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Skifte efter Claus Pedersen, Barløse 

Anno 1720 Dend 4de Octob. Er af Christian Christopher Hansen boende i Wistorpe, Fuldmegtig ved 

Brahesbore, udi 2de Dannemends overværelse Nafnlig Peder Jørgensen og Hans Jensen begge i Barløese 

Holdt og Sluttet ere venlig Skifte Forretning efter afgangen Claus Pedersen som boede i bemelte Barløese, 

og for ungefehr 3 aars tiid siden ved Døden er afgangen. Mens formedelst af hans efterlatte Enke Karen 

Jørgensdatter saavel som efter samptlige deris Børns begiering med Skiftet hid indtil har Opholt, og Broed?,  

saa er der med nu endelig Bleven begyndt og foretaget paa deris Nermere forlangende, i overværelse paa 

Enkens vegne = hindes Sviger Søn Sr Hans Christensen Forpagter paa Hindsgaufl, Saa vel som Seig. Steen 

Jørgensen Boende paa Prousti Gaarden ved Assens item dend Eene Søn Nafnlig Peder Clausen som er fulle 

Myndige Aar, og Verge for sin Enke Søster Karen Clausdatter nu ved Alder = 18 Aar ligesaa Verge for hans 

yngste Broder Laurs Clausen nu 15te Aar gammel, de øfrige Sødskene ved Nafn Jørgen Clausen og Holger 

Clausen, sampt Én Datter Elisabeth Clausdatter ere alle Myndige og daatterne forseet, saa de efter Bemelte 

Hans Christensen og Steen Jørgensens foregivende ingen Arf vil have at kræve i boen for deris Personner. 

Alene Erklæret dennem saaledes om Noget Arf kunde over skyde, deris Søster som Endnu er u = forseet ved 

Nafn Karen Clausdatter hun deris Arfs Anparte - tillige med sin Egen Maatte og Skulle Nyde. Alt saa Er udi 

samptlige vedkommendes overværelse /: Efter som for er melt ved Forretningen til stæde var:/ giort 

Nøjagtig Overslag og Beregning paa gandske Boets Middel og Formue, Størelsen og paa dends Forsvaring og 

Gield, og der efter bleven Befunden Ikkun gandske liden Arf at falde kunde, icke des stoe Minder hafuer 

Sønnen Peder Clausen som sin Sahl. Faders Gaard nu til fæste Antager efter hans Moders villge og 

Opladelse, odlovet og tilsagt at give til Sin Søster Karen Clausdatter Naar Gud vil hun komme i Mands 

Værge Reede penge 50 Sldlr., og Een Seng. Saa og at give til hans øngste Broder Laurs Clausen en Hest som 

findes paa Stedet, sampt Een Seng saa frembt hand en gang og Naar at trede i Egteskab. Med Encken Karen 

Jørgensdatter hafuer hendes Søn bemelte Peder Clausen forlods indgaaet her efter Aarlig, som hun hendes 

Lifs tiid hoes hannem og efterkommere i Gaarden, om hun sin Søn overlever, skal Nyde. Naar hun ikke 

lenger forlanger at blifue til fællig med dennem i deris Huusholding, at gifue hende 2de Tdr. Rug, 2 Tdr. Malt, 

3 Skpr. Boghvede og 1 Skp. Havregryn, item 1 Koe som hun beholde af dennem der findes paa Stedet, fri 

paa Foder og Græs sampt 4 Faar med sin yngel, Lige ved og hoes deres Eine i Gaarden, Eet fet Svin af Stien 

Nest det beste og 4 fede Gies, Fri Huusværelse som skal afdeeles hende i dend øster Ende af Stue Huuset, 

saa hun kand have sin udgang derfra i Gaarden, lige saa beholder hun et lidet Kammer og Kielder, som 

findes Norden der ved, og en liden Kaal plett der hoes, skal hun Nyde, til Ildebrand = 12 læs tørf og 2 læs 

ved Aarlig, Ellers er Enken ogsaa tillatt at bagge sit brød hoes dennem i Gaarden, hende uden nogen 

bekostning, Et Auel troe udi Avelhaugen er hende ligeledes fri forundt, og naar hun ved Døden afgaar lover 

Sønnen Peder Clausen hende efter sin Stand fri at lade begrave, her imod Annammer og Antager Sønnen 

Peder Clausen Boets gandske Middel og Formue Rørendeis og u = Rørendis af hvad Nafn det hafue kand 

undtagen det lidet tin fad befindes i boet og Nogle faae Sølsker, sampt 2de Sauge, og 1 Kaaber Te Kiedel, 2de 

smaae gryder, Een Jern Kackloven, Ett bord og 2de Stoele med noget Meere træe tøj til hendes 

fornødenhed, det Nyder og beholder Encke Konen Karen Jørgensdatter for sig alene. Boets øfrige Formue 

og indehavende som for er Melt Antager Peder Clausen fra denne Dato af at giøre sig saa Nyttig som hand 

best veed og kand og der efter, som hand antager Gaarden med sin fulde besætning blifuer ansvarlig til 

Kongl. Maist. og Herskabet Lydige fra denne dato - Item til ald dend anden paa Festtende besværing og 

Gield, Fuldmegtigen, Encken, de øfrige Børn og Arfuinger ere uden Skade i alle Maader, hvilket saaledes 



Fuldstændig af alle vedkommende er samtyckt, Sluttet og indgaaet i ald venlighed og Fuldkommelig af 

tilstaaed med -------samptlig Vores haanders underskrift og hoes trøgte Signetter, Barløese ut Suppra. 

Peder PI Jørgensen, Hans HI Jensen, Begge i Barløese 

Steen Jørgensen, Hans Christensen,  

Peder Clausen 

 


