
 1 

      Side 483 
Skifte for Christen Hansens kone Anna Cathrine Pedersdatter 1766     - Ane nr. 67 – 
Fra Rosendahl Gods 
 

 Skifteforretning 
Efter gaardmand Peder Rasmussens afdøde hustru 
navnlig Anna Cathrine PedersDatter i lille Elmue 
Anno 1766  den 30. septb.  Mødte efter tillysning ved  
retten samt alle paagieldendes advarsel Høy velbaarne 
Hr. Kammer Herre Baron Rosenkrandtz ved fuldmægtig 
Frands Garb for at forfatte et lovlig skifte og deeling 
efter gaardmand Peder Rasmussens afgl: hustru af Elmue 
navnlig Anna Cathrine PedersDatter, imellem enkemanden 
fornævnte Peder Rasmussen på den ene og den sall: 
kone udi forrige ægteskab med Christen Hansen, som for- 
hen ved døden er afgangen, sammen auflede og efterleven- 
de børn som er  1 søn Hans Christensen gl: 14 aar og en 
datter Inger ChristensDatter for hvem indstoed som formyn- 
der, efter loven deres farfader Hans Larsen  i Borreshoved, 
1 ditto datter navnlig Anne ChristensDatter, og en ditto navnlig 
Anna Cathrine ChristenDatter for hvilke disse 2de pigebørn 
blev tilsatt, deres farbroders Jens Hansen gårdmand i  
Houbye, samt endnu en datter navnlig Kirsten Christens 
Datter som har været udi ægteskab med Ole Jensen i Tystrup 
og er bort døed, men haver efterladt sig 2de pigebørn  
navnlig  1 datter Anne OlsDatter og 1 ditto Maren OlsDatter 
på hvis vegne var nærværende fornævnt Ole Jensen 
og som formynder indstoed alle på den anden side, 
hvor da blev forrettet saaledes som følger. 
.. Blev fremlagt og oplæst den under  17de Septmr sidste 
forfattet registerings og vurderings forretning som 
lyder således: 
 
ANNO 1766 den 17. Septber: mødte høyvelbåren 
Hr. Kammer Herre Baron Rosenkrandtz ved sin for- 
valter Garb for at registrere og vurdere efter gaard- 
mand Peder Rasmussen i Lille elmue hans afdøde 
hustrue navnlig Anna Cathrine PedersDatter som var  
forhen ved døden var afgangen hvor da af .. 
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andtagne mænd, blev registeret og vurderet saaledes som følger: 
 
1 askebord på foed  _-5-_ 1 fyrre half kiste _-1-8 
1 slagbænk med 2 rum _-3-_ 1 dittoe ege kiste _-4-_ 
1 ditto med et rum  _-2-_ 1 gl. fyrre kiste uden laas _-1_- 
1 braae skab  _-5-_ 1 ege himmel sengested 
 Derudi intet uden én deel      med grøndt vergarns 
gl. søm      omhæng kappe og teppe 2-4-_ 
1 gaase bænk  _-3-_   Derudi 
2 gl. bøster? Uden laase _-4-_ 1 rød og blaae stribet ol- 
1 madskab  1-4-_    mersdugs overdyne 1-_-_ 
1 jern 4 Ott besmer? 1-4-_ 1 Bolstersunder dyne 1-_-_ 
1 himmel sæng med blaa  4 hoved puder á 1 m. er _-4-_ 
ternet omhæng tæppe og kape 2-_-_ 2 blaar lærrets lagen _-1-8 
 Derudi   1 gl. sengested uden omhæng _-3-_ 
2 tvende træk puder med vår   _-4-_ 1 blaae stribet olmer  
1 rødstribet linnet underdyne  1-_-_    dugs over dyne 1-_-_ 
1 blåstribet linnet underdyne   1-_-_ 1 linned under dyne 1-1-_ 
1 rødstribet hampe dyne 1-_-_  På Loftet 
4 hoved dyner á  4 m. 2-4-_ 1 gryn ..un med gryn _-2-_ 
1 par blaalers: lagen -_3-_ 1 gl. fyrre bol: med …. _-_-2 
1 skab udtrakken sæng med  4 stander tønder á 4 sk. _-1-_ 
   blaatærnet omhæng 1-4-_ 1 gl. skab  _-1-_ 
 Derudi    I ..års stue 
2 træk puder med vaar _-4-_ 1 gl. bord  _-_-8 
1 bruntærnet linnet overd. 1-_-_ 1 gl. skab  _-_-6 
1 ditto hampe underdyne _-5-_ 1 tiin ramme  _-_-8 
4 hoved puder _-4-_ 3 tiin fade á 1 mk. _-3-_ 
2 lagner  _-3-_ 1 kiste benck  _-_-8 
4 træstoele á 4 ..  er _-2-_ 1 træe stoel  _-_-12 
1 speil i sort ramme _-1-8 1 øl tønde  _-2-_ 
15 sie bøtten á 4 sk. _-3-12 1 half tønde  _-1-8 
2 par karter  _-1-_ 2 ditto øl tønder _-3-_ 
1 træe saltkar _-_-4 1 øxe hoved  _-3-_ 
1 gl. staabe kande _-_-4 1 øel tønde  _-2-_ 
1 lidet røt kruus med solv log  5-_-_ 1 dittoe øl tønde _-1-8 
1 ditto med tiin log _-1-8 1 selle  _-_-8 
1 jern billegger kakkelovn 5-_-_ 3 solder á 8 sk.  Er _-1-8 
         I den øverste stue  2 fløde bøtter á 6 sk. _-_-16 
1 ege bord  _-4-_ 1 øl fierding  _-1-_ 
1 ege kiste med lås og nøgel    1-4-_ 1 stander fierding _-_-4 
 Derudi noget læret og vadmel 1 deige trug  _-1-8 
 som var forgemt henlagt 
 til deres tienneste klæder 
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       I det øverste kammer  1 kaaber bryger kande 8-_-_ 
1 kaaber kiedel 1-_-_ 1 liden ditto  1-_-_ 
1 salt  ollen?  _-2-_ 1 messing kiedel 1-2-_ 
1 stander tønde _-_-8 1 malm pande 1-_-_ 
1 kaaber fad   _-2-_ 3 jern bryde  1-3-_ 
1 stoer malke bøtte med  6 stk. køre sække á 2 … 2-_-_ 
   jern øre  _-1-_ 1 keils kråg og 1 ildtang _-3-_ 
3 smaae anker á 4 sk. _-_-12        I kalle kammeret 
2 smør bøtter á 4 sk. _-_-8 2 sænge stæder _-1-_ 
1 stoer ølflaske _-_-8   Derudi  
1 tiin skaael  _-_-8 1 overdyne  1-_-_ 
        I Kykkenet  1 under dyne  1-_-_ 
1 fyhre sængested _-1-_ 1 ditto  1-_-_ 
  Derudi   3 hoved puder _-3-_ 
1 brunstr. Olmerdugs  1 par lagen  _-2-_ 
   over dyne  _-4-_ 1 over dyne  1-_-_ 
1 sortstr. Linnet underdyne_-4-_ 1 under dyne  1-_-_ 
2 gl. hoved puder _-2-_ 1 ditto  _-5-_ 
2 gl. blaal: lagen _-1-8 2 hoved puder 1-_-_ 
1 Eæge kaer ? 1-_-_ 1 par lagen  _-2-_ 
1 ditto  _-4-_         I huge huset 
1 øre balle  _-1-_ 6 stk. jærn vægge _-3-_ 
1 ditto lidet  _-1-_ 3 gl. jærn nøde _-2-_ 
2 ditto smaae  _-2-_ 1 hugge øxse  _-2-8 
1 kierner  _-2-_ 1 spånd øxe  _-1-8 
.. stander tønder _-1-_ 1 sauv  _-1-8 
1 gl. øll tønde _-_-8 1 liden dittoe  _-_-8 
2 stand fierdinger _-_-4 2 hugge jærn  _-_-8 
1 f…  fierding _-_-8 1 …aver  _-1-_ 
1 gl. hånd qværn _-1-_ 1 dittoe  _-_-8 
1 malke bøtte _-1-_ 1 vimmel med skaft _-_-4 
1 strippe  _-_-4 2 høe tyvve  _-1-_ 
1 spand  _-_-8 4 leer  _-4-_ 
1 ege bænk  _-1-_          I  …aargen 
3 smaae sie bøtter _-_-12 1 beslagen vaagn med 
1 øll flaeske  _-_-8    …æres hauger 8-_-_ 
1 maed kurv  _-_-4 1 træe vogn  2-_-_ 
1 sold  _-_-8 1 ditto med half beslag 4-_-_ 
1 gl. tiin tallerken _-_-8 2 jærn harver  1-4-_ 
1 gl. kurv  _-_-2 1 plou med behør 1-_-_ 
1 gl. stand tønde  1 læder sele tøy 2-_-_ 
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1 sadel  2-_-_  Giess 
3 slæder  1-3-_ 15 stk. gamle og nye 3-_-_ 
1 trumle  1-2-_  Høns 
Kornet som er indhøstet og 14 par Cacunste? Høns á 
sider i strant bleev  parret 3 m. 8 sk.  Er  8-1-_ 
af vurderings manden  8 stl. Smaae høns á 8 sk. _-4-_ 
anslaget efter deres bæste   Viise? 
Skiønsomhed saaledes nemlig 5 stk. bistader á 5 m. er 4-1-_ 
rug i straaet  16 tp. Á 2 rd. 32-_-_  videre som fantes 
byg  20 tp. Á 1 mk. 23-2-_ 1 træ balle med jærn band  _-1-_ 
hauve  24 tp.  Á  4 mk. 16-_-_ 1 lidet sølv bæger på 3-4-_ 
erter  6 tp.  Á  7 mk.   1-_-_ kapper  ……. 
   1 tt. Gråft blårgarn á 8 sk. _-3-8 
Det øvrige af foret og  1 tt. Dittoe  _-3-8 
høe kunde ikke andslaaes  12 tt. Hørgarn á 17 sk.tt 1-_-_ 
til penge formedelst samme 9 tt. Groft kloegarn á 6 sk. _-3-8 
udfordres til Chriathurets  4 tt. Spundet skiette fald _-3-6 
nødvendig ophold  1 gl. huus postell _-3-_ 
 Bæster  Det gl. testamente _-1-8 
1 graae hiingst     6 aar 16-_-_ 1 eæge kar med 3 jærn 
1 graae hoppe    17 aar   4-_-_    giorde  2-4-_ 
1 ditto hæst       14 aar   5-_-_ 1 gl. kaaber kiedel _-5-_ 
1 ditto      3 aar 12-_-_ 1 gl. jærn gryde 1-4-_ 
1 sort hæst     14 aar   6-_-_ 1 skiære kiste med kniv _-2-_ 
1 sort hoppe       8 aar   8-_-_ 1 slibe steen med trug _-4-_ 
1 gråe håppe    12 aar   5-_-_ 1 glas kugle  _-1-_ 
1 brun hoppe      5 aar 10-_-_  
1 graae hest i andet aar   4-_-_ Den sall: klæder er følgende 
1 hest sort       6 aar 12-_-_ 1 bruun valmers trøye  
 Qvæg  og skiørt, 1 grøndt valmels 
1 rød draget koe     3 år 10-_-_ skiørt, 1 brun sortzes trøye 
1 hvid ditto  10-_-_ 1 kalle manges boll med røde 
2 stude  16-_-_ bundede ermer,1 rød bais skiørt 
1 tyr boll  12-_-_ 1 grøndt bais skiørt og 1 uldet 
1 studling    4-_-_ damastes bull: 1 rød skiørt 
1 ditto qvier    8-_-_ og 1 en sort trøye, 1 graae valmels 
4 stk. malke kalve    4-_-_ bull og 1 graae skiørt, 1 sort kioel 
 Faar  og brun sortzes trøye 
14 stk. faar og 2 lam 14-_-_ samt et vaargarns skiørt 
 Sviin  2 hvide og 3 hetter, 3 forklæ 
5 stk. i andet aar á 1rd.2… 6-4-_ der blev at deele naar det 
3 stk. i 3. År á 2 rd. 6-_-_  bortgives til børnene 
.. stk. sommer grisse   og derfor ikke vurderet. 
………….sk. er 2-2-_ Endnu blev anmeldet af 
   enkemanden Peder Rasmussen 
   at til dette stervboe ved hefter det 
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Som ved skiftet efter hans formand de 
umyndige børn blev til deelt af chreature, 
kakkelovne og videre var endnu i behold. 
Men som samme ved da holdne skifte 
eengang til arv er udlagt og de umyndige til  
deeldt formodede han og tillige paastoed at dette 
ikke til indtegt kand beregnes følgelig forbigaas 
dette for registering og vurdering.- Der efter blev 
enke manden med de tilstæde værende tilspurdt 
om dennem noget videre var bevidst dette stervboe 
at være til hørende andet som allerede registeret og 
vurderet er, hvor til han svarede Nej,   reten 
lovede om noget videre kunde blive ham bevidst 
eller i fremtiden af ham kan erindres, er han 
lige saa villig som pligtig samme ved første skifte 
forsamling at melde og til kiænde give. - 
      Thi beløber altsaa dette registerede 
og vurderede sig i alt til den summa 384 rd. 2 mk. 12 sk.  
  Og som intet videre ved eftersøgning faarefantes 
blev af de 2de vurderings mænd gaardens brøstfældighed 
besigtet og andsat i fald således. 
1 stue længden 12 fag blev andsatt i fald med tømmer, 
   tag, dører, vægge, loft med videre á faget 3 rd.  er  36-_-_ 
2 gårs stuen 4 fag ligeleges andsat i fald á faget 3rd.  12-_-_ 
3 væsten længden 13 fag á 2 rd.  er   26-_-_ 
4 syndre længden  11 fag á 2 rd.3 mk. er   27-3-_ 
5 øster længden      9 fag á  2 rd.  er   18-_-_ 
6 en port brøstføldig og behøver reparation til     2-_-_  
   tilsammen 121 rd. 3 mk. - 
Det saaledes efter beste skiønsomhed registeret 
og vurderet, samt videre forventet, at tilstaaer vi her 
ved med vores hænders underskrift.        Datum sterf- 
boet ut supra. -   som fuldmægtig 
 enkemanden   F.Garb 
       Peder  P.R.S.  Rasmussen 
som vurderings og vitterligheds mænd   -  Jens Larsen     Lars L.I.S. Johnsen 
Hvorefter det registerede og vurderede i alt som 
forhen er meldt bedrager sig til ---  384 rd. 2 mk. 12 sk. 
Derefter blev stervboets gield og besværing 
anmeldet at være således: 
1 Fordrede skifte forvalteren det til herskabet 
af gaarden paa gaaende afgifter som er følgende 
  1 beløb..  qtal pro. 1766   3-3-8½ 
  2 dette aars konge og kirke tiende penge i alt 4-4-_ 
  3 landgilde penge   5-2-_ 
   latt. 13 rd. 3 mk. 8½ sk. 
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Transport 13 rd. 3 mk. 8½ sk. 

  4 landgl. Korn  Rug 2 tp.   2-_-_ 
      Byg  4 tp. Á 8 mk.  Er 5-2-_ 
      Havre  2 tp. Á 2 mk. 1-4-_ - - - 22-3-8½ 
2 Indføres der i registerings forretningen 
   andsatte gaardfold, som beløber til   121-3-_ 
3 Til gaardens conservasion udfordres efter dens 
   hartkorn følgende besætning nemlig 
  2 vogn hæste á 24 rd.  er 48-_-_ 
 5 ploue bæster á 10 rd. 50-_-_ 
 1 beslagen vogn 16-_-_ 
 1 træ vogn med behør   6-_-_ 
 plov og harve med behør   6-_-_ - - - 126-_-_ 
4 Til gaardens forestaaende besætning udfordres 
 Rug 6 tp. Á 2 rd. 12-_-_ 
 Byg 8 tønd. Á 1 mk.   9-_-_ 
 Haure 10 tp. Á 4 mk.   6-4-_ 
 Erter  1 tp. Á ---   1-1-_ 
 vikk 4 skp. Á 8 sk.  Er   _-4-_  - - -  29-3-_ 
5 Da alt kornet er beregnet til indtægt er det 
   billigt at til gaardens beregnes fortekorn? Foret 
   der som er 
 Rug 12 tønder á 2 rd. 24-_-_ 
 Byg 12 tønder á 1 mk. 14-_-_ 
   Haure til hæstene 16 tp. Á 4 sk. 10-4-_ 
6 Angav enkemanden at være følgende skyldig bort 
   1 Tiende penge til præsten 3-1-_ 
   2 Smaae redsels? Penge til præsten 2-_-_ 
   3 fordrede ungkarl Andres Pedersen 
      af houbye, som af enkemanden blev 
      tilstaaet i alt laante penge 11-_-_ 
   4 ligeledes blev fordret af husmanden 
      Lars Hansen af Houbye som ved af  
      regning blev tilstaaet at være  2-_-_ - - -  18-_-_ 
7 Fordrede enkemanden sin begravelse got givet 
   imod sin sall: konnes som hafde kostet følgende: 
      1 ligkiste   2-5-_ 
      Præsten   4-_-_ 
      1 kaars træe  _-1-8 
      deignen   2-_-_ 
      klokkeren  _-5-_ 
      til lig lauet 2 tp. Øll á 2 rd. 4-_-_ 
  4 potter brendevin á 1 sk. _-4-_ 
 2 tt. Tobak   _-1-6 
     til maaltid til slægt og vænner anføres 
     ikkun   10-_-_ - - - 24-2-14 
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8 Og som indtet videre blev anmeldt, and- 
   føres skiftets omkostninger saaledes: 
      1 for tingslysningen  _-1-6 
      2 skifte salarium af indtægts summa 1-_-_ 
      3 til stemplet papir til skiftebrevet _-4-8 
      4 skifte brevet at udstæde på 6 ark 
         papir á 3 mk.   3-_-_ 
      5 vuderings mændene for deres umage 
         i 2 dage ´s 3 mk.  1-_-_ - - - 11-5-14  
 
Thi beløber altsaa dette sterfboes gand- 
ske gield og besværing i alt til den  summa 402 rd. 5 mk. 14½ sk. 
 
Når nu inttægten med udgiften sammen lignes er- 
fahres at altdeeles intet bliver til arv og deeling 
imellem enkemanden og de øvrige arvinger. 
  Men som enkemanden Peder Rasmussen 
  af Christelig og faderlig kierlighed --- 
dog gierne vilde unde arvingerne en liden erkiendelse 
efter deres sl. Moder altså tilstoed han hermed at 
vilde give dem en liden Capital efter hans formue 
i alt 40 rd. Hvilken penge hand endlaavede at  de- 
ponere til høye herskabet samt tillige ober formyn- 
der nemlig half parten til først kommende 11. decemb. 
Og dend øverrige halve deel til nest paafølgende 11. Juli. 
Hvilket skifte forvalteren ikke hafde noget imod 
måe hand til rette andlovede tid disse fyrre tyve rigs- 
daler til høye herskab Cicurite? Indbetale. 
 
Thi bliver altsaa disse penge i følge loven for først deelede ? 
sex parter eller søster loder således nemlig:  
1 Broderen Hans Christensen nyder en broder lod eller toe parter 
   som er     13-2-_ 
2 Søsteren Inger Christens Datter ligeledes en søster lod som er   6-4-_ 
3 Søsteren Anne Christens Datter ligeså en søster lod   6-4-_ 
4 Søsteren Anna Chatrine Christens Datter ligeså  en søster lod   6-4-_ 
5 Dend afdøde søster Kiersten Christens Datter som haver  
   efterladt sig 2de døttre nemlig: 
   en datter Anna Olufs? Datter nyder en half søster lod som er   3-2-_ 
   en ditto datter Maren Olufs Datter ligeså en half søster lod   3-2-_  
 
Hvilket i alt udgiør dend belovede arvve part:  40 rd. 
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Desuden forsikrede enke manden Peder Rasmussen 
at naar disse umyndige pigebørn for i fremtiden videre 
udviste den lydighed og kierlighed som de var ham som de- 
res fader pligtige, vilde hand ikke heller forglemme  
sig sin faderlig kierlighed. Men herved lover og til forpligter 
sig, at hand efter sin formue vilde være dem behielpe- 
lig med deres bryllups udstyr alt lige som hans 
even på den tid kunde tilstræke; Og når de 2de ældste 
som ungefehr ere på én størelse, ikke paa én gang og  
udi et aar ved gifter mål bleve forsynett; Da det 
altsaa vilde blive ham alt for formasteligt denne deres 
udstyr på én gang at bestede.  Og  som nu intet vi- 
dere ved dette skifte var at forrette undtagen dend sl: 
kones efterladte klæder i mellem pige børnene var  
at deele, hvilket deres formynder lovede i mellem dem 
selv, i mindelighed og kierlighed at afgiøre. Og blev tillige af 
enkemanden giort forsikkring at eenhver efter sin for- 
dring, selv er andmeldet skal redelig og rigtig blive af- 
betalt;  Når han det registerede maae betroes uden  
videre udlæg; ligesaa hand andlovede at holde det Høye 
Herskab og denne skifte Rætt frii for ald til og ansvar 
for flere fordringer, i hvad beskaffenhed de med og maatte 
have. Thi blev altsaa dette skifte på denne maade her 
ved efter bæste skiønsomhed, sluttet og tilendebragt 
som ved kommendes hænders underskrift bekreftelse. 
 
Datum skifteforsamlingen i Elmue ut supra 
   som fuldmægtig 
    F.Garb 
 Enkemanden 
        Peder  P: R: S: Rasmussen 
 
Som formyndere for de umyndige børn underskriver 
 
Hans  H. L. S.  Larsen    Jens Hansen      Ole   O. I. S.   Jensen 
    af Borreshoved      af Houbye             af  Tystrup 
 
Til  vitterlighed og som overværende underskriver 
    Jens Laresen Lars  L. I. S.  Johnsen 
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