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No. 4  Skifte efter afdøde    Gaardmand Christen  Hansen  i  Elmue 
Fra Rosendahl Gods     Ane nr. 66 

 
Anno 1761  Den  24de Februari 
er efter foregaaende skedte tillysning 
under Stevens ex Faxøe Herreders rette 
samt advarsel til alle vedkommende 
foretaget lovlig skifte og vurdering efter gaard- 

mand salig Christen Hansen som boede og  
døde i Lille Elmue, imellem  hans efterlevende 
Enke,  nafnlig: Chatrine PedersDatter med lauvær- 
ge hendes antagne fæstemand nafnlig:  Peder 
Rasmussen på den ene, og de udi ægteskab 
med den salig mand avlede børn, som er: 1 søn 

Hans Christensen  8 åaar gl., 1 datter Kirsten 

ChristensDatter gift med Ole Jensen Gaard- 

mand i Elmue, 1 datter Inger ChristensDatter 
12½ aar gl., 1 datter Anne ChristensDatter 11 aar, og en 

datter Anne Chatrine ChristensDatter 4 aar gl., 
alle på den anden side, for at fornamme                                                                    om 
noget maatte komme dennem   til deling 
  Paa hvilke  umyndiges  vegne  blev  
antagne som formynder Ole Jensen paa 
sin hustrue Kirsten ChristensDatters vegne, 
Hans Larsen i Borreshoved paa sønnen Hans  
Christensen, og Inger ChristensDatter vegne, 
Christian Hansen i Faxøe på datteren 
Anne Christensdatter vegne, og Jens 
Hansen i Hovbye paa Anne Chatrine Christens 
Datters vegne, alle hver for sine myndlin- 
ge, deres tarv og bæste i alle måder at  
observere.                         Til skiftet at for- 
rette mødte HøjVelb.     Hr. Cammer Herre 
og Baron RosenKrantz ved  Ridefoged 
Jens Ebbesen  fra  Rosenlund. Som 
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havde med sig de ved Registreringen brugte 2de (tvende) 
vidner og Vurderings mænd, nafnl. Jens Larsen 
i Faxøe Standhuse, og Lars Jensen Husmand 
i Hovbye, og er de med dette skifte fort  fandt  
og begyndt i hos og overværelse af foreskrevne 
vidner.  

Sterfboens  Indtægt 

1  Producerede  skifteforvalteren nu over 
Sterfboens effecter forfattende registrering 
og vurderings forretning, der saaledes er lyden- 
de som følger: 
Anno 1761 Den 10 Feb.  Mødte Højvelbaaren 
Hr.  Cammer Herre og Baron Rosenkrantz  ved 
fuldmægtig Jens Ebbesen fra Rosenlund som 
havde med sig 2de vidner og vurderings mænd nafnl: 
Jens Larsen i Faxøe strandhuse og Lars Jensen 
husmand i Hovbye i stervboet efter salig afdøde 
gaardmand Christen Hansen i Elmue for at 
registrere og vurdere hvad den salig mand maatte have 
efterladt sig af effecter og creature der saaledes 
er befundne som følger:  
 I stue 
1 adskebord  1-_-_ 1 ege himmelseng med et blaa 
1 stort skab  2-_-_    ternet omhæng bestaaende 
1 vinn skab  1-_-_    af 3 stk. kappe og tæppe  1-2-_ 
1 fyrre gaase bænk _-2-_ 1 rød olmerdugs overdyne  1-2-_ 
1 kiste bænk  _-1-_ 1 blå str. Linned underdyne 1-2-_  
1 ditto  _-1-_  1 ditto med brune strib.  1-_-_ 
2 stole  _-_-2 3 hovedpuder  _-4-_ 
1 grøn anstrøgne  2 pr. hørgarns lagen  1-4-_ 
   himmelseng med et  2 værk? Puder   _-2-_ 
   blaa ternet omhæng  1 jern bilægger  6-_-_  
   bestaaende af  2 trebened stoel  _-_-1  
   3 stk. teppe og kappe 1-_-_ 1 flint   _-1-8  
 derudi  1 gl. ditto   _-_-8 
1 blaa og rød olmerd.  1 fyhrefad   _-_-2 
   overdyne  1-2-_ 1 sprigde?   _-_-8 
1 stribet linned underdyne 1-_-_ 1 tobaks brette  _-1-_ 
1 blaastr. Ditto _-5-_  I den anden stue 
1 blaaternet hovedp. _-1-_ 1 ege bord   _-4-_  
1 rødstr. Ditto _-1-8 1 ege kiste   2-_-_ 
1 ditto graastr.  _-_-8 1 gl. ditto  _-4-_ 
1 trækpude   _-_-8 1 fyhre halv kiste  _-1-_ 
2 blaarg. Lagen 1-_-_ 1 ditto   ----? 
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1 ditto  _-_-8 4 siebøtte og 1 skaal  _-_-4 
1 fyhre bænk  _-_-8 1 par karter   _-_-6 
2 gl. stole  _-_-8  I kiøkkenet 
1 gl. himml. Seng _-1-8 1 brøgger kande..  6-_-_ 
1 blaastr. olmerd. overdyne _-4-_ 1 lille kaaber do. _-2-_ 
1 gl. ditto underdyne _-1-8 1 lille gryde   _-3-_ 
1 hovedpude  _-1-8 1 ditto   _-2-_ 
1 ege seng  1-4-_ 1 gl. qværn   _-1-_ 
1 olmerdug. Overdy 1-1-_ 1 kindres krog og jern tang  _-1-8 
1 stribet linned 1-1-_ 1 rist   _-_-4 
1 blaastr. Ditto _-4-_ 2 ege kar..   1-_-_ 
3 hoved puder _-3-_ 1 skiep med jern giorde  _-1-8 
1 trækpude  _-1-8 1 ………balle  _-_-4 
2 par lagen  _-4-_ 1 fløtte Bøtte   _-_-2 
1 senge teppe _-_-8 1 erigeb..k   _-_-6 
    I den 3. Stue  1 gl. kierne   _-_-4 
1 gl. fyre bord _-_-8 1 strippe   _-_-2 
1 gl. madskab _-1-_ 1 ølflaske   _-_-2 
1 ti……  _-_-6 3 siebøtter og 1 fløtte bøtte _-_-4 
2 stande tønder _-1-_ 1 gl. sengested  _-1-8 
1 gl. fyre kiste _-_-8 1 vadmelsdyne  _-3-_ 
1 kar stoel  _-_-4 1 linned hampedy  _-3-_ 
½ stand  ?  _-_-4 1 linned hovedpude  _-_-4 
1 deje trug  _-1-8 2 blaargarns lagen  _-1-8 
1 egebænk  _-_-8 1 lille kniv? Og 1 så?  _-_-4 
4 heeletønder _-3-_  På loftet 
2 halv tønder  _-1-_ 5 stand tø..   _-_-10 
1 vin fad   _-1-8 1 dege trug  2 milke b: ?  _-1-_ 
1 kierne  _-_-6 3 fyre balle?   _-_-6 
1 fløde bøtte  _-_-2 1 gl. fyrt..   _-_-2 
1 trebenedstoel _-_-1 4 gl. ditto  tø..  _-_-12 
1 stovi  kande _-_-1 6 siebøtter     _-1-_ 
1 stoel  _-_-4 1 gl. sille    _-_-2 
1 sille  _-_-6 1½  tø..   byg   1-1- 8 
1 uld hæk  _-_-1 4 skæ..  erter   _-3-_ 
2 saal ?  _-_-6 12  tø..    havre  á 2  4-_-_ 
2 garnvinder og 1 hespe _-_-4  I karlekammeret 
1 salt kar   _-_-4 2 gl. sengesteder  _-_-6 
4 tin tallerkner _-1-4 1 overdyne   _-2-_ 
1 spinderok  _-1-4 2 linned dyner  _-4-_ 
 I Kammeret  1 pr. lagen   _-2-_ 
1 gryn tønde  _-1-8 2 hoved puder  _-1-8 
1 ælle  _-_-6 3 ditto   _-_-12 
1 fined. og 1 bælle _-_-4 1 overdyne   _-1-8 
1 jernstang  _-1-_ 1 underdyne   _-2-_ 
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   2 lagen   _-2-_ 
 I Gaarden 
1 Beslagen f……tz vogn  1 brun  do. 7 aar  4-_-_ 
   med behøre? 6-4-_ 1 ditto        8 aar  4-_-_ 
1 ditto  2-_-_ 1 sort  do.  4 aar  4-_-_ 
1 dræn  vogn  1-2-_ 2 føl   2-_-_ 
3 jern harver  2-3-_  Qvæg 
1 ploug med behør 2-_-_ 1 sort koe  10 aar  4-_-_ 
3 slæder?  2-_-_ 1 do  10 aar  4-_-_ 
1 bul øxe  _-1-8 2 ditto   4 aar  7-2-_ 
1 haand øxe  _-_-12 1 vid koe   6 aar  4-_-_ 
1 brend  Øxe  _-_-8 1 sort do.    6 aar  5-2-_ 
2 hørtyve  _-_-6 1 sortst.    6 aar  4-_-_ 
4 græsleer  _-2-_ 1 sortd. Tyr    2 aar  1-2-_ 
2 jern vigger og 1 …. _-1-8 1 sort stud    2 aar  1-2-_ 
 Korn I Buret  3 sorte kalve   2-_-_ 
Rug  6 tø..  á  1-1-_ 7-_-_  Får 
Byg  8 tø..  á  _-5-_ 6-4-_ 15 stk. á  _-5-_  12-3-_ 
4 skp. erter  _-4-_ 1 soe med 9 grise  5-3-_ 
 B…….  4 giæs og 1 gase  _-4-12 
1 graae hope   11 aar 10-_-_ 6 bistader á  _-3-_  3-_-_ 
1 sort hest   7 aar 10-_-_ 
1 brun hest  7 aar  9-_-_  SUM=      208 rd. 1- 9- 
1 graae do.    7 aar 9-_-_ 
1 graae hope  10 aar 5-_-_ 
1 sort ditto   8 aar 5-_-_ 
og som intet vidne forefandtes blev enken 
med laugværge tilspurt om hun vidste 
noget videre at angive dette  boe 
til indtægt nu tilført er  hvortil  
hun svarede nej;  thi  blev denne 
forretning sluttet og tilendebragt 
tes.    Datum sterfboet ut supra 
 enken  som fuldmægtig 
    Chatrine  C.P.D. PedersDatter    J  Ebbesen 
som laugværge  Fridrik   F.P.S.  Pedersen 
   som vurderings mænd    Jens Larsen,     Lars L.I.S. Jensen 

2   Tilspurte atter skifteretten enken med laugværge 
om de vidste noget dette boe til indtægt at be- 
regne det være sig rede penge  løst eller fast gods  
alle og i fald ere eller andre maatte være  den 
salig mand noget skyldig de da  same stræpne 
for skifteretten vilde angive   og hvor da 
Enken angav af have tilgode  nemlig 
1 hos  Niels Truesen  gm. I store Faurbye kakkelovns  ……… ?  2 rd.-_-_ 
      210rd.-1-9     
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     Transp. 210rd.-1-9 
2 hos Hendrik Skøtte på Strandgaard   ……. 1 bøtte   1-5-8 
3 hos Hans Rasmussen i Elmue    3-2-_ 
4 hos Lars Garver i Store Elmue    1-2-_ 
5 Jørgen Skomager for skind og huder     3-5-8 
6 Niels Hansen i Tystrup   kakkelsovns …………   _-4-_ 
7 Jens Hansen i Hovbye  rede laandte penge samt et bistade  10- 4-_ 
8 Niels Rasmussen gaardmand i Hylholt   
   for 1 ligkiste, 1 tønde øl og en d……………..  i  alt   5-_-_ 
9 Niels Skøtte på Rosenlund  laandt    1-_-_ 
10 Ole  Nordmand i Store Elmue  laandt aa pant  1 jernvugge, 
     2 tin tallerkner, 1 p hørgarns lagen, 1 kaaber tragt   4-_-_ 
 
SUMMA STERFBOENS FULDE INDTÆGT   242rd.-_-1 
 
HERIMOD ANFØRES I STERFBOENS GILD OG BESVERING 
1  Fordrede Skifte forvalteren på det Høj Her- 
    skabs vegne erstatning til gaardmandens 
    hartkorn der bestaae af         6-2-
1 
    2 vogn heste á  24 rd.     48-_-_ 
    8 ploug  beste    á 12 rd.     96-_-_ 
2  Fordrede  skifte forvalteren  retten resterende  
    Kongl. Skatter, landgilde og andre afgifter i alt    23-2-½ 
3  Paatand  i ligemaade skifte retten have siden 
    alt det indhøstede korn er tagen  
    til indtægt, føde og sædekorn til  
    Sct.  Olsdag som er 
    Rug 8 tø.   á 1 rd, 3  12-_-_ 
    Byg 16 tø.. til sæd og føde á 5- 13-2-_ 
    Havre  16 tø..  á 3-    8-_-_   33-2-_ 
4  Blev  gaardens  Brøstfeldighed efterset 
    og taxede, der er 50 fag  á 4-    33-2-_ 
5  Angav Enken at hendes salig mands 
    begravelses bekostning havde i alt 
    kostet hende 20 rd. Hvor mod hun 
    påstod lige  refutsion med     20-_-_ 
6  Fordrede Dorthe Henriksdatter i  
    Faxøe laandte penge som Enken 
    siden tilstoed, ved berigtighed at 
    vilde betale hende     4-_-_  
 
 
     i alt 258 rd.½ 
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     transp. 258 rd.½ 
7  Fordrede Ole Hendriksen i Hovbye 
    som enken har   tilstoed     1-2-_ 
8  Fordrede tjeneste karlen Mads Peder - 
    sen tilgode havende løn     9-2-_ 
Skifte rettens lov lydelige paa raabe 
om nogen flere var mødt , som rette  
havde at fordre eller gielde, de da  
vilde fremstille sig  forinden dette  
skifte sluttes; Men siden  ingen ind- 
fant  sig blev 
    DETTE SKIFTETS BEKOSTNING ANFØRT   som er 
1  Tillysnings penge  under  rette  _-1-6 
2  stemplet papir til skifte brevet  _-4-8 
3  for skifte brevet at skrive  
    og indføre  på 5 ark papir  1-1-8 
4  Skifte salarium til mig   4-_-_ 
5  Vurderings mændene hver _-3-_  1-_-_  7-1-6½  
  

 summa  sterfboens geld og behveringi  275rd.-5-6½ 
 
Det så sees ved ligvidation  med ind- 
tægt at udgiften langt overstiger, og at in- 
tet bliver at  arve, men enken og hendes 
fæstemand Peder Ramussen har dog af Christen 
kierlighed tilstaaet hver af de umyndige  4 børn 
efterskreven som en ærkiendelse efter deres 
salig fader, neml: sønnen Hans Christensen   1 jern 
kakkelovn hos Hans Rasmussen i Elmue   vur- 
deret for 4 rd., i boet  1 Blak hielmed qvie  2 aar  2rd. 
1 faar vurderet for 5 f, 1 skindtrøje og 1 brun 
vadmels ditto med 5døsser og 10 sølvknapper 
til 10 rd., 1par skindbuxer til 2 rd. og én deel af de øvrige 
den salig mands gangklæder, en datter Inger 
1 jern kakkelovn hos Merte  Bools  i Tystrup 
vurderet til 6 rd., en  sort hielmed qvie  2 rd. 
og et faar 5 f,  nok én datter  Anne, en 
rød koe  4 rd., 1 jern kakkelovn hos Ole Hansen 
i Faxøe  4 rd. og et faar  5  f . Og endelig 
en datter  Anne Chatrine  Christens-   
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Datter 1 jern kakkelovn hos Garveren i Store  
Elmue vurderet for  6 rd. En sort hielmed qvie 
for 2 rd. og er faar fire  mk.,  hvilket alt foreskrev-  
ne børnenes tillagde det arve  gods  blev enken 
med hendes forbemeldte Peder Rasmussen antag- 
ne fæstemand i sterfboet betroet under 
Opsigt af deres formyndere, indtil i alle 
på kommende tilfælde af være de umyndiges 
ansvarlige. I øvrigt erlovede enken med 
fæstemanden af fornøje ej allene  det høje her- 
skab for deres fordring, men ved og de andre 
anførte creditorer, ligesom og at enken 
declarerede ej at være videne til nogen noget 
bortskyldig, ved  som tilført er, så og  erloved 
hun at holde det høje herskab så vidsom skifte 
forvalteren frie for alt tiltale i fremtiden  
for saavidt af dette skifte i ene eller  andre 
måde kunde dessendere, lige som og at Ole  
Jensen i Elmue på sin hustrues vegne 
declarerede  det hand aj noget udi dette boe 
havde at pretendere var vilig til at gieve 
afkald beskrevne når det forlangdes. Og siden 
intet vidne var at erindre  blev dette skifte 
sluttet  og til ende bragt .  test Datum sterfboe 
et supra    
Enken Chatrine C.P.D. PedersDatter 
som laugværge og fæstemands vidne 
skriver Peder P.R.S. Rasmussen      Som skifte forvalter 
    J. Ebbesen 
Som formyndere underskrevne    

for sønnen Hans Christensen? 
Paa sin hustrues   og datteren Inger 
Kirsten ChristensDatter  Hans H.L.S. Larsen 
vegne Ole O.I.S. Jensen   
 
Nok paa ene datters   og paa Anne Chatrine Christens 
Anne ChristenD. hendes vegne  Datters vegne 
Christian C.H.S. Hansen  Jens I.H.S. Hansen 



 

 

8 

8 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
 
      
  
 
 
 

        
 
 
 
 
  


