
Skifte efter gaardmand Søren Nielsen Sønderøxe 

 
Aar 1834  Den 5. Mai mødte på den ordinaire skifteforvalters Herredsfoged Qvistgaards vegne i 
hans forfald, Fuldmægtig Toft fra Aarup i dødsboet efter afgangne gaardmand Søren Nielsen i 
Sønderøxe, for at tage dette boe under skiftebehandling. Som vidner og for at vurdere var tilstede 
gaardmand Christen Pedersen af Bratskou Møllegaard  og gaardmand Jens Høgh af Sønderøxe. Den 
afdødes enke Dorthe Nielsdatter var tilstede med lavværge Proprietair Plesner af Langeslund og 
angav arvingerne i boet at være: a. Af den afdødes forrige ægteskab: 1 Datter Chathrine, givt med 
Søren Andersen i Sønderøxe,  1 Datter Karen givt med Christen Skadbæk i Aabye sogn, 1 Datter 
Anna Marie givt med Anders  Christensen i Nørøxe. 1 Datter Maren givt med Christian Justsen i 
Hørmensholm, Kiettrup sogn. Førnævnte arvingers mænd var tilstede, med Undtagelse af Cristen 
Skadbæk. b. Af andet ægteskab med nærværende enke: 1 datter Ana ugivt, 1 datter Kirsten Marie 
ugivt, 1 datter Maren ugivt, 1 søn Niels 6 aar. Som værge for disse var mødt den nærmeste frænde 
gaardmand Thomas Laursen af Broust. Boets registrering og vurdering foretaget og forefandtes der: 
 

                                          I dagligstuen 
                                                                       Rd         m         sk 

1 fyrre bord og 1 bord                               1  
1 jern biel. kakkelovn med ramme                                                   5   
1 træstol                                                    1  
1 stueuhr i fouteral                                                  1   
1 hængeskab  3  
                      
                                       På et sengested 
1 rødstr Dundyne                                       3  
1 lagen                                                        1  
1 vaar                                                          2  
1 hovedpude                                               1  
 

                              I storstuen kun 1 sengested 
1 dyne                                                         2  
1 do                                                            2  
2 lagener                                                     2  
1 hovedpude                                               1  
1 træ kande                                                                 2 
1 lygte                                                                         2 
Den afdødes gangklæder blev  
eftersete og befunden af værdi                  

 1   2 

1 rok, 1 Strændtræ, 1 garnvinde                 1   8 

1 øltønde                                                     1   8 

1 sold                                                                        8 

 
                          På loftet fandtes intet andet end korn og 

3 høleer                                              1   

3 sække                                                        4 8 

 



                                          I køkkenet 
1 Ildklemme                                                      8 

1 jerngryde                                                     1   8 

1 kobberkedel                                        4   

2 stripper                                                        1  

1 standtønde                                                                8 

1 kierne                                                                        8 

1 øllkrus                                                          1  

1 sold                                                                       12 

1 trætønde                                                          1  

1 løb                                                                             8 

2 saltfierdinger                                                    1  

3 gl. solde                                                                    2 

 

                                        I gaarden 
1 beslagen vogn med afsæt                     6   

1 plov                                                      1   

1 harve                                                    1   

1 trævogn                                                2   

2 spader                                                           4  

2 river                                                          8 

2 forke                                                             1  

1 hakkelsekiste med kniv                                2  

2 pleile                                                                        8 

1 slibesten med jern axel                                 1 8 

1 stige                                                                          4 

1 øxe med andet smaae  redskab                      1 8 

drættetøi til 4 heste                                           1  

 

                                          Heste 
1 rød hoppe 14 aar                                    8   

1 sortbrun do 10 aar                              12   

1 rødblisset do 16 aar                                6   

1 sortblisset do ligesaa gl.                         6   

1Følplag   6   

 

                                          Qvæg 
1 rød ko                                                     8   

1 hvid do                                                   5   

1  sort hielmet do                                      5   

2 kalve                                                       3   

                                                      

                                       Faar ingen 
 
Ingen vidste videre at anmelde af løsøre, boet tilhørende. Ligesaa befandt man at der ikke var korn i 
gaarden som kunne komme boet til indtægt. Endelig bemærkede enken med lavværge at boet ikke 
eiede rede penge. Staervbogaarden staaer for ager og engs hartkorn 3 td 3 sk æppe 3fr (fjerdingkar)  



og eies af boet. Denne gaard med bygninger og tilliggende jorder samt udsaaet sæd opfordredes 
mændene til at vurdere, og som de derefter ansatte til værdi til 350 rd 
Tilsammen vurdering 440 rd 1 m 14 sk 
Ingen fandt noget imod den påstaaede vurdering. Af gæld anmeldtes til den almindelige enkekasse 
350 rd sølv med 1 aars renter, hvorfor gaarden med 1. prioritet er pantsat og til Krigsraad Nielsen på 
Oxholm 100 rd sedler hvorfor gaarden nu er pantsat med 2. prioritet af hvilken kapital ligeledes 
resterer et aars renter til næste 11. juni termin.   
Enken angav dernæst at være i videre giæld, uden pantsættelse og hvoriblandt til Christen Skadbak i 
Aabye sogn 7 rd samt til Thomas Laursen i Broust 26rd  4m og til Peder staldkarl på Langeslund 
12rd. 
Vurderingsingsmændene bekræftede at forretningen er udført efter bedste skiønnende saaledes: Saa 
sandt hiælpe os Gud og hans hellige Ord. Skiftet blev derpaa udsat og det passerede med underskrift 
bekræftet 
 
N. Toft                     Dorthe Nielsdatter                       Thomas Laursen 
                                 Med ført pen                                           Anders Christensen 
                                                                                                          m.f.p. 
                                Som lavværge                                             
Christen Jensen          Plesner 
M.f.p.                                                                   Søren Andersen 
Christen C P S Pedersen                                        Jens Sørensen 
 
 
 

Boet efter Gaardmand Søren Nielsen af Sønderøxe 

 
Efter Indkaldelse mødte Enken Dorthe Nielsdatter med Laugværge Lars Christensen af Broust samt  
Huusmand Søren Andersen af Sønderøxe, Christen Skadbak af Aabye sogn, Anders Christensen af 
Nørøxe og de umyndiges værge Gaardmand Thomas Larsen af Broust. 
Enken fremlagde et af Søren Andersen, Christen Jensen og Anders Christensen underskrevet afkald 
af 8.de Mai d.å., og bemærkede at hun til den afdødes begravelse har udlagt 15rd sedler, som hun 
begiærte førte boet til udgivt, og idet hun endvidere bemærkede at de indtil sidstafvigte Juni termin 
forfaldne renter af prioritetsgiælden til den almindelige Enkekasse ere indbetalte, begiærede hun at 
boet, hvori intet kan blive at udlægge som arv, maa blive sluttet uden realisation saaledes at hun 
foruden at udrede skifteomkostningerne, overtager og tilsvarer enhver på boet hvilende giæld, 
hvortil hun sin lavværges samtykke herved forbandt sig. Da ingen af de tilstedeværende havde 
noget herimod at erindre, blev boet derpaa optaget til slutning og opgjort saaledes 
 

Indtægt 
1. Vurderinsbeløbet for staervboegaarden                                        90 1 14 

2. Ditto for Løsøret                                                                              350   

  Summa            440 1 14 

 
                                                                                    
 
 
 
 

 



Udgivt 
                                                                                                     Rd        m       sk 

1. Prioritetsgiælden til Enkekassen med et aars renter 
364 Rd sølv eller                                                                            

375 2 4 

2. Prioritetsgiælden til krigsraad  Nielsen  på Oxholm 
med 1 aars renter                                                                                              

104   

 Latr ( det er rigtigt og en forkortelse for lateris)              479 2 4 

3. Beløbet af den øvrige ved registreringsforretningen 
opgivne Giæld                                                                                                

  45 4  

4. Omkostningen ved den afdødes begravelse                                       15   

5. Skifteonkostningerne, der beregnedes saaledes:    

 

Sølv 

Salær til skifteforvalteren                                            4 3  

Ditto til skifteskriveren                                                1 3  

Jusstitsfondet        1 1   3 

Kongens kasse med Forhøielse                                                       1 4 13 

Vurderingsmænd og vidner                                         2   

 Tilsammen   11 2   1 

 Summa 551 2   5 

Naar hermed sammenholdes Indtægter                                              440 1 14 

Fremkommer som underbalance                                                    111    7 

                                                                                     
                                                                                     
Skiønt der saaledes intet bliver at udlægge som arv i nærværende boe, erklærede enken med 
lavværgen at hun herved skiænker enhver af  de 2 ugifte døtre Kirsten Marie Sørensdatter og Maren 
Sørensdatter en halv sengs klæder bestaaende af 1 dyne, 1 pude og 1 blaargarnslagen tilsammen af 
værdi 12rd req sl ( det er en forkortelse som jeg desværre ikke kan huske, hvad står for; men det 
betyder rigbanksdaler sedler, hvilket godt kan være et andet beløb end rigsbankdaler sølv – se 
begravelses omkostningerne) samt bryllupsomkostninger til beløb 12rd req sl,   Hvilke præstationer 
ydes naar døtrene i sin tid bliver givte, og med enkens og for hvilke med enkens og lavværgens 
samtykke hermed gives de vedkommende udlæg i staervboegaarden i Sønderøxe af hartkorn 3tdr 
3skp 3f med besætning og løsøre. Alt med prioritet næstefter den derpaa hvilende gield. 
Da ingen havde noget at indvende mod denne skifteslutning, hvoraf en extract for vedkommende 
umyndige til sikkerhed vil være at tinglæse blev derpaa  efter 
at enken havde erlagt de beregnede skifteomkostninger  
Boets faste og løse eiendom enken Dorthe Nielsdatter extraderede mod at hun  overtager og 
tilsvarer enhver på boet hvilende giæld og  saaledes sluttedes boet. 
                                               
Dorthe Nielsdatter                  Lars Christensen        Thomas Larsen 
         m.f.p.                                    m.f.p. 
          
Søren Andersen Sønderøxe             Anders Christensen                Christen  Nielsen 
                                                                      m.f.p. 
  


