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Skifte fra Rosendahl Gods                                                      - Ane nr.  33 - 

Anno 1823 den 5 dec. Indfandt underskrevne forvalter Joachim 
B. Sønderup sig på Rosendahl ejeres på skifteforvalters vegne 
i stervboet efter afdøde  Peder Nielsens enke  Gårdfæsterske 
i Borritzhoved for på 30te dagen at foretage registering og 
vurdering efter hende til påfølgende skifte og deling. 
Som vidner og vurderings mænd var sognefogeden i 
Faxø ved sin søn Hans Christiansen og Hans Clemmensen af 
Magrethelund. De pågiældende arvinger var  
tilstæde og som nu erfahede alle myndige og som er - en  
søn Niels Pedersen gårdmand i Åside, en do. Jens Pedersen 
husmand i Borritzhoved, en do Hans Pedersen gårdbestyrer for 
enken som nu er afdød, en datter Ane Catharine gift med gård- 
mand Hans Frandsen i Strandhoved - disse ærklærede at de forhen 
under 7 juli 1815 havde givet afkald for hvad de kunne til- 
komme efter den afdøde moder, og at hvad boet i øvrigt ej- 
ede var sønnen Hans overdraget, værdi i et offentlig? 
Afkald findes anslået til 500 rb. Sedler. - Afkaldet blev 
med hensyn til de Kongelige Rettegheder efter arvingernes d.. 
g………g her indført sålydende: 
No. 5Csri  54..: nu: SønderupClemmmsen 1815    Afkald 

Betaler en ½ daler da vi ved flere lejligheder har af vores 
moder  Ane ChristensDatter, enke efter afdøde 
Gårdmand Peder Nielsen i Borritzhoved, nydte 
fo……i frem for hendes yngre søn Hans, og i betragtning 
af, at han på hendes gamle alder har og bestyre gården 
samt derfor lovet og forbinde sig, at besørge hende uden 
nærings sorg ved fri underholdning i alle måder, både 
nu og siden om han selv forinden hendes død blev fæsted 
af gården;  Så tilståe vi underskrevne samtlige så 
ved sønnen som svigersøn, at vi med hende og hendes søn 
Hans er blevet enig om at r………….. på hvad der 
mulig efter hendes død kunne tilfalde os i arv, men 
alt såvel værrendes som uværrende deele, skal alene 
tilhøre Hans, som er hiemme, så vi i ingen måde 
har noget at fordre eller fordre lade; dog undlades 
allene de sængeklæder som tilhøre hendes seng og 10 pund 
Garn, hvilket deeles i lige deele efter hendes død, i- 
mellem samtlige arvinger - og ansættes med hensyn 
til brug af dette afkalds stemplede papir som og ½ proct. 
afgiften efter forordningen 8 feb. 1810 til en fuldkommen 
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vurdering af 500 rb. nævn. værdi.   Og da vi således 
her havde ren……….ret på den mulige tilfaldende arv, 
så kunne dette som fuld qvittering og afkald som  
til ting kan læses og protocolleres uden derom at  
gøre os versal?.       Hvilket herved bekræftes med hænders  
underskrift og 2de mænd til vitterlighed. 
 Borritzhoed  d: 7 juni 1815 
Jens Pedersen Niels Pedersen Hans Frandsen 
  til vitterlighed Christen Pedersen Mads Clemmensen 
 
Læst til protocollation i Stevns og Faxø Herretz Rætds. 
25. marts 1823   og protocolleret folie 336 og 337 - Hornemann 
Efter at det afkald blev oplæst begiærede den myndige  
arving ved stervboet at afæske de øvrige arvingers 
ærklæring. --  hvilket de eenstemmigen  g…….tig som  
rigtig.  --  Den myndige arving Hans ærklærede 
dernæst at han med hensyn til den Kongelig Kasses 
vedkommende anslår den arv og gave tilsammen som 
han således har tiltrådt for 300 rb. sedler med hensyn til 
nærværende tiider hvilket hans opgivende har på for- 
langende med ede til stadfæste. --  Altså som 
følge hernæst beregnes  ½ proct. afgift af begge  summer 
800 rb. til - 4 rb. sedler som ved den ordinære skatteforvalter 
som nu modtage summen bliver amtstuen at tilstille. 
  Og da herskabet ej fremkom med nogen præ- 
tention så gård eller befæstnings fold eller resterende skatter, 
så var ikke fra den side noget imod dette passerede med  
boet således uforbæntet extraderet  Hans Pedersen, imod  
han overtager alle mulige forpligtelser og byrder som påhvi- 
ler boet uden om alle tilsvær af skifterætten. 
 Således bekræftes det passerede med underskrift 
 Datum ut supra J.B. Sønderup 
 
Niels Pedersen Jens Pedersen Hans Frandsen 
 
Hans  Peder Sen   

som vidner 
    Hornemann  Hans Christian Larsen 
 
   
 


