
Skifte efter Christen Pedersen død 1850 
 
Aar 1850 den 27. 
 september blev Øster Hann Herreds Skifteret holden paa Herredskontoret Skerpinggaard af 
skifteforvalteren kammerjunker Lillienskiold i overværelse af vidnerne Budstrup og Nygaard, hvor 
da følgende blev forhandlet. 
Aftægtsmand Christen Pedersen af Smaarishuus i Broust sogn er ved døden afgaaet i sidste juni 
maaned og har intet skifte efter ham været foretaget fordi sønnen gaardmand Peder Christensen i 
Bratskou Møllegaard er eneste og myndig arving i det der for den afdødes andre 5 børn er udstedte 
afkald som ere tinglæste 11 marts 1837. Peder Christensen var mødt og anmeldte under anbud af ed, 
at den afdøde ikke efterlader sig andet end en huusbygning hvorpaa han efter tinglæst pante 
obligation skylder komparenten 100 rd, og nogle faae klæder samt lidet boskab, hvilke dele ikke 
kunde være tilstrækkelige til dækning af begravelsesomkostningerne 30 rd som han har udlagt og 
har til gode. Han erklærede at han vel for sine fordringer vilde overtage boets eiendele, der alle 

endnu staar urørt, men at han ikke som arving vilde tiltræde boet og tilsvare dettes videre gield., 
hvilken erklæring han nu saameget mere vilde give, da han giordes bekiendt med at statskassen skal 
have et gammelt tilgodehavende fra den afdøde af 71 rd 81 sk. Med hensyn til huset fremviste 
Peder Christensen et skøde paa sin eiende gaard af 11. februar 1837, hermed er bestemt af den 
afdøde, at huset maa staae paa et lille stykke haugejord og at han, hustru og børn maa benytte huset 
og haugen saalænge de 2 førstnævnte lever og nogle af børnene måtte trænge til huusly, hvorefter 
han med P. Christensens samtykke har giort en anden bestemmelse nemlig at han forbeholder sig ret 
til over huus og hauge at disponere saaledes at han kunde bortgive sammme til hvem han vil efter 
hans død. Peder Christensen bemærkede, at haugen ikke er bleven fraskilt gaarden og at den afdøde 
ikke giorde nogen disposition, hvori han og blev hindret ved den foran giorte pantsætning af de 100 
rd som han anseer for at være mere end huusets værdi. De forklarede omstændigheder var 
skifteforvalteren bekiendte som rigtige. Imidlertid vil der dog nu efter Peter Christensens forklaring 
være at optage en registrering og vurdering i boet. Skifteretten fremlagde en skrivelse for amtet af 
23. d.m. hvorved underretningen om den kongelige kasses tilgodehavende er modtaget. 
   Peder Christensen 
 
Aar 1850 den 7. oktober mødte undertegnede sognefoged Peder Faldborg samt tvende tiltagende 
vidner gaaardmand Anders Jensen Østergaard og Christen Jensen Østergaard begge af Broust i det 
paakaldte Smaarishuuus for der efter ordre, af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold at foretage 
en lovlig registrerings og vurderingsforretning efter afdøde aftægtsmand Christen Pedersens 
efterladenskaber. 
Arvingen Peder Christensen af Bratskov Møllegaard var tilstede ved forretningen  I boet forefandtes 
følgende, der blev vurderet som følger 
 
Et fyrrebord med skab under                           4 m 
1 skammel                     8 sk 
1 stoel                                          5 sk 
1 stueuhr med huus                              2 rd 
2 skillerier                                          2 sk 
1 sengested                                 2 m 
1 blaaestribet olmerdugs underdyne                  2 m 
1 blaaestribet olmerdugs overdyne        3 rd 
1 graae hovedpude                     8 sk 
1 rød fyrreskriin            2 m 
1 jerngryde             1 m 
1 kobber lysestage                     8 sk 
2 leerkar og et rødt fad            1 m 

1 fyrrekjerne             1 m 
1 kane med afsæt  1 rd 
1 par slæde meeder            1 m  8 sk 



                                                                  8 rd   4 m10 sk 
 
a) Dernæst blev huset vurderet saaledes til nedbrydelse 30 rd 
b) saaledes at det maa staae på pladsen og med benyttelse af den derved værende hauge saalænge en 
af Christen Pedersens børn lever                                                            60 rd 
c) saaledes at det maa staae og med haugen bruges for bestandnig       75 rd 
d) saaledes som om huuset og haugen var virkelig eiendom                  90 rd 
Videre forefandtes ikke eller ikke vidste nogen af de tilstedeværende at den afdøde eide noget mere. 
Dernæst bekræftede mændene at vurderingen var afholdt efter deres samvittighed og skiøn hvilket 
de bekræftede saaledes saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord. 
Ved forretningen fandt arvingen Peder Christensen intet at erindre. 
Anders Jensen                         Christen Østergaard                               Peder Faldborg 
Som arving 
Peder Christensen 
                                                 Saaledes tilført efter den mindre skifteprotokol 
                                                                                          Lillienskiold 
 
Aaret 1851 den 7, februar blev Øster Han Herreds skifteret holden paa herredskontoret paa 
Skerpinggaard af skifteforvalteren kammerjunker Lillienskiold i overværelse af vidnere Budstrup 
og Nygaard, hvor da foretoges 
Boet efter aftægtsmand Christen Pedersen Smaarishuus i Broust sogn. 
Skifteforvalteren fremlagde en skrivelse fra amtet af 13. fm. Der indeholder kommunikation af en 
skrivelse fra finansministeriet af 6. f.m. hvorefter statskassen frafalder krav paa boet. Sønnen Peder 
Christensen var mødt og tilkiendegav at han endnu ikke drister sig til at overtage boet, men maatte  
først begiære conditioner paa sædvanlig maade indkaldte og det vedtages derfor at der i boet bliver 
at udstede indkaldelse med 12 ugers varsel. Boet saaledes indtil videre udsat.  
    
                                                                Peder Christensen 
 
Aaret 1851 den 2. juni blev Øster Han Herreds skifteret holden på herredskontoret på 
Skerpinggaard af skifteforvalteren kammerjunker Lillienskiold i overværelse af vidnerne Budstrup 
og Linhardt, hvor da foretoges 
boet efter aftægtsmand Christen Pedersen af smaarishuuset, Borust sogn 
Skifteforvalteren fremlagde exemplarer nr. 41, 44 og 45 af Berlingske Tidende fra februar s.aa og 
ligeledes nr. 34, 35 og 36 af Aalborg Stiftstidende, hvori indkaldelse til kreditorer har været 
indrykket, men ingen saadand har meldt sig. 
Peder Christensen af Bratskou Møllegaard var mødt og begierede sig nu boets eiendele extraderede 
og efter at han i denne anledning havde betalt 
 
Extraditions gebyhr til skifteforvalteren 2 rd 
Ditto til skifteskriveren              4 m 
For indkaldelsens udstedelse  1 rd 
Justitsfonden               4 m  6 sk 
Indkaldelse og indrykning i de offentlige tidener  
med porto    4 rd 
Vurderingsmænd og vidner  1 rd 
 
Blev saaledes boets eiendele arvingen Peder Christensen extraderede for hans tilgodehavende 
pantefordring og øvrige tilgodehavender. 
Skifteretten blev derpaa hævet 
    Peder Christensen 
Med vidner 
Budstrup Sophus Lindhardt   Lillienskiold 


