
Skifte efter Maren Christensdatter 1847 
 
Aar 1847 den 19. juni mødte undertegnede sognefoged for Broust sogn Peder Falborg med tvende 
tiltagende  vitterlighedvidner selveier gaardmand Lars Christensen og gaardmand Anders Bertelsen, 
begge af Sønderøxe, hos Gaardmand Peder Christensen ibid  for der ifølge ordre af 16. f.m. af 
kammerjunker Lillienskjold at foretage en lovlig Registreringsforretning efter den sammesteds 
afdødes aftægtskone Maren Christensdatter, hvis Arvinger ere a. en søn Peder Christensen, 38 Aar, 
b. en søn Jens Christensen 35 Aar, c. en Datter (Jens Søndermølles kone)  Inger Kierstine 
Christensdatter, d. en søn Christen Christensens levende døtre a. Mette Kierstine Christensdatter 19 
Aar gl., Maren Christensdatter 16 Aar gl., e. en datter Ane Johanne Christensdatters  3de sønner a. 
Jens Chr. Poulsen 13 Aar. B. Niels Poulsen 11 Aar, c. Hans Frederik Poulsen 9 Aar og en datter 
Mette  Jørgensdatter 18 Aar. Som Værge for Johanne Christensdatters børn var mødt Faderen Poul 
Henrik Hansen af Broust Kiergaard, og for Christen Christensens 2de døtre var mødt  som Værge 
stedfaderen Anders Poulsen af Sønderøxe. De øvrige var tilstede. Efter den afdøde forefandtes 
følgende der blev registreret og vurderet som følger: 
 
En bolsters blaastribet underdyne                                           5 Mark 
En blaa og rødstribet olmerdugs overdyne                              5    ” 
En rød og graastribet olmerdugs overdyne                              3 
En pude med blaa og hvidtaulet  betræk                                  1    ”     4 skilling 
En blaastribet hovedpude                                                         1    ” 
Et par blaae lerreds lagen                                                          1    ” 
En trøie af brun stof et sirts stoffes forklæde og 3 huer                         2     ” 
I alt                                                                                         17 Mark 
 
Videre fandtes ikke, heller ikke vidste nogle af de tilstedeværende, at der i boet forefandtes mere 
den afdøde tilhørende, ikke heller vidste nogle af de tilstedeværende, at den afdøde havde nogen 
gjæld eller havde noget til gode hos nogen. 
Derefter blev forretningen høit og  tydeligen oplæst for de tilstedeværende og da ingen havde noget 
her imod at indvende, eller havde noget at bemærke blev forretningen endt. Og bekræftede 
vurderingsmændene, at vurderingen var foretaget efter deres samvittighedsskiøn, hvilket de 
bekræfted saaledes: så sandt  hielpe os Gud og hans hellige ord. Skiftet blev derefter udsat indtil 
videre. Sønderøxe den 19. juni 1847 
 
Peder Falborg           Lars Christensen        Anders Pedersen 
Saaledes tilført efter den mindre skifteprotokol 
    Lillienskjold 


