 
deeling, 336 Sld. 2 mrk. 2 skl., Hvor af Faderen Fenrich Hans Jensen til kommer den halfve part 
som er penge  168 Sld. 1 mrk. 1 skl., den anden halfve part deelis imellem 2 sønner, og 2 døttre, 
hvor af en broder laad er 56 Sld. 5 2/3 skl.,  og en søster laad er 28 Sld. 5 2/3 skl.,, for faderen, 
Hans Jensens anpart som er 168 Sld.1 mrk. 1 skl., er udlagt for Efter som de anførte 2de gadehuuse 
med sin tilliggende Eie Dom i Ibsker sogn, ike vel fra hinanden fordi at de ej ud leye  
Verdie bestaar kand Seporeris, saa er de her til Fenrich Hans Jensen udlagt, for den prif 
arfvingerne der paa self Biendis saa haver for 100 Sld., for resten som er 68 Sld. 1 mrk. 1 skl., er  
Giort indførsel i forskrefne Pratte, eller Skiøtte gaarden i Ibsker Sogn, og er en hver af de andre med 
arfvinger for huus anpart de Som formelt til kommer, og saa her ved giort indførsel i forberørte  
Prette eller Skiøtte gaarden i Ibsker sogn Hvad andrager Udløs Gen af berørte Prettegaard, da er 
Fenrich Hans Jensen der  Til efter lovens anleedning mere efter berettighed, men saa Fremt Landet 
ike i Loulig tid efter kommer, stande det den nu Til, af arfvingerne som vederheftigt dertil kand 
svare, og dette Kommende sin andeel betale, forskrefne saaleedes at være Regn Udreignet 
Ligvideret og Sluttet, hvor med ni samptlige ere vere Til freds, og benøÿet i alle maader, Attesteres 
af Anker Müller  
Henrik Brugman,  Hans Jensen,  Christian Hansen,  Esper Honed, 
 Berril B:K: Koefoed. 
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