
Skifte efter Niels Hansen 1850 
 
Aar 1850 den 20. august blev Øster Han Herreds skifteret holden paa herredskontoret af 
kammerjunker Lillienskiold med vidnerne Nygaard og Feld hvor da foretages 
Boet efter gaardmand Niels Hansen af Sønderøxe  
Indcassator ved løsøre auctioner fuldmægtig Budstrup, fremlagde afregning derfor og indbetalte nu 
beløbet derefter 412 rd 2 m 3 sk dog med afdrag af P. Gravesen auctionsregninger beløb 30 rd 2 m 
2 sk da han har tilgodehavende i boet for udlæg til begravelse m.m. der blev saaledes modtaget 388 
rd 1 sk. boet igen udsat. 
Skifteretten hævedes 
Som vidner 
 
Nygaard og C. Feld    Lillienskiold 
 
Aar 1850 den 21. december blev Øster Han herreds skifteret holden paa herredskontoret paa 
Skerpinggaard af skifteforvalteren kammerjunker Lillienskiold i overværelse af vidnerrne Budstrup 
og Feld hvor der  foretoges 
Boet efter gaardmand Niels Hansen af Sønderøxe.  
Skifteforvateren fremlagde det udstedte og tinglæste proclama samt exemplarer nr. 89, 93 og 100 af 
den Berlingske Tidende og nr. 84, 85 og 86 af Aalborg Stiftidende hvori bekiendtgiørelser herom 
har været indrykket og bemærkede han, at herefter ingen creditor har meldt sig. Endvidere 
fremlagde han 2de attester om de ved auctionen udbragte beløb. Han bemærkede derhos at have 
modtaget capitalen fra Thomas Thomsen i Sønderøxe og de af Jens Nielsen Aamand skyldige 4 rd. 
Værgen Morten Jensen var mødt. Ligeledes Peder Christensen Gravesen, der bemærkede at han 
foruden de 16 rd til begravelsen har udlagte i anledning af drivten og til tiende betaling m.m. 9 rd 
4m 6 sk samt til tienestefolkene 8 rd 1 m, altsaa i alt 33 rd 5 m 6 sk.  I aftægtsmanden Hans 
Rasmussens sygdoms forfald mødte hans hustru Ane Marie Hansdatter som bemærkede at der i 
anledning af husholdningens førelse fra dødsdagen til auctionen hverken kan blive boet at bringe 
nogen indtægter eller nogen udgievt. Kiøberen af stervbogaarden Søren Christensen Snedker mødte 
og indbetalte af kiøbesummen (1140 rd) de 540 rd tillige med renter fra juni d.a. 22 rd 5 m idet han 
for resten 600 rd som bliver staaende i den samlede gaard paa behørig maade udsteder en første 
prioritets pante obligation til den umyndige. Værgen fandt intet at bemærke men lod Ane Marie 
Hansdatter udbetale 16 rd for den umyndiges underholdning sidste sommer inden 11 d.m. Hun 
udbetales derpaa disse 16 rd tiligemed det tidligere tilgodehavende 20 rd og da ingen fandt videre at 
erindre blev boet derpaa optaget til slutning og opgiort saaledes 
 

Indtægt 
1. kiøbesummen for stervbogaarden    1140 rd 
2 de heraf beregnede renter        22 rd  5 m 
3 auctions beløbet for boets løsøre      468 rd  4 m 
4 af Thomas Thomsen i Sønderøxe er indbetalt skyldig capital 100 rd renter med  
fradrag af copskat 3 rd 4 m 8 sk og endvidere skyldig 1 rd 1 m 14 sk i alt   105 rd          1sk 
5 af Jens Aamand i Sønderøxe er indbetalt skyldig         4 rd 
6 af Anders Pedersen i Sønderøxe ligeledes         2 rd 
7 af Niels Clausen i Sønderøxe ligeledes                   2 m 1 sk 
8 efter den afdøde var contant          8 rd 
    Summa  1750 rd  5 m  2 sk 
 



Udgivt 
 
1 begravelses omkostningerne var udredede med       24 rd 
2 lønninger og drivts omkostninger        17 rd  5 m  6 sk 
3 auctions og indkassations omkostninger for løsøre       50 rd  1 m 13 sk 
4 for 2 auctions attester           4 rd         10 sk 
5 den umyndiges mødrenearv i stervbogaarden     424 rd  2 m   8 sk 
6 for en skifte extracts udstedelse                  3 m 
7 stemplet papir til proclama sammes tinglysning og porto  
   udgivten med bekiendtgiørelsernes omkostning        8 rd  1 m 
8 aftægtsmand Hans Rasmussen er udbetalt tilgodehavende     20 rd 
9 og for den umyndiges underholdning       16 rd 
10 skifte omkostningerne der beregnes saaledes salær til  
     skifteforvalteren                                                              18 rd 
     proclamaets udstedelse                       5 rd 
     Skiftebrevets beskrivelse og bekræftels                                       3 rd 5 m 12 sk 
     Jusitsfondet                       5 rd 2 m   6 sk 
     Kongens kasse med forhøielse                                                     7 rd 1 m   3 sk 
     Stemplet papir til skiftebrevet                      8 rd 
     Vurderingsmænd og vidner                      3 rd                     50 rd 3 m   5 sk 
              Summa   615 rd 5 m 10 sk 
Naar hermed sammenholdes indtægten     1750 rd 5 m 12 sk 
Fremkommer som beholdning     1135 rd          2 sk 
Heraf udredes først den befalede ½ pr afgivt          5 rd 4 m   1 sk 
Hvorefter bliver tilbage      1129 rd 2 m   1 sk 
 
Der udlagdes som arv til sønnen Hans Peter Nielsen arvebeløbet saaledes som de 600 rd i 
obligationer fra Søren Snedker forbliver for skifteforvalteren for at inddrages under 
overformynderiet tillige med det nu saaledes og indkomne ovenmeldte beløb 424 rd 2 m 8 sk som 
er mødrenearven. Sønnen forbliver indtil videre til opdragelse hos aftægtsfolkene for 3 rd 
maanedlig. Da ingen ved det passerede fandt noget at erindre blev skiftet saaledes sluttet efter at 
afgiørelse var sket med P. Christensen. 
 
Morten Jensen                          Peder Christensen          Søren Christensen Snedker 
        m.f.p.     m.f.p. 
                                                   Ane Marie Hansdatter 
                                                                  m.f.p. 
Som Vidner 
Budstrup og Feld                                                                          Skifteretten hævet 
                                         Lillienskiold 
 


