
Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter 
 
Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af 
kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse af vidnerne Budstrup og Kieldgaard hvor 
der foretages 
Boet efter aftægtsmand Niels Jørgensen Gravesen af Sønderøxe. Thøger Jensen og værgen Jens 
Nielsen Gravesen var mødte. Det bemærkedes at enken Maren Christensdatter ved døden er afgaaet 
og at ogsaa hendes boe er taget under skiftebehandling, for sig selv, samt at der nu vil blive udstedt 
proclama til creditorerne, hvilket fremlægges til hendes boe. Fremdeles bemærkedes at boets 
pantefordring var blevet opsagt til udbetaling i 11. december termin d.a. og at løsøret er blevet 
forauctioneret 
Gaardmand Peder Christensen af Sønderøxe, der ifølge aftægtscontract har bekostet den afdødes 
begravelse, var mødt og erkendte at skylde boet 20 rd. Hvilket han til skifte forvalteren indbetalte. I 
øvrigt havde ingen noget at bemærke. Skiftet udsat 
 
Thøger Jensen              Jens Gravesen                 Peder Christensen 
        m.f.p. 
 
 
boet efter aftægtsmand Niels Jørgensen Gravesens ved døden afgaaede enke Maren Christensdatter 
af Sønderøxe 
Arvingerne gaardmand Peder Christensen, af Sønderøxe, huusmand Jens Christensen af Sønderøxe 
og Jens Poulsen Søndermølle  af Broust var mødte.  Fremdeles mødte gaardmand Anders Poulsen 
af Sønderøxe der beskikkedes som værge for hans stedbørn arvingerne Mette Kirstine og Maren 
Christensdatter og gaardmand  Poul Henrik Hansen af Broust der beskikkedes som værge for  
arvingerne  Jens Chr., Niels og Hans Frederik Poulsen samt Mette Jørgensdatter. Det bemærkedes 
at ifølge aftale med arvingerne var boets registrerede eiendele igaar bleven forauctionerede1

 med 6 
ugers kredit og således at beløbet indkasseredes af fuldmægtig Budstrup. Fremdeles bemærkedes at 
boets indtægter i øvrigt vil fremkomme fra den afdødes forud afgangne mands ogsaa under 
skiftebehandling tagne boe, med hvis beskaffenhed de tilstedeværende var bekiendte. I boet bliver 
at udstæde proclama med 12 ugers varsel. Den tilstedeværende Peder Christensen, der ifølge 
aftægtskontrakt har bekostet den afdødes begravelse erklærde at han der ifølge bemeldte kontract 
ikke kunne tilkomme nogen arvepart i aftægtsfolkenes klæder men derimod i moderens andeel i 
boets pantefordring 200 rd ikke fordrede mere i arv end 20 rd. Ingen havde i øvrigt noget at 
bemærke. Skiftet blev derpaa indtil videre udsat. 
Peder Christensen              Jens Christensen             Jens Poulsen Søndermølle 
                                                   m.f.p.                                    m.f.p. 
A. Poulsen        Poul Henrik Hansen 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Solgt ved auktion. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Boet efter Niels Jørgensen Gravesen af Sønderøxe 
Indkassator ved løsøre auktionen fuldmægtig Budstrup fremstod og fremlagde afregning med bilag 
derfor, samt indbetalte beløbet med 56 rd 3 mark 14 skilling der af skifteforvalteren blev modtaget 
Boet blev derpaa igen udsat. 
Skifteretten blev derpaa hævet                Lillienskiold 
Som vidner 
Budstrup          Branstrup                  E. Kjeldgaaard 
 
Aar 1847 den 13. oktober blev Øster Han Herreds skifteret holden paa  Herreds kontoiret  paa 
Skerpinggaard af skifteforvalteren kammerjunker Lillienskiold i overværelse af vidnerne 
Kieldsgaard og sognefoged Gregers Sørensen, hvor der foretoges 
Boet efter Niels Jørgensen Gravesens enke Maren Christensdatter af Sønderøxe. 
Indkassator ved løsøre auktionen fuldmægtig Budstrup var tilstede og fremlagde derfor afregning 
med bilag samt indbetalte beløbet derfor med 14 rd 5 mark 3 skilling der af skifteforvalteren blev 
modtaget. Boet blev derpaa igen udsat. 
 
Aar 1847 den 23. december  blev Øster han Herreds  skifteret  holden paa  Herreds kontoret paa 
Skerpinggaard af skifteforvalteren kammerjunker Lillienskiold i overværelse af vidnerne Budstrup 
og Kieldgaard hvor der foretoges 
Boet efter aftægtsmand Niels Jørgensen Gravesen af Sønderøxe. 
Skifteforvalteren bemærkede at i følge den passerede opsigelse har debitor Niels Jensen af Aarup i 
indeværende dec. Termin indbetalt som gield efter pantobligationen 200 rd og et aars renter. 
Fremdeles bemærkede han at der i boet ikke har meldt sig nogen creditor og at det beløb der skulde 
skyldes for en tiende er bleven afgjort saaledes at en anden er overladt tienden for indkøbsprisen. 
Arvingen Thøger Jensen saavel som værgen Jens Nielsen Gravesen var mødte og paa Øland 
sogneforstanderskabs vegne mødte forstander Christen Jensen af Knudegaard, der fremlagde en 
skrivelse fra pastor Kruuse, som indeholder en opgiørelse af fattigvæsenets tilgodehavende hos 
arvingen Mette Marie Jensdatter til beløb 248 Rd. Han bemærkede derhos at han er mødt i stedet for 
den i skrivelsen nævnte forstander Morten Pedersen som har forfald. Skifteforvalteren fremlagede 
dernæst en attest om det beløb hvortil løsøret, blev indbragt og bemærkede, at nogle sengeklæder 
ikke blev solgte men udleverede  enken ifølge hendes paastand efter den ved registreringen ansatte 
værdi som udgiør 14 Rd. Værgen bemærkede at myndlingen Ane Kirstine Jensdatter i efteraaret er 
bleven givt med fæstehusmand Jens Pedersen i Østerbye for hvem han tilkendegav at være 
bemyndiget til at give møde. Da ingen havde videre at bemærke, blev boet derpaa optaget til 
slutning og opgjort saaledes 
 

Indtægt 
 
boets pantefordring hos Niels Jensen i Aarup er indkommet  
med 200 rd og 1 aars renter til 11 marts                                                                     208 rd 
af Peder Christensen af Sønderøxe er indbetalt skyldig                                               20 rd 
vurderingsbeløbet for de af enken udleverede sengeklæder                                         14 rd 
Auktionsbeløbet for boets øvrige bortsolgte løsøre        64 rd 2 m 14 sk 
                                                                                                                 Summa        306 rd 2 m 14 sk 
 
 
 
 



Udgift 
 
Auktions og indkassations omkostninger ved Løsøre auctionen                                     7 rd 5 m 
Gebyhr for den fremlagte auctions attest                                                                         2  ”         5 sk 
Skifteomkostningerne der beregnedes saaledes 
sallair til skifteforvalteren                                                               3 rd 3 m 
Skiftebrevets Beskrivelse og bekræftelse                                       2   ” 5 m 8 sk 
Kongens kasse med forhoielse                                                       1  ”  2 ”  6  ” 
Stemplet og ustemplet papir til skiftebrevet                                   2  ”         3  ” 
Vurderingsmænd og vidner                                                            2  ”                         13 rd        12 sk 
           23 rd        11 sk 
Naar hermed sammenholdes indtægter        306 rd 2 m 14 sk
  
Fremkommer som beholdning       283 rd 2 m 13 sk
   
Heraf tilfalder enken eller nu hendes boe halvdelen 141 rd 4 m 6½ sk og af  
den anden halvdel                                                                                                       141 rd 4 m 6½ sk 
udredes først den befalede 4prc afgivt den befalede ½ prc Avgivten                                    4 m 4½ sk 
Tilbage        141 rd  2 m 
Hvoraf endvidere tilfalder enken eller hendes boe ½ del          47 rd        2/3 sk 
                                   igien        94 rd        11/3 sk 
Der af udlagdes fremdeles som arv 
Til den afdødes søsterdatter Johanne Marie Jensdatter ugivt                                       23 rd 3 m 1/3 sk 
Søsterdatteren Mette Marie Jensdatter        23 rd 3 m 1/3 sk 
 
Søsterdatteren Ane Kirstine Jensdatter givt med Jens Pedersen i Østerbye     23 rd 3 m 1/3 sk 
            ”          Ellen Kirstine Jensdatter givt med Thøger Jensen i Østerbye     23 rd 3 m 1/3 sk 
 
Da ingen ved det passerede havde noget at erindre udbetalles derpaa blev Thøger Jensen de hans 
hustrue udlagte 23 rd 3 m 1/3 sk og til sogneforstander Christen Jensen de, Mette Marie Jensdatter, 
der er fattiglem og skylder et langt betydeligere beløb til Ølands fattigvæsen, tillagte 23 rd 3 m 1/3 
sk. Johanne Marie Jensdatters arv forblev hos skifteforvalteren for at inddrages under 
overformynderiet og enkens boes andel 141 rd 4 m 6½sk og arv 47 rd 2/3 sk med fradrag af 
vurderingsbeløet 14 rd for de hende udleverede sengeklæder, altsaa 174 rd 4 m 7 1/6 sk hvilken 
forblev hos skifteforvalteren for at inddrages under hendes under skiftebehandling værende boe. 
Ane Kirstine Jensdatters arv betydedes det værgen at hendes mand selv maa afhente og da indlevere 
en vielsesattest. For skete udbetalinger qvittered de vedkommende med underskrift i protokollen og 
skiftet blev saaledes sluttet 
 
Thøger Jensen         Jens Gravesen        Christen Jensen 
    m.f.p.                      Min hustrus arvepart 23 rd 3 m 1/3 sk modtaget 30. dec. 
1847 
 
 Johanne Marie Jensdatters arv 23 rd 3 m 1/3 sk ifølge adres skr 21. januar 1848 udbetalt til 
undertegnede 
                                                                                                                               Just Pedersen 
Værge Jens Nielsen Gravesen       
 



Boet efter Niels Jørgensen Gravesens enke Maren Christensdatter af Sønderøxe.  
Arvingerne Peder Christensen, Jens Christensen og Jens Pedersen Søndermølle, saavelsom 

værgerne Poul Henrik Hansen og Anders Poulsen var mødte. Skifteforvalteren bemærkede, at der i 
boet efter den afdødes tidligere afgangne mand var indkommen 174rd 4 m 7 1/6 sk. Han fremlagde 
derhos det ved over og underretten tinglyste proclama samt exemplarer Nr. 177, 174 og 192 af den 
Berlingske Tidende og nr. 148, 149 og 150 af Aalborg Stifttidende, hvori bekiendtgørelser herom 
har været indrykket og bemærkede han, at derefter ingen kreditor har meldt sig i boet. Endvidere 
fremlagde han en attest om det for løsøret ved auction indbragte beløb. Efterdi de tilstædeværende 
endvidere ere giort bekendte med det i boet efter Niels Jørgensen Gravesen forhandlede og da ingen 
havde videre at bemærke blev boet derpaa optaget til slutning og opgiort saaledes. 

 
Indtægt 

 
Fra den afdøde mands boet var indkommet 174 rd 4 m  7 1/6 sk 
Beløbet for boets bortsolgte løsøre                18 rd          5 sk 
Summa       192 rd 4 m 12 1/6 sk 

 
Udgivt  

 
Auctions og indkassations omkostninger ved løsøre auctionen                                3 rd          2 sk 
Stemplet papir til proclama, sammes tinglysning og bekiendtgørelse med porto   10 rd  3 m  
Auctions attester               2 rd          5 sk 
Skifteomkostningerne, der beregnedes saaledes 
Salær til skifteforvalteren              2 rd 
Proclamaets udstædelse             2 rd 
Skifte brevets beskrivelse og bekræftelse           2 rd 2 m  6 sk 
Justitsfondet                                   1 rd 1 m 11 sk 
Kongens kasse med forhoielse                   4 m 13 sk 
Stemplet og ustemplet papir til skiftebrevet       1 rd 2 m   2 sk 
Vurderingsmænd og vidner            1 rd 3 m                   11 rd 2 m 
Summa                       27 rd 0 m   7 sk 
Naar hermed sammenholdes indtægter                   192 rd 4 m 12 1/6 sk 
Fremkommer som beholdning                   165 rd 4 m   5 1/6 sk 
Hvoraf først udredes den  befalede ½ pr avgivt                              4 m  15 1/6 sk 
Tilbage                     164 rd 5 m    6 sk 
Heraf tillægges sønnen Peder Christensen, gaardmand i Sønderøxe ifølge det forhandlede, ikkun i 
arv 
                       20 rd 

                Igien                              144 rd  5 m  6 sk 
 

Heraf udlagdes som arv 
Til sønnen Jens Christensen, huusmand i Sønderøxe en broderlod                      48 rd        12 2/3 sk 
Datteren Inger Kirstine Christensdatter givt med Jens Pedersen i  
Søndermølle en søsterlod                                               24 rd       14 1/3 sk 
Den afdøde søns Christen Christensens 2 døtre 
Mette Kirstine ugivt                                            24 rd       14 1/3 sk 
Maren Christensdatter ugivt                                           24 rd       14 1/3 sk 
Den afdødes datter Ane Johanne Cristensdatters umyndig børn 



Jens Christian Poulsen                                               6 rd 5m   68/21 sk 
Niels Poulsen                           6 rd 5 m   68/21 sk 

Hans Frederik Poulsen                           6 rd 5 m   68/21 sk 

Mette Jørgensdatter                                                3 rd 2 m 114/21 sk 
 
Da ingen mod det passerede havde noget at erindre udbetaltes derpaa til Peder Christensen de ham 
tillagte 20 rd til Jens Christensen de ham tillagte 48 rd 12 2/3 sk og til Jens Pedersen Søndermølle 
de hans hustru tillagte 24 rd 14 1/3 sk for hvilke udbetalingen de vedkommende qvitterer med 

underskrivt i protocollen, de øvrige arvesummer forbliver hos skifteforvalteren for at inddrages 
under overformynderiet hvorunder myndlingene have andre midler. Skiftet blev saaledes sluttet. 

Peder Christensen                  A. Poulsen                Poul Hendrik Hansen 
 
Jens Pedersen Søndermølle                             Jens Christensen 
m.f.p.                       m.f.p. 
 
som vidner   Skifteretten hævet 
Budstrup      E. Kjeldgaard  Lillieenskiold 
 

 


