Anno 1735 den 8de martii efter foregaa
-ende proclamation og tillystning saavel til
Hirschholm Birketing, som endel andre
retter, paa det forordnede stemplet papir
saaledes lydende
No 24276
No 20 fiire og tyve skilling
1735
Bliver hermed alle og enhver tilkiende at
efter hendes kongl: Mayst dronningens slots
-forvalter paa Hirschholm Mons: Wilhelm
Nolte hands salige hustrue, afgangne Barba
-ra Sophie Erichs Daatter, er berammet
skifte og deeling, at foretages og holdes her
paa Hirschholm, tiirsdagen dend 8 martii
førstkommende. Til hvilken tiid og sted
alle vedkommende, saavel de som noget til
skifteboet kand være skyldig at betale, som
de derudi noget retmæssigen have at for
-dre, hermed bliver indkaldet at møde
hvor de enhver efter frem læggende lov
-skikede beviisligheden paa deres kravs
rigtighed, som loven i slig tilfælde bifaller
kand veente at vederfares hvad rett og
billighed medføres. Tienstlig bedende
dette for alle retter hvor ded fremviises
maatte læste paaskrives, og mig igien
tilstilles. Hirschholm dend 4. feb 1735
Hans Bergmann
Læst og protocollerit paa Kronborg Rytter destrict
Birketing. mandagen den 7 febr 1735
Søren ? N Andersen
Fremlagt og læst paa Hirschholms
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Birketing, toersdagen den 10
february 1735 tle?
Søren ? Th. Jensen
læst på Helsingøers byeting attendedagen
den 14 febr 1735 og protocollerit tle?
Hvid. Wendel
læst paa kiøbenhauns raadhuus ons
-dagen den 23 febr 1735
Reiff
Der mødte udi stefboee efter hendes maystr
Dronningens slotsforvalter paa Hirschholm
Mons: Wilhelm Nolte, hands afdøde hu
-strue afgangne Barbara Sophie Erichs
Daatter, paa hendes mayst og rettens
veigne, som skifteforvalter Hans Berg
-man, til skifteholdelse efter dend salig
koene, imellem hendes efterladte mand
bemeldte Mons: Wilhelm Nolte paa dend
eene, og dend salig koenes sex børn paa dend
anden side deraf de 4de nemlig 2 sønner
og 2 døtre af dend H: koenes første ægteskab
med afgangene H: Niels Mørch, som er
Christian Nielsen Mørch 12 aar gammel
Simmon Christen Mørch 11 år gammel
Barbera Kirstine 16 aar gammel og Sophie Mag
-dalene Mørch 7 aar og af sidste ægteskab
med hendes nu efterladte mand Wilhelm
Nolte toe børn, een søn Wilhelm ¾ aar
gammel og Louise een datter 1 1/3 aar gammel
Hvorda var overværende paa egne
af de tvende yngste børns vegne enkeman
-den deires fader bemeldte Wilhelm Nolte
som deres valte værge, og paa de 4de stef
-børns veigne som nevnest fød værge deres
faders broder mons: Christian Mørch som
paa sin salig broders, de 4re umyndige
stifbørns vegne i dag ved forretningen
hver er tilstede, blef af skifteretten til
-spurdt, om dennem noget videre var be
-vist med hans dend 18 jan: sidstleden allerede
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er bleven registreret og tilført, af hvad
?anne være kunde, enten af tilstaaende
gield, at een eller anden noget til skifte
-boet er skyldig at betale, eller andet som
endnu kunde komme stefboee og arvinger
-ne til boet at tilføres. Hvortil enke
-manden mons; Wilhelm Nolte forsaavel
som mons: Cresten Simondsen Mørch
svarede, at alsammen eii videre var be
vist med hvis allereede registreret og
tilført er.
Bliver saa boes forhen registrerede
og vurderede formue, dend ved suma 931 rd
desforuden bliver at tilføre
boet og arvingerne til beste
mons: Wilhelm Noltes tilgodehavende
løn fra 1 julli til hands H. koenes døds
-dag som var den 25. nov 1734 og er
for 4 maaneder og 25 dage, som beløber
af dend aarlige allernaadigste tillag
-de gage 346 rd
139 rd7 m 3 sk
Endelig tilføres endnu tilstaaende
gield som dend H: koenes forrige
mand hvad er sk?der s?dst
Mørk der ligeledes ved døden er
afgangen her til stevfboet har
været skyldig, efter obligation
af 6. jan 1716 paa 250rd som ved
nyst forrige skifte efter H: estiele
atørk af 5 oct 1730 ikun som en uvist
tilstaaende gield er anført og er
-kiendt, hvoraf nu denne findes hvor
-ved tilføris saavidt dend H koene
ved anmeldte forrige skifte forretning
deraf paa findes lod er tilfalden, og
endnu skal være ubetalt siden at
debitor i armod for nogen tid siden
skal være bortdød i fald noget i
tiden endnu deraf skulde være at
vendte
137rd3 1/5
Suma ald boets midler og formuer
med den u-viste gield ibereignet
1207rd 5m 14½sk
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166
Siger eet tusinde toe hundrede og syv rixdaller fem mark fiorten ½ skilling
derimod kommer dette stefboe till
besvaring
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De 4re af salig ? Mørcks, som
Mons: Noltes stefbørn deries
tilfalder fædrenes arf, som her i
boet er indestaaende efter forrige
skifteforretning dat; 5 oct 1730 og
en Capital skifte
u-skifte af H: Peder Mørks obli
-gation børnene tilfalder paa alle
4re lodder
112 31/5
fremlagde enkemanden mond
Wilhelm Nolte een reigning
paa endel af dend H: koenes be
-grafvelstes beskostning saaledes
lydende
Reigning
?r ? udgifter ieg haver
skyltt fra dend tid min H: kiæeste
ved døden afgik den 25 nov 1734
til hun blef begraven
hvilket til sørge kapper at leije
adskillige sager til dagen at ind
-kiøbe, med kireke betinete?
er udlagt og indgaaende den suma
siger halvtredssindtyve og trei
Rd, fem mark og toe skilling
Hirschholm den 7 marti 1735
W. Nolte
kræmneren Gerard Wihelm Hee
-mann i Kiøbenhaun fordrede for hos
hannem udtagene sørge kleder og
andre sager, efter reigning til
skifteboe indsendte reigning saa
-ledes lydende
Der schloss forwalder Noldes
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M
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204

3

10 4/5

53

5

2

2

12 1/5

debit
boet ubergege? reigning von
Lateris 258

4

Rd
Transport
258
1731 den 9 juni biss 1731 dend 13 aug
rest:
9rd 2m 5sk
do 21 aug: 9?: fein ? ?
? a 3 1/3 ?
30rd
8?: ditto m? a 3 1
73
4rd
4rld dreld a 2 sk
5sk
4rld ?de a 2sk
5 1/5
4 ? olmerdug a 2½
1m 4 sk
1 ??
14
1 ? multum
3 1/5
1½? glaet ?
1m 14sk
2 ?y ?yde a 24 s 3m
1 paar hør duege
1rd
4 ? camel garn a 1m
4ds ? knapfer a 24s 1m
8ds cann? ditto 3m
1 p? bou?t mst?
af 1 nov 6 ?lh: fine schwartz hell
?en a 17m
6 rld ditto calong a 3m
3m
3 ? ?? a 20 3m 12s
2 ? steif drelt a 20sk 2m 8sk
2 ? fein tvilli a 20 2m 8 sk
2? dobl ?? a 20sk 2m 8 sk
2? olmerdug a 2½s
5m
1? Multum
3m
1¼ ? n? a 24 1 m 14s
af 4 ditto ¾ ? canifas a 1sk
¾ ? obign lad?
af 18 ditto 5? ?
? draget a 3½m
2rd5m8s
2?? Multum a 3 ¼
1rd
1???
¾ ???
1734 af 8 jan ½? canifas
½?
1 ???
30 ditto 1½ ???
do 25 nov 48½ ??
?
24rd 4m 8sk
Latr 258

M

Sk

2

12 4/5

2

12 4/5

5
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Sk

258

2

12 4/5

Summa 151
Gerard Wilhelm Heemand

2

7

5

3½

Transport
20½ ? fin ditto ?? a2
6m 5sk
9?? olmerdug a 2½ sk
3rd 4m 8sk
8????? A 20s
1m 4sk
7½ ??? drelt a 20 sk
1rd 3m 6 sk
4 ?? a 20sk
5m
3? canifas a 20sk
3m 1sk
4 ??? a 24sk
1rd
af 4 ? 8 ??? a 3½ 4rd
2½? cartun ? a 1m 2m 8 sk
1?? a 24 sk
1 rd 8 sk
18???? A 2m 6rd
7 ? cartun ? a 1m 1rd 1 m
7 rld cartun ? a 1 m
25 rld cornifas a 1 m
4rd 1m
48 rld ??soiiet a 1m
10 rld ditto fr. ?
2 rld ?? a 4 sk
1½ ??? a 24sk 2 m 4 sk
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Skræderen Christian Heegaard i
Kiøbenhavn for sørge klæderne
efter dend H: koene, at for ?
fordredr efter reigning som følger
Hr slotsforvalter Nolte
debit
1734 den 4 dec: een foret ?
klædning giort
2d mindre forst 2rd
sorte hægter
et paar hoerduger tillagt
een stok og k?rde over ?
1m 8sk
stroppning til kisten
een stoffer ku?tte og ?
een stoffeo trøye giordt
2 stk f??
6sk
4 klædninger stk 4m
2 stk ? til hans trøyer
een ? afstived kiol giordt

2rd 4 m
4rd
1m
5m
1m 8sk
7m
2rd 4m
1m 8sk
1rd 2m
13rd 4m 14sk
Lateris 409,5,3½ 409

6

Transport

Rd

M

Sk

409

5

3½

5

10

3

13

2

10 4/5

13rd 4 m 1sk
friske ? tillagt
een flonels ? kioel
giordt
stykke ? tillagt
et paar nye ærmer

4sk
1rd
2m
8 sk
Summa 75

Kiøbenhaun den 8 dec 1734
C h?gaard
5

kræmmeren Julius Frøichen
i kaun efter indsendte reig
-ning til skifteretten fordre
-de for hannes udtagne
sørge tøi efter reigningen
for?ld som følger
Hr slotsforvalter Wilhelm
Nolte
Debit
1734 den 19 nov 11 rld ?bl
damasch a 3 1/5
5rd 5m 12sk
¼ oht ?y ?yde ? 6sk
3 ? knøpfer a 8 sk
1m 8 sk
½ lod ? p?
ad 26 ? 1 paar ?h?:
strumpfe
4m
2 paar k?aab ditto a 6 m
2 rd
1 paar fine caratt m ditto
2 rd 1m
4 rld fien ?
1? 13 rld lang fien ? cattun
4rd 3m
1? 26 rld lang ditto
6rd
4½ rld ??? cattun a 28sk 1rd 4m 4 sk
ad 27. 1 rld ca?edug pro
4m+
1 1 paar ord:? strumpfer
1m 4 sk
1 paar ??? 1m 1sk
Summa 25,3,13 25
Jullius Frøichen
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Kræmmeren Henrich H i khaun
efter indsendte reigning har for
hannem de kommer varer til
huusholdning fordred 22m 1 sk
hvilken reigning er saaledes
Latr 457

7

7

Transport
Lydende
Slotsforvalter W: Nolte Debit
1733
for en tilbage levered sp
Tilkommer mig
2rd7m 8 sk
1734
18½
Før f:
4,
Sepr
¼ W:fild
4m 8sk
?
Nov
fået 7 m
Dec
?
1735
¼ ditto
Febr
Mar
Summa
3 marti 1735
Henrich h?
St? ikum hører til
Udgift for
H: ?døde dog dend
At være ? som
Til
Sim
müller paa Hirschholm efter
Skifteretten indkommendemons: Wilhelm
Nolte
af 13 aug:
173
Lyder saaledes
Var mont
Simon Müller 40 rd,
?
Hirschholm 13. aug 1735
Wilhelm Nolte
Gerhardt treh i
Birkerød for
Som afvigte aar 1734
Wilhelm Nolte af
Og oppe
Reigning af 2 nov no 1734
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3

Sk
10 4/5

40

Lateris 501

5

10 4/5

8

Rd
507

Transport
Mons: Nolte
debit
for ? af Isterød ? 33rd
af hans gaard paa Ubberød 3 rd

M
5

Sk
10 4/5

5

10 4/5

Tilsammen 36
Birkerød den 7 nov 1734
G Treschow
9

?f mad: Gundel H: Mulvadt
blef fordret efter en af mons:
Wilhelm Nolte til hende udgive
ne obligation af dato 10 dec 1734
hvoraf her udi skiftetetten en
vidimerit copie belf fremlagt
og er saaledes lydende
No 7 /?
no 3617
1734
?der ieg ??fer Wil
-helm Nolte hendes maysts dronningens
slotsforvalter paa Hirschholms slot
og hermed vitterligt giør ret
vitterlig gield skyldig at være til
Mad: Gundel H: Mulvadts dend
summa 250 rd siger toe hundre
-de og half tredsindstuige rd
da? courant reignende myet
hvilket vel?melte mad: H:
Mulvadts mig efter min ven
-lig begivning laant og med for
-ste?agt haver af hvilken ca
-pital ieg hermed lover og tilfor
-pligter mig og mine arvinger
een for alle alle for een at be
-tale dend sædvanlige rendte
aarlig 5 proct hvilken rente
tager sin begyndelse nu indevæ
-rende denn 11 sep 1734 og conti
-nueren saalenge capitalen uop
-sagt hos mig bestaaende bliver
det er og imellem os aftaelt og
hermed af Mad: Mulvardts fo?r
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Lateris
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Transport
at ovenbemelte capital skal hos
mig bestaaende bliver af hendes og hen
-des arvinger udi ? aar oop
-sagt, hvorimod ieg den aarlig paa
Capitalen afdragene og betales af
mit skiftes evner saa meget som ieg
t?d afsted komme dog at det ?
bliver under 50 rd med sine for
-faldne rendter og skulde ieg eii
preccisse til dend valte termin nem
-lig til 11 sep svarlige kunde be
-tale ditte 50 rd kommer Mad: Mul
-vadts at bli derefter een maaned
eller toe. Derimod forsikrer
ieg at ?er bemelte Mad: Mulvadt
og arvvinger skal være og blive ska
-de og skadesløs holdes i alle maader.
til d???kostelste
haver ieg denne min udgivne
obligation med egen haand under
skrivt og mit sædvanlige ?
?trygt og forssiglet. Actum
Hirschholm slot den 10 sep 1734
Wilhelm Nolte
Rigtig copie af originalen test: herved
G H Mulvardts
Som mons Nolte tilstod rigtig at
være og derfor udfører capital curantd
10 glarmester Jens Pettersen i khaun
efter mons Wilhelm Nolte
tilforn udgived vexel hvoraf
copie til skifteretten er bleven
indsendt som lyder saaledes
No 19 1sk No 26522
1734 khaund 10 Dec 1734 50RD?
??efter de?
-? jeg denne ? obligation stor halftredssindstuige rd
Lateris

M
5
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10 4/5

250

Lateris

10

11
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13
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Transport 787, 5 10 4/5
courant til S. ? Nielsen eller
ordre valuta af samme bekommet
hvorfor skal sk? god betaling
J Pettersen W Nolte
rigtig copie efter originalen
test: Jens Pettersen
som af Mons: Nolte blef tilstaaet
derefter tilha? at være skyl
-dig cou?ts
mons: Rudolph Mehl fordrede til
-goedehavende ?ste løn som
skriver hos enkemanden Mons:
Nolte efter fremlagde reigning
saa lydende
reigning
? ? eig under ?de af tilgodehavende løn hos min prinzipal
hr slotsforvalter Nolte, haver at
fordre som følger
for aar 1733 og 1734 tilgoede kom
-mer løn m?dt
Siiger fiiretuige rd Hirschholm
dend 7 marts 1735
R. D. Mehls
Ligeledes Aron Norman Preceptor
hos mons: Noltes børn tilgodeha
-vende
forvalteren Hans Bergmann
paa kongl ?tter for dend gaard i
Ubberød som mons Nolte til bruglighed
allernaadigst er bevilliget efter
derover fremsendte reigning som
følger
?dle hr slotsforvalter Nolte
Debit
af Ubberød gaarden 5 maaneders ?hold
fra 1 aug til ult: dec 1734 maanet
Hirschholm d 3 febr 1735
Hans Bergmann
enkemanden mons Nolte ind
-gaa udi skifteretten en reigning
for medicamenter fra appoteeket
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Lateris 905

3

2

10 4/5
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Transport
og en deel anden bekostning udi den
H: koenes langvarige sugdom
udi 27 uger hun udi kiøbenhaun
haver været under doctor og barbe
-rens kur og lyder saaledes
Reigning
For medicamenter som fra apotec
ket i khaun til min H kiereste
s?hed udi 27 ugger er bleven afholt
og betalt sa?gt for viin og andet
? hun behørende det eig dog har ikun
til halfparten vil bereigne og an
-føre
Siiger eet hundrede rd Hirsch
-holm D 7 marts 1735
W Nolte
og i hvormed denne hendes langvari
-ge svaghed h? dog har været
en langt større bekostning saa
har hand det dog ikke alt sammen
vildet anføre, mere alle?ste
derfor ?ltlede
hvilket og saavel Chresten Mørch
paa de 4de skiftebørns veigne som og
af skifteretten blef tiltraat
15 ?ol løn fra michel 1734 til ?
-?1735 som medskiøndt det langt
meerere kunde bidrage som ike des
mindre erklærede enkemanden
Mons Nolte sig at være fornøyt
naar hannem dertil i alt blef til
-staaet
som saavel af børnenes tilstede
værende værge mons Mørch som af
skifteretten blef accorderet
16 endelig bliver og skifteboet at anføre
til ?væring dette skiftes bekostning
før tillysningen saavel til ?
raadstur som endeel andre retter
i alt betalt
stemplepapier til proclamen
derfor
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100rd

100

20

2 rd 3 1/5 m
48 sk
Lateris 1025 2

10 4/5
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Transport
et ark stemplet papirer
til skifte brevet af no 2
for skiftet at forvalte
skifte salario
for skiftet at give ?
?
Skifteforvalterens
tiemmer
Birkedommerens sala
rium
Vurderings mændene for
deres umage hver
Summa skifteboets gield og
B?ring

Rd
M
1025 2

Sk
10 4/5

26

8

1051 3

2 4/5

1rd
8rd
6 rd
1rd 2sk
3rd
2 mk 4rd

Siiger eettusinde een og halftredsindstiu
ge rixdaller trei march toe 4/5 skilling
sigviderit boes ?væring imod dens
midler og formuer, bliver saa til deling
imellem enkemanden og dend H: koenes
efterladte børn den summa 156 rd 2m 11 7/10 sk
siger eethundrede halvtredsindstiuge og sex
rixdaller toe march elleve 7/10 sk med de 137 rd 3m
u-viste gield ibereigneet
efter at saavit var passerits erklærede enke
-manden mons: Nolte sig at hand af hvis
hannem kunde tilfalde, ?ld? intet for
-langes mens af k?derlig kierlighed til
hans børn vilde afstaa sin part til dennem
og delis ? foranførte børn ?holder ?
-? alene til børnene udi 3de brødre og 3de
søster lodder og faldende paa een broderlod
imod det u-vist ibereignet
34RD 4 M 9 5/6SK
siger tredive og firre rd fire mark nie 5/6 skilling
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og paa sin søsters lod ligeledes med
det u-viste ibereigneet
17rd 2 m 4 7/5sk
skriver sytten rd toe mark fire 7/5 skilling
og i saa maade tilkommer et hvor af for
-anf?te s? børn udi deris med tilfaldende mø
-drenes arfs nemlig
Christian Mørch sin broderlod
skifte
4rd 1rm 4 17/45 sk
u skifte
30rd 3 rm 5 1/3sk
skriver skifte fire rd een mark 17/45 sk
og u-viste tredive rd treii mark fem 1/3 sk
Simon Mørch lige? sin broderlod
skifte
4rd 1rm 4 17/45 sk
u skifte
30rd 3 rm 5 1/3sk
siiger fire rd een mark 17/45 sk
og u-vist tredive rd treii mark fem 1/3 sk
Wilhelm Nolte lige? sin broderlod
skifte
4rd 1rm 4 17/45 sk
u skifte
30rd 3 rm 5 1/3sk
siger fire rd een mark 17/45 sk
skifte og u-viste tredive rd treii mark fem 1/3 sk
Barbara Kirstine Mørch sin søster lod
skifte
2rd -rm 10 17/90 sk
u-skifte
15rd 1 rm 10 1/3sk
skriver skifte toe rd 17/90 skilling og u-viste
femten rd een mark tie 1/3 sk
Sophie Magdelene Mørch lige? sin søster
lod skifte 2rd -rm 10 17/90 sk
u skifte15rd 1 rm 10 1/3sk
sieger toe rd 17/90 skilling skifte og u-skifte femten
rd een mark tie 7/3 sk
Louise Nolte lige? sin søster lod
skifte
2rd rm 10 17/90sk
u skifte
15rd 1 rm 10 1/3sk
skriver skifte toe rd 17/90 skilling og u-skifte
femten rd een mark tie 7/3 skilling
deretter blef i skifteretten vedtaget og af
-handlet at siden mons: Cresten Simonsen
Mørch er uden for og langt fra amtet
boede at han ei kand have sin fuldkomne
tilsyn med denne børnenes avf som ?
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burde, og dend dag her i amtet skal forblive
det han og her for skifteretten erklærede
saa bliver denne børnenes nu tilfaldene
mødrenes arfv som andrager til?
skifte = 18rd 5m 11 7/10sk siger atten rd fem
mark elleve 7/10 skilling, og u-skifte tilstaaende
gield af salig peder ? ?ker obligation
=137rd 3m siger eet hundred tredive
og syv rd treii mark har udi stefboee
indestaaende hos børnenes fader mons:
Wilhelm Nolte. Hvilke børnene
nu efter dette skifte tilfaldende mødrenes arfv
tilligemed deres forhen tilfaldende fædrenes
arfv som er skifte 204rd 3 m 10 4/5skriver
toe hundrede og fire rd treii mark tie 4/5 sk
og u skifte = 172rd 3m skriver et hundrede
og tolf rd treii mark, fornefnte mons:
Nolte beholder hos sig som børne?heder under hands
værgemaal og derfor udi tiiden svarer
børnene god og fuldkommen ?de og rig
-tighed efter loven dog som børnene end
-nu alle ere umyndiger saa beholder hand
samme deris arfv uden deraf at forvare
nogen reindte og derimod børnene med
fornødne klæder og ophold samgt skoelegang
og anden kristlig optugtelse for ?
uden derfor dennem noget udi deris
arf at decoustere eller i ringeste maa
-der afkorte. Hvad creditorerne og
den øvrige fordring angaar saa fandt
sig ingen som forlangede noget udlæg af
boee derfor mens enkemanden Mons
Wilhelm Nolte anlovede og forsikrede
enhver for sit krav at vilde fornøye
og tilfreds stille og saaledes i alle
maader holde skiftevalteren
saavel for børnenes tilfaldene
laade pod? og ? arv
som og alle creditorenes fordringer
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kravsløs hvormed da
saaledes dette skifte er sluttet og tilende
-bragt Actum skiftestedet paa Hirch
-holm ut supra
Wilhelm Nolte
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multum, (fr.molleton, af mou (mol foran vokal og stumt h) blød), groft flonelsagtigt
uldstof.
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