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Skifte efter  Hans Larsen enkem. i Borrrishoved     - Ane nr. 132 
      Side 523 
Anno 1769 den. 28. Januar 
blev Baron Rosenkrantz til Baroniet Ro- 
senlund, Efter skeedt tillysning ved Stefns 
og Faxøe Herretz Tings Rett ved Høy bnt. 
Fuldmægtig Frantz Garb paa bnent. Rosen- 
lund, udi skrever stuen foretaget lovlig 
skifte og deeling efter forhen ved døden afgt: 

Hans Larsen af Borreshoved, imellem den afdødes efter- 
ladte børn og arfvinger, hvilke forhen udi den 
af 18. Oct. Sidst forfunde Registrerings forretning 
der Mentionerede; Hvor de i overværelse af de for- 
hen ved registreringen saavel som auctionen brugte 
2de nænd navnlig Lars Johnsen af Houbye og Jens 
Larsen i Faxøe blev behandlet og forvaltet så- 
ledes som følger: 
T  Blev den under 18. Oct. 1768 forfattede 
registerings og Vurderings forretning, udi de tilstæde- 
værende arfvingers nærværende og paahøre tyde - 
lig og lydelig for retten oplæst, til at blive  
paategnet og udi skifte acten indlemmet 
og lyder som følger: 
 
Anno 1768 den 18. October. Mødte Høyvelbaaren 
hr. Kammer Herre Baron Rosenkrantz ved sin fuldmægtig 
Garb fra Rosenlund, for at forfatte nu lovlig registe- 
ring og vurdering efter den her på Baroniets Gods 
nylig for hen ved døden afgangne Enkemand ……… 

Hans Larsen af Borreshoved til nævnte  skifte og  
deling; imellem den afdødes Børn og arfvinger som 
er 1 søn Christian Hansen, 1do. Lars Hansen husmand  
i Houbye, 1do. Hans Hansen Skytte på Rosenlund, 1do. 

Christen Hansen, som forhen er ( død og haver) efter- 
ladt sig 5 Børn, neml: 1søn Hans Christensen     ….. 
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1 datter Anna, gift med Peder Nielsen i Borreshoved, 1 do. Inger  
tiendende i Faurebye, 1do. Kirsten, gift med Ole 
Jensen husmand i Tystrup hvilken nu er død , men udi  
samme ægteskab avlet og efterladt sig 2de Børn 
neml: 1 datter Anne og 1do. Maren.  1 do. Cathrine  
hos sin stiffader Peder Rasmussen i Elmue, 
1 søn Jens Hansen som ligeledes er død og har 
efterladt sig 4 Børn, nemlig 1 søn Lars, 1datter Inger 
1 do. Kirsten og 1 do. Angnethe. 1 datter Margrethe Hans- 
Datter, gift med gaardmand Niels Rasmussen i Hylholt, 
1 do. Anna Hansdatter, gift med Jørgen Skomager i  
Houbye, 1 do. Datter forhen gift med gåaardmand 
Matz Nielsen i Klippinge, og har efterladt sig 1 datter 
navnl: Anna MatzDatter. 
 
Alle på den enne saavel som dette Sterfboets Credetorer på  

den anden side, hvor  da blev    som meldt er registeret og med 

2de mænd navnl: Lars Johnsen af Houbye og Jens Larsen af Borreshod…. 

Blev vurderet således som følger:  
  rd. mk. Sk.    Rd. Mk. Sk. 
1 ege kiste jern bunden 3-_-_    10-5-2 

derudi  1 himmel seng med grøndt omhæng 

1 gl. hatt  _-_-8    kappe og teppe  1-2-_ 

5 hals klude  à 6sk.er _-1-14 1 rød og grønstribet olmerdugs overd. 1-_-_ 

1 gl. æske  _-_-2 1 blåe teg…….    Underdyne 1-1-_ 

1 rødt tørre klæde _-_-6 1 do.   1- _-_ 

1 rødblå vadmels kiol 1-4-_ 1 do.   _-4-_ 

1 par skind buxer _-4-_ 1 hoved dyne   _-3-_ 

1 viid under trøye _-4-_ 1 ditto   _-2-_ 

1 hvid trøye  _-4-_ 1 grønstribet olmerdugs overd. _-3-_ 

1 Indsprengt brystdug _-1-8 2 puder og 1 vår  _-5-_ 

1 gl. rød klæde trøye _-3-_ 1 par bl: lagen  _-3-_ 

1 skind peltz  _-4-_ 1 par ditto   _-3-_ 

1 par gl. skind buxer _-1-_ 2 skiorter   1-2-_ 

2 gl. lærretz buxer _-_-4 2 do.   1-_-_ 

1 gl. ……..    slag _-_-2 1 do.   _-2-_ 

3 par strømper _-1-8 Derefter blev Gårdmand Peder Nielsen  

   gl. lærretz buxer _-_-6 og de tilstædeværende tilspurgt om der  

   vadmels kiol _-2-_ noget videre var bevidst denne afdøde at 

   grøn   _-1-_ være tilhørende end allerede registeret 

1 par støfler  _-_-4 og vurderet er , hvor til de som ..  

………….  _-_-4 svarede …8mk 1sk    beløben alt som  

  10-5-2- dette regist: og vurd: sig til den Summa 21-5-2- 
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Hvor på alt det Registerede blev overleevert til  

Gaardmand Peder Nielsen til forvaring og  
andsvar, indtil sammen ved lovlig auction  
kand bleve bort solgt, thi er alt så denne  
regesterings og vurderings forretning hermed 
sluttet og til ende bragt, som med vedkom - 
mendes hænders underskrift bekræftes 
Datum sterfboet Borreshoved  ut supra  
    F.P. Garb 
som overværende og vurderings mænd underskrevne 
  Lars  L.I.S. Johnsen  Jens   L.I.S.  Larsen 
fremlagt og læst i Skifte Retten på Rosenlund 
den 28. Jan.  1769     F.P. Garb   
 
Hvorefter skifte forvalteren fandt sig  andleediget  
at forhøre hos de tilstædeværende arfvinger hvor 
af  …. 10 stett ? , alleene var mødt Skytte Hans Hansen 
på Rosenlund, om hand var noget videre bevidst 
dette sterfboe at være tilhørende i nogen Navn - 
lig Maade, end hvad som registeret og vurderet er  
hvor til hand svarede    Ney 
 
2   Derefter blev den under _ 24. November sidst 
over den afdødes efterladenskab, foretagne 
Auctions forretning, udi skifte retten 
fremlagt, læst og på tegnet, som er saale- 
des lydende. 
 
Anno 1768 den 24. Nov. Blev fortaget offent- 
lig Auction over endeel gang og senge klæ- 
der  med viidere, afgangne Hans Larsen 
i Borreshoved tilhørende, og det på føl- 
gende 
 CONDITIONER 
1 Den høystbydende modtager ………..   til 
….gne, uden nogen der for  ………… 
at blive andsvarlig. 
2  Skulle nogen fremkomme  ….. 
enten ere ubekiente, eller  …..     
      side 524+ 
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vedhæftige, betales enten Vahrerne strax eller 
stiller antagelig Caution. 
3  Betalingen for det tilkiøbte ærlegges 
til forvalteren på Rodsenlund, inden 6 uger 
men skulle kiøberen ikke  til bemeldte tiid 
indfinde dem med betalingen, bliver  
Stehns og Faxøe Herretz Rett  dennes rette 
Forum i denne sag, under hvilken rett de ellers sorte- 
terende være maatte , og der Dom at liide, såvel til 
gieldens betaling som Processens skadesløse omkost 
ninger. 
4  Endelig maae ingen forekomme med  Lequidations  knip- 
ninger, for hvad de ved Actionen bliver skyldig, men samme 
fordringer skal de fremlegge udi skifte retten, da der paa 
kand blive skiønnet, hvor vidt de kand  endsees for lovlige 
eller ikke. 
 
 …ahrene vurder. Kiøbernes Navne  auctionen 
  rd. mk. Sk.    Rd. Mk. Sk.  
1 jern bunden egekiste 3-_-_ Hans Pedersen i Houbye  4-_-4 

1 Hatt  _-_-8 Ole Hansen i Faxøe  _-_-15 

5 hals klude  _-1-14 Hans Nielsen i  Wibede  _-1-10 

1 gl. æske  _-_-2 Hans Larsen i Borreshoved  _-_-

9 

1 rødt tørre klæde _-_6 Smeden i Vallebo  _-1-5 

1 rød blåe vadml kioel 1-4-_ Christen Olsen i Vallebo  2-3-_ 

1 par skind buxer _-4-_ Hans Pedersen i Houbye  1-2-2- 

1 hviid undertrøye _-4-_ Jens Hansen i Houbye  1-_-2 

1 hviid vadmels trøye _-4-_ Madm.  Ishckou ?  _-4-2 

1 indsprengt brystdug _-1-8 Hans Nielsen  i Wibede  _-3-6 

1 gl. rød klædes trøye _-3-_ Hans Larsen i Borreh.  _-3-7 

1 skind peltz  _-4-_ Smeden i Vallebo  1-1-12 

1 par gl. skind buxer _-1-_ Jens Badsk. ? i Borr.  _-4-8 

1 par gl. lærretz buxer _-_-4 Madm. Isshckou  _-_-9 

1 par do.  _-_-4 do.   _-_-10 

….  …….  Slag _-_-2 Jens Larsen i Borreshoved  _-_-5 

   par stømper  _-_-8 Madm. Ishckou  _-_-9 

   par do.  _-1-14 do.   _-1-9 

   vadmels  _-2-_ Madm. Ishckou   _-2-12 

   grøn fløy…  _-1-_ Hans Nielsen i Wibede  _-4-_ 

1 par st..ø..  _-_-_ Mad: Ish:   _-1-_ 

      15-2-5 
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Vahrerne  vurd. Kiøbernes Navne  auctionen  
  Rd. Mk. Sk.    Rd. Mk. Sk.  

 

1 par støvle  1-1-_ Madm. Ishckou  1-3-
_ 
1 par gl. skoe _-_-4 Do.   _-_-6 
1 par tøfler  _-_-4 Smeden  i Houbye  _-2-4 
1 himmel seng med  
   grøndt omhæng kap- 
   pe og  teppe 1-2-_ Peder Nielsen i Borr.  1-5-2 
1 rødstribet olmer-  
   dugs over dyne 1-_-_ Do.   4-1-2 
1 blåedigtnios underd. 1-1-_ Do.   3-4-2 
1 do.  1-_-_ Jens Hansen i Houbye  2-2-11 
1 do.  _-4-_ Hans Iversen i Houb.  2-2-8 
1 hoveddyne _-3-_ Jens Hansen i Houb.  1-1-_ 
1 do.  _-2-_ Do.   _-4-4 
1 grønstr. Olmerd. do. _-3-_ Do.   _-4-9 
1 pude med vår _-2-_ Frende i Faxøe  _-2-12 
1 par bl: lærretz lagen _-3-_ Jens Hansen i Houb.  _-1-10 
1 par do.  _-3-_ Smeden i Vallebo  _-4-2 
1 skiorte  _-4-_ Ole Hansen i Faxøe  _-4-2 
1 do.  _-4-_ Do.   _-3-6 
1 do.  _-3-_ Peter Isaac i Borresh.  _-4-15 
1 do.  -_3-_ Peder Huusmand   _-5-8 
1 do.  _-2-_ Ole Hansen i Faxøe  _-5-12 
      25-1-7 
     trans: 15-2-5 
     Summa 40-3-12 
  Apendix  
1 par nye skoe _-_-_ Lars Dreyer i Borresh.  _-1-_ 
1 par do.  _-_-_ Niels Pedersen Faxøe  …… 
1 par do.  _-_-_ Do.   …… 
1 par støvler _-_-_ Madm. Ishckou  ……. 
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Transp: 40-3-12 
Her fra afgaar 
 
1 for placaterne ?  _-1-14 
2 Auc. Salario  1-4-2- 
3 for  Catt at skri- 
   ve på 22 ark  _-1-2 
4 for 16 auct: ….gerig  _-1-_ 
5 for Extracten  _-_-12 
6 Ind Cash. Løn  1-4-2 
7 De 2de mænd for  
   deres opvartning  _-2-_     =====  4rd.  3mk 6 sk. 
     Igien 36 rd. -  6 sk. 
 
Det saaledes rigtig er passeret , beviidner i  
rettens betienteres ??  overværelse, som der til af 
dem Commiteret  F.P. Garb 
 
Fremlagt og læst i skifte retten på Rosenlund 
d.  28. Jan. 1769  test. F.P. Garb 
 
Hvorefter sterfboet gandske indtægt og formue, efter 
Auctions omkostningernes fradragelse beløber 
sig til     36 rd. 0 mk. 6 sk. 
Skriver tredive og sex Rigsdaller og sex skilling. 
  Derefter andføres sterfboets giæld og be- 
sværing således. 
1 Fordrede  Skifte forvalteren den afdødes Extra skatt 
som resten fra den tiid hand afstoed gaarden indtil 
hand døds ( dag?), som var 20 maaneder a 8 sk. = 1- 4-_ 
2 Fordrede   Dorthea LarsDatter, ved sin moder 
Mette Bonde..  af Valleboe, tilgode havende løn 
fra den tiid hun tiente den afdøde, namlig 
………. lærret  og strømpe føder -  - --   _-3-_  
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3 Fordrede  Peder Nielsen af Borreshoved,   efter 
een optægnelse som hand udi skifte 
retten foreviiste, og af Skytten 
Hans Hansen blev tilstaaet at  
være rigtig fordret.    19-3-_ 
  Og som ingen flere fordringer 
blev andmelt, og ingen  flere af arf- 
vingerne indfandt sig undtagen Niels Ras- 
mussen af Hylholt og Peder Nielsen i Borreshoved 
blev skiftet udsadt i 14 dage, til den 11. Feb.  
Først kommende, til hvilken tid alle vedkom- 
mende såvel som arfvingerne blev tilsadt 
at møde og indfinde sig.  Datum ut Supra   
  til vittterlighed under skrevne  F.P. Garb 
    Lars L.I.S. Johnsen    Jens I.L.S. Larsen 
 
Anno 1769 den 11. Feb. , blev atter dette  
skifte foretaget, af den beskikkede skifte forvalter 
Garb, i overværelse af fornt. 2de mænd, som  
da var tilstæde ved skiftets behandling, 
sønner Christian, Lars og Hans på egne vejgne 
og Niels Rasmussen på sin hustrues veigne så og 
Peder Nielsen i Borreshoved og Jens Hansen af Houbye 
på dres hustruers veigne, som børn efter 
sønnen afgl: Chrisen Hansen af Elmue,  It….. 
paa de andre umyndige børns veigne, hvar 
deres stiffader, nemlig for resten af Christen 
Hansens børn, Peder Rasmussen af Elmue og for 
Jens Hansens børn, Anders Larsen af Houbye, som 
hver for sig har forhen til forpligtet dem at  ….- 
….ufen disse børn med alt udfordrende og opdra- 
gelse, ligeledes var på sine børns veigne  
mødt Huusmand Ole Jensen af Tystrup, der 
efter blev med dette skifte ført f..  ……..der 
som følger; 
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Men førend videre blev foretaget blev de 2de mænd 
nemlig Jørgen Skomager af Houby og Matz Nielsen af 
Klippinge af skifte retten lydelig paa Raabt, om 
de eller nogen paa deres veigne var mødt, for  
deres part ved dette skifte at beobagte, og de eller no- 
gen paa deres  veigne nu 28:-11 sket ikke mødte 
blev skiftet behandlet saaledes. 
Skifte forvalteren oplæste lydelig og tydelig for alle de til- 
stædeværende, det forhen i dette skifte passerede, og blev da 
1 Blev ventileret de forhen andført fordringer og  
saaledes vedtaget: 
1 Den afdødes extra skatt at udbetales med 1-4-_ 
2 Dorthea LarsDatters fordring  _-3-8 
3 Peder Nielsens fordring af Borreshovd. 
   Blev medsadt og accorderet til  18-5-_ 
Og som ingen flere fordringer blev paa- 
staaed, blev skiftets bekostninger 
anført saaledes: 
2  1 for skifte tillysningen udi skatten _-1-6 
    2 stempl: papiir til skifte brevet  _-3-_ 
    3 for skifte brevet at consipere, 
       reenskrive og protocollere på 
       6 ark papiir á ark 3 mk.  3-_-_ 
    4 skifte forvalt; tiener efter loven _-3-_ 
    5 vurderings og vitterligheds mændene 
       for deres umage i 4 dage  á 2 mk. Er 1-2-_ 
     5 rd. 3 mk. 6 sk. 
3 udtog skifte forvalteren for det  
   stemplede papiir til afkaldet samt 
   for samme tillysning    _-1-10   
   summa udgift 26 rd. 5 mk. 2 sk. 
Hvilket giver lignes imod indtægten, erfares at blive til  
arv og deeling - 9 rd. 5 mk. 4 sk. Hvilke nie rigsdaler fem mk. 
Og fiire skilling, deeles efter loven først udi 5 broder 
lodder og 3 søster lodder, som i alt er 13 søster lodder 
således nemlig: 
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1 Broderen Christian Hansen 1 broder lod eller 
   2 søster lodder som er   1-3-1  11/13 
2 Lars Hansen 2de søster lodder   1-3-1  11/13 
3 Hans Hansen ligesaa    1-3-1  11/13   
4 Jørgen skomager i Houbye på sin  
   hustrues veigne en søster lod   _-4-8  12/13 
5 Niels Rasmussen i Hylholt på sin hustrues veigne _-4-8  12/13 
6 Søster datteren fra Klippinge   _-4-8  12/13 
7 Christen Hansens børn i Elmue, deres 
   arfve part blev til deres formyndere og  
   deres mænd udbetalt med   1-3-1   11/13 
8 liigeleedes blev Jens Hansens børns 
   arfve part beregnet med    1-3-1  11/13 
   som udgiør forr… 9 rd. 5 mk. 4 sk. 
Hvilken arfve part saaledes til enhver a de tilstædeværende  
eller deres formyndere blev udlagt, saa som skifte for- 
valteren agtede ufornøden at hensette disse umyndiges 
penge i anden sikkerhed her til samme kommer til  
den alder at de self kunde forestaae deres midler, 
allerhelst det ikke er af større betydenhed, for det øv- 
rige reserverede skifte forvalterens enhver vedkommmende 
ved lovlig Rett, om noget i tiiden maatte blive optaget  
som beviiiesligen kunde være dette stervboe med 
rette tilhørende, af hvad navn nævnes kunde, da sam- 
me at søge af beviist og indtalt paa saadan maade som 
de best veed, vil og  kand, ligesom og dennes Rett i saa 
maade formedelst dette skiftes holdelse, skal blive i alle 
tilfælde uforkrænket, hvor med da dette skifte efter be- 
ste skiønsomhed hermed er sluttet og til ende bragt, 
som her ved med vore hænders underskrift tilstaaed 
og stadfæstes.   Datum skifte samlingen på Rosenlund  ut supra 
    F.P. Garb 
 på egne vegne 
Lars L.H.S. Hansen H. Hansen 
på min hustrues vegne  på min hustru Ane Christd. Vegne 
 Niels N.R.S. Rasmussen    Peder P.N.S. Nielsen  Paa min 
på vore umyndige børns vegne hustru Inger Chr.datters Vegne 
Peder P.R.S. Rasmussen - Anders A.L.S. Larsen  osv. 
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