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Justitsraad, amtsforvalter Lytz´s starvbo 

Aar 1842 d 24 novbr blev paa Hirschholms Amtstue affholt en samling i boet i un 

dertegnede vidners overværelse. den afdødes broder var mødt, deels paa  

egne og deels paa sin søsters, enkemadam Scholers, vegne; samt tillige som 

kurator for sin ugivte søster J M Lytz. 

Skifteforvalteren fremlade, 

N
o
 1. gienpart af sin skrivelse af 12

de
 om tid. Justitsraad, by- og havnefoged Ram- 

melhoff paa Morsøe, om at tage den afdødes derværende eiendele under 

justidieir skiftebehandling. 

2. en do af 14
de

 om til Amtet, hvori forespørges til hvem de i boet forefund 

ne, Hirschholms kirke tilhørende, sølv-alterstager skulle afleveres. 

3 do af samme dato til samme, hvorved de i boet forefundne, deels paa 

ustemplet og deels paa for ringe stemplet papir skrevne gields do-  

kumenter , er indsendte, ? til stempling og omstempling 
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N
o
 4 gienpart af skifteforvalterens skrivelse til amtet af 14

de
 nov, hvori 

henspørges, om det til boets kreditorer udstedte proclama, med hen 

syn til bestemmelsen i pl 2 juni 1819, bør, foruden at publiceres paa 

sædvanlig maade, tillige indrykkes i nogen i Jylland udkommende 

avis, og i bekræftende fald i hvilken? 

5 den over boets papirer afholdte revisionsforretning. 

hvor?gt han bemærkede: at proclama, med 12 ugers varsel, er udstedt 

til boets kreditorer og fremsendt til læsning ved Hirschholms Birketing 

ret, ligesom dets videre bekientsgiørelse nu blive foranstaltet. 

Det blev dernest besluttet, at boets løsøre snarest muligt realiseres ved 

offentlig auction under de sædvanlige vilkaar. Den afdødes broder 

tilkiendegav: at han af hans afdøde broders kleder ønsker, at modtage, 

imod at tilsvare vurderingen: n
o
 53 en kammerstage, 54 en tinn 

?ffelr frakke, 55 en gl bruun klæde do og n
o
 66 en gl blaa helm?kes 

frakke, ligeledes ønsker hans herværende givte søster, paa samme vil- 

kaar: n
o
 56 en ? ??, 62 en birketræs s?sen og af n

o
 

74 ? d
o
 stole samt desuden 2 s? og 2 borde efter nærmere 

valg. I sammenstemmelse hermed vild nu skifteforvalteren for 

anstalte det fornødne 

Skiftet blev derefter udsat indtil videre 

?    Lytz                                 vidner 

                                    ?  ? 
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Justitsraad , Amtsforvalter Lytz´s boe 

Aar 1842 d 28 dec blev paa Hirschholms amtsstue afholdt en samling i boet i 

undertegnede vidners overværelse.- Skifteforvalteren bemærkede: at boets 

løsøre er bortsolgt ved auction d 5
de

 i denne maaned og udbragt til 2258 r 17sk 

samt at han af Rigsraad sagen i Kiøbenhavn har erholdt oplysning om at de af den 

afdøde broder ved registreringsforretningen anmeldte panteobligation paa 10.000rd sølv 

bestaar af 

a, en af den afdødes nu ligeledes afdøde svoger, bagermester Schohle i Hirschholm 

udstedt obligation stor 4000r, herfor er givet 1te prioritet i debitors gaard 

ibd, b, en af Jens Andersens enke udstedt obligation stor 3500 r herfor er  

givet 1te prioritet i den hans tilhørende saakaldte Mortenstrupgaard i Blou- 

strød Sogn og c en af Hans Pedersens enke udstedt obligation stor 2500 r, her 

for er givet 1te prioritet i en hende tilhørende gaard i Isterød.- lige 

ledes bemærkede skifteforvalteren , at han, efter den anledning det under 

n
o
 4 ved revisionsforretningen fremlagte bilag dertil givne, her ved 

undersøgelse befunden, at den afdøde har tilgode for gaardmand Jørgen 

Christensen i Selsmark 149r13. hvorfor under 22 febr s a er ved Hirschholms 

Byes forligelsescommision indgaaet forlig, hvoraf udskrift blev fremlagt 

under n
o
 6.- derefter blev fremlagt: 

N
o 
7 en skrivelse fra justitsraad, herredsfoged Kummelhoff, af 1te s md, hvormed frem 

sendes en udskrift af den, ifølge skifteforvalterens anmodning, foretagen 

registrering og vurdering over den afdødes huus paa Morsøe. 

8 en d
o
 fra amtet af 30 s m, som svar paa skifteforvalterens skrivelse af 

14
de

 nestførhen, fremlagt under n
o
 4. 

9 en regning fra dr med Mansa for sygebesøg for den afdøde til beløb 50r 
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10 gienpart af en skrivelse fra nationalbanken, af 10 d.m., hvorefter den afdøde er 

tilstaaet 90rd sedler, som gensvar for bankrenternes oppe? for aaret 1841 

11 en regning fra gaardmand Lars Hansen af Vallerød, for forrettet kiørsell for den 

afdøde, til beløb 21 r 64 sogr 

12 en d
o
 fra glarmester Krøll over glarmesterarbeid som efter den afdødes 

forlangende er udført ved blejer Schohles gaard i Hirschholm, til beløb 11r 80,  

13 en skrivelse af 10 dec 1842 fra det kongl rentekammer, hvorved forlanges 

skifteforvalterens erklæring i anledning af et andragende fra justitsraad Rommelhoff 

14 gienpart af skifteforvalterens svar, af 15
de

 d,m. 

15 en attest fra kirken, om at hverken den kongelige kirke eller andet offentligt 

fond, efter renteregisterens udvisende , har fordring paa boet. 

16 en skrivelse fra forpagter Mortensen paa Frøslevgaard paa Morsøe til den afdødes 

be- 

skikkede verge, inspercteur Schaffer, af 4f.m., hvorefter fordres tilgodehavende 

for den afdøde, efter forskellige medfulgte bilag, 163rd sedler 

17 en d
o
 fra proprietær Juul til Frorlevgaard paa Morsøe, til samme, dat 11 fm, hvor- 

efter ligeledes fordres 21r42 sogt 

18 gienpart af skifteforvalterens skrivelse til proprietær Juul af 22 f.m., hvorefter 

boet formentlig har en fordring paa pro. Juul, af beløb 478r54sogt 

19 en skrivelse fra proprietær Juul, af 19 d.m , hvori han erkjender at være nys- 



nevnte beløb skyldig til boet og lover at indbetale samme snarest mueligt, 

efter fradrag af nogle summer som den afdøde er skyldig til forskiellige i Jylland 

og som han, efter boets anvisning og paa sammes vegne, vil afgiøre. 

20 en attest fra den afdødes broder, hvorefter pigen Birte Christensdatter af skifte- 

forvalterens er udbetalt løn og kostpenge 22r sedler 

21 en d
o
 fra samme, hvorefter pigen Kirsten Jensdatter ligeledes er udbetalt 22r sedler 

22 en d
o
 fra samme, hvorefter arbeidsmændene Peder Jensen og Jens Christensen er 

betalte tilgodehavende arbeidsløn 30r72 sk 

23 en d
o
 fra samme, hvorefter til gartner Eriksen ligeledes er betalt 14r90sk 

Gaardmand Niels Jensen af Mortenstrupgd mødte og erklærede at han, der nu er eier af 

bemeldte gaard, dermed er skyldig til boet de 3500rd, hvorfor hans moder, Jens 

Andersens enke, i sin tid har udstedt obligation til den afdøde.- ligeledes mødte 

Sognefoged Hans Hansen af Isterød og tilkiendegav, at han af sin moder, Hans Peder- 

sens enke, har erholdt skiøde paa den gaard i Isterød, hvor den afdøde, efter be 

meldte enkes obligation, har indestaaende 2500rd, hvilket beløb han saaledes 

nu er skyldig til boet,- saavel Niels Jensen som Hans Hansen blev ved 

skifteforvalteren forvaret om: at de, uden foregaaende opsigelse, i 11 juni 

termin 1843, ved contant indbetaling til boet, enhver her til stedkommende, 

indfrie fornevnte panteobligationer, skadesløs for boet i enhver henseende. 

Skiftet blev derefter udsat indtil videre. 

? Hans Hansen Niels Jensen  vidner 

                                                                   NE Jørgensen G Chemnitz? 
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Justitsraad , Amtsforvalter Lytz´s kurator 

Aar 1843 d 22
de

 marts blev paa Hirschholm amtsstue afholdt en samling i boet, 

i undertegnede vidners overværelse.- Skifteforvalteren fremlagde 

N
o 
24 en fra den afdødes broder modtaget regnskab over ? huusholdnings og 

begravelsesudgifter, med tilstaaelse om at have til bemeldte udgivters 

bestridelse af skifteforvalteren modtaget 179rd sedler 

25 regnskab fra den afdødes beskikkede verge, inspecteur Schaffer, over  
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af ham i førnævnte egenskab faste indtægter og udgifter, herefter inspecteur Schaffer 

kommer tilgode i boet 506r 23sk 

26 en regning fra snedkermester Leffland for arbeid ved den afdødes svogers i bager 

mester Schohles gaard, til beløb 101r 72 sk 

27 en d
o
 fra snedkermester Schiellerup, for d

o
, til beløb 24r84sk 

28 en d
o
 fra muurmetser Køhler, for d

o
, til beløb 55r14sk 

29 en d
o
 fra maler Kanik, for d

o
 til beløb 3r 32 sk 

30 en d
o
 fra distriktslæge Weber, for sygebesøg hos den afdøde, stor 50r sedler 

31 en d
o
 fra apoteket i Hirschholm, for bekomne urter til syge creaturer stor 3r 94 

32 en d
o
 fra apoteker Sternborg i Nykjøbing paa Morsøe, for efter den afdødes 

forlangende leverede medicamenter til hans søster, md
m

 Hjorts, til beløb 26r 56  

33 en d
o
 fra muermester Kohler, for arbeit ved amtsforvalterboligen stor 33r 66, 

34 en d
o
 fra sadelmager Merling, for d

o
 med d

o
, stor 2r 

35 en d
o
 fra maler Kanik , for de ved d

o
, stor 12r 16 

36 en do fra H Jensen, for kiørsel og adskilligt udlæg, stor 18r 20 

37 en d
o
 fra sadelmager Merling, for adskilligt arbeid stor 6r 16, 

38 en d
o
 fra urtekræmmer Ost, for leverede vare, stor 5r 29 

39 en skrivelse fra proprietær Juul af 10. jan 1843, med bilage, hvoriblandt en af 

regning, hvorefter han er blevet skyldig 106r90 

40 en do fra kammerraad, bankkasserer Kruse, af 10 febr 1843, hvorved proprie 

tair Juuls nysnevnte debet fremsendes 

41 en d
o
 fra dampskibs-comiteen i Thiested, af 19 jan 1843, hvorved anmeldes 

at den afdøde har tegnet sig for 40 actier a 50r i dets projecterede dampskibsfart 

paa Liimfjorden 

42 en skrivelse fra amtet af 26 f.m., hvormed communicerer det kongl rentekam 

mer skrivelse af 21d næstforhen, hvorefter de boet tilhørende med skifteforvalterens 

skrivelse af 14 novb 1842 (no3) til stempling indsendte gieldsdokumenter, ere 

antagne til stempling mod 4 dobbelt betaling, tilkommer 6r 72 

43en anmeldelse, hvormed beløbet af boets løsøreauction 2258r 17, er afleveret 

44 amtets skrivelse af 17 f.m., der indeholder communication af det kongl rente 

kammers skrivelse af 14d næstforhen, hvorefter de i boet forefundne 2d sølv- 

alterstager skulle afleveres til overhofmarskallatet. 

45 en quittering fra Hirschholms amtsstue, hvorefter den afdødes resterende skatter 

ere af boet betale med 35r 14sk 

46 en skrivelse fra fabrikør Weilbach af 9 fm hvorefter den afdøde resterer 

bidrag, som medlem af trykkefrihedsselskabet 4s 4p 

47 en anmeldelse fra tømmermester Borg, hvorefter han fordre tilbagebetalt 

8r sedler, som den afdøde, efter vedhæftet tilstaaelse, har modtaget af 



Bay for at betale Rigsrrad sage, hvilket han ei har opfyldt. 

48 exemplarer af den Berlingske Tidende for 28r og 30 november samt 3d december   

 

 

af adver?avisen for 28
de

 og 29 november og 3d dec, samt af altonas? Mereus for 

6
d
, 9

de
 og 10

d
 dec 1842, i hvilke det til boets kreditorer udstedte proclama 

findes indrykket, tilligemed regning over omkostningerne ved indrykkelse 

hvormed skifteforvalteren bemærkede, at selve proclamet er i ?leret 

være lagt ved underretten og overretten i Kjøbenhavn, fremstedt til Viborg 

arrest for sammesteds at læses. 

Dernæst bemærkede skifteforvalteren, at han, efter anviisning fra s?te- 

deputationen, har af Hirschholms amtsstue modtaget 96r sedler, som den 

afdøde havde tilgode for udlæg i anledning af matte?nationen ved kongl 

bygninger i Hirschholm, i aaret 1841, samt at han sammesteds har modtaget 

196r 67sogt, ifølge decisionen til antag?er i de af den afdøde,  

som amtsforvalter, aflagte regnskaber for 1841.- ligeledes blev af skif- 

teforvalteren bemærket at han den 15 f.m. her i boets anliggende foretaget 

en reise til Kjøbenhavn, hvor han til overhofmarskallatet har afleveret de  

i skrivelsen feb n 44 anmeldte alterstager samt paa stemplet papiir?t 

har udlagt de i skrivelse n
o
 42 anmeldte gieldsdocumenter, der nu blev 

fremlagte og acterede under n
o
 49, 50, 51, og 52. ligesom han af den i boet 

contant værende beholdning har betalt renter af boets debet til banken indtil  

15 feb 1843, med 62r 21, samt afdrag paa samme 2400r, der ere afskrevne 

paa det i banken beroende, for laanet udstedte, ba?. 

Skiftet blev derefter udsat indtil vidre 

?              vidner 

                 Jørgensen  Schmidt 

 

5      128 

Justitsraad amtsforvalter Lytz´s st?bo 

Aar 1843 den 2
de

 Mai fremlagde skifteforvalteren til protokollen og actends 

under n
o
 53 en skrivelse af 22 fm hvormed handelshuset Prætorius & Sønner 

i Kjøbenhavn fremsendte 2
de

 bilag, nemlig: den tidligere indsendte og af skifteforval- 

teren under 26 feb sa med paategning forsynede anmeldelse om en fordring 

paa boet med hensyn til 40 actier fra hvilke den afdøde skal have taget i damp- 

skibsfarten paa Liimfjorden og et til ligimation for denne fordring erhvervet 

notarialin? og vedtog skifteforvalteren at meddele fornevnte handels 

huus underretning om det saaledes passerede.       Beergaard? 

               Som vidner 

                  ?  ? 

 

-------------------------------- 

Justitsraad Amtsforvalter Lytz´s st?bo 

Aar 1843 den 18 mai blev i dette boe foretaget en samling i undertegnede vidners 

nærværelse 

Af arvingerne mødte den afdødes broder her Christian Lytz, md
m

 Schole med l?verge 

Postmester Hvidberg, og for jfr Kirstine Emile Lytz af Frørløv paa Mors , paar: ? 

af Frederiksborg, den fremlagte mg?  d7 decbr 1842, samt l?skelligt for poster 



Finchelhoff af Frørløv til at fordre curator 56b, og endelig Mot. fuldmagt af 19 decbr 

sa til at give møde paa hans vegne 53C for pa? Md
m

 Hiorth ligeledes af Frørlev 

var ingen mødt.- skifteforvalteren fremlagde under n
o
 54 p? til boets kreditorer læst ved 

underretten s 18 novbr fa : ved landsoverretten samt hof og slotsretten. Kbhvn den 

21 fm og landsoveretten i Viborg den 20 Februar dette aar.- under n
o
 55 

fremlagdes exempl af Tidsted Amtsavis for 14, 15 og 17 decbr fa. Hvor er indrykket 

bekjendtgjørelsen om paallament, samt en der og quitteret regning over bekostning- 

gen til beløb 2? Endvidere fremlagdes under n
o
 55a en der: og quitteret regning over be- 

kostningen til beløb 1rd 52 for bekjendtgjøelsen om denne session i berlingske 

Tidende for 3 mai og i tillæg til adver?avisen af samme dato.- endvidere 

under 56 en anmeldelse fra fuldmægtig Meyer i commision for d? for brandforsikringen 

i ? eiendomme i Sjællands Stift, hvormed er indbetalt med 24 rd 10sk 

Den afdødes i sin tid giorte indskud i bemeldte forsikring, efter fradrag af bidrag for 

forige 

Aar,- og endelig under n
o
 57, 58 og 59 3

de 
skifteforvalteren fra krigen  

ved sager tilstillede documenter,  nemlig: det af gmd Paul Nielsen Weyl- 

gaard af Frøslev under 13 novbr 1834 udst til den afdøde udstedte og under 

25 april 1835 tingl skjøde paa et huu? tilliggende i Frøslev, den af bager 

Schole indfriede bankheftigelseobl i hans eiendom i Hirschholm der er forsynet med 

transport til den afdøde og ? aflyst, og en under 12 decbr 1808 af bagermester 

Behrens i Hirschholm til Anders Toeft i Usserød udstedt panteobl. hvis paa- 

lydende er betalt af den afdøde og derefter aflyst ved tinget.- efterat skiftefor 

valteren havde gjort de tilstedeværende bekjendt med, hvad der er ? i de foregaaende 

samlinger bemærkedes: a at afdødes samtlige regnskaber er d? og antt? ud- 

ferdigelse i den med antagelse af førstgangne regnskabet, for hvilket en a? én renter 

med 

det første, og efter hvilket regnskab ?ionspagter en sum af noget over 1200rd vil 

komme til indtægt for boet.- skifteforvalteren opfordred derefter arvingerne og dens 

mandataner til at erklære sig over førstnævnte fordring fra commiteen for 

dampskibsfarten 

paa Liimfjorden, hvilket, ligesom alle andre fordringer og deriblandt en regning med 
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bilag fra kammerjunker birkedommer Harthman over tilgodehavende retsgodt?, de acte 

redes under n
o
 60,alle var anmeldte før proclaments udløb.- 

Arvingerne erkjendte paa ? af de samme bilag til no 53 fremlagte noterialforretning 

fordringen for 40 actier i dampskibsfarten paa Liimfjorden og commiterede skifte- 

forvalteren til at indbetale det forfaldende første tilskud af 400 rd.- 

Med hensyn til den af den afdødes søster, paastaaede md
m

 Hiorth under den ? i ? 

r?terminsforretning af 22 novbr 1842 givne erklæring at den afdøde ifølge et i forret- 

ningen indkommet brev af 9 octbr 1834 har skjænket hende til eiendom, det huus 

med tilliggende jorde under Frørsløv by hvoraf han er i besiddelse, og med hensyn 

til den af hende tagne reservation innen at documenten sin ret og krav 

under boets videre behandling at vedlægge paastand, blev af de tilstedeværende 

vedtaget, ved skifteforvalteren at tilkjendegive fordre, dels at de ikke kunne er- 

kjende at der tilkom hende nogen eiendomsret til husset mm og at han derfor i 

det næster møde som er berammet til løverdagen den 17
de

 i næste maaned om efter- 

middagen kl 4 her at fremkomme med sin nærmere paastand, deels, i anledning af  

hendes ? under re?ningsforretningen at ville indsende forbemeldte 



brev til samling, saafremt testamentet ikke gjør saadant overflødigt- at 

intet testament er forefundet i boet.- 

Enken efter gaard Hans Jensen af Wallerød, der efter den under n
o
 52 forelagde 

obl. med paategninger skylder til boet, regnskab 100rd sedler og forefaldende renter 

fra 11 decbr 1840 var mødt og tilbød at betale capitalen, imod at 

renten maatte bortfalde som nedslag for 10? Kartofler, han i sin tid har 

leveret til den afdødes husholdning uden derfor at erholde betaling, den 

afdødes nærværende søster og broder erklærede, at bemeldte enkes foregivende 

om det benævnte quantum kartofler var rigtigt, og samtlige tilstedeværende var 

enige i at modtage tilbudet,- de 100rd blev derefter betalte til skiftefor- 

valteren og gjeldsbrevet udleveret enken i quitteret stand. 

? efter de under n
o
 49 og 50 acterede gjeldsbreve Morten Pedersen 

af Havegaard og forpagter Jens Olsen af Heilerød vedtoge, førstnævnte at betale 

skyldige 20rd til 1ste octbr sa og sidstnævnte at betale halvdelen af sin gjeld 

med 10rd senest den 17de i næste maaned, da den øvrige halvdel 10rd blev ham 

eftergivet af Christian Lytz og md
m

 Schole i af hvis arveparter de i sin tid ville 

komme til afdrag, ogsaa ? hr Christian Lytz sig til at modtage samme an- 

del i sin arvepart, Morten Pedersens gjeld 20rd, saafremt boet maatte blive 

sluttet forinden 1ste octbr eller senere ikke indkommet forinden boets slutning.- 

Jens Mortensen af Kirkelte har dags dato betalt boet 60rd, som han i skyldte 

til boet efter det under n
o
 51 acterede gjeldsbeviis der blev tilbageleveret 

i quitteret stand .- ligeledes vedtages, fore? Den gjeld angaaen- 

de skylder til boet af gmd Ole Christensen af afdøde, at ? 

debitor bliver at udskilde for forligelsescommisionen, da capitalen maa be- 

tinges som forfaldende renter paa samme ?.- 

Skifteforvalteren bemærkede, at han fandt sig forpliget til at indsende til det 

Kongl rentekammer 4 som bilag ad n
o
 17 fremkomed paa ustemplet 
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Papier skrevne dokumenter, hvori justitsraad amtsforvalter Lytz have givet tilstaaelse 

om 

at have afsluttet forskellige handler.- 

Skiftet udsattes derefter til den ovenfor kommende tid.- 

 

Neergaard  C Lytz   M? Schohle  som b?verge  Hansen 

Som vidner   Hvidberg 

 

?? 

 

Justitsraad Amtsforvalter Lytz´s dødsboe 

Aar 1843 d 17 juni fortsatte forhandlingerne i boet i vidners overværelse 

??? hr Christian Lytz, postmester Hvidberg og proprietær Hansen 
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Sidstnævnte mødte tillige for den afdøde søster ??? madm Hiorth, Frøsløv 

ifølge anmodning var acteret 7 sm tilsendt skrivelse ??som forbeholde sig ? 

at fremlægge behørig fuldmagt i næste møde efter bemeldte skrivelse vedblev 

madm Hiorth, med ?, at gj? posten paa hendes saa ? til det af 

hende beboede huus, uden noget erholdt vederlag til boet, hvilken paastand Han- 



sen ? maatte gjenf? som samme er sket ved ?  

  over bemeldte huus, det som ? sig ? til at samme kommer 

med ?ningen. til dette af procurator Hansen tilførte erklærede 

Hr Lytz paa egne og sin ? søsters vegne, og postmester Hvidberg 

som ? for ? Schole, ?? med ? ?? 

? at de ikke kiente indrømme ? Hiorth ? til at beholde huuset inden 

kravet i hendes arvelod, mens at de, i henhold til hvad der er dem begge 

bekjendt at være ? Scholes ?, ?? det tilbud, at ? 

blev ?s Hiorth arvelod for vurderings?, ??? 

? huset ? værdie, hvilket tilbud var knyttet til den betin 

gelse, at madm Hiorth frafaldt i et og alle andre post? i den henseende 

? , der paa ? af et som ikke fand erhold nogen fuldmagt viser 

sig ikke bee? til nærmere ? paa dette ? med ?   

   , gentog sig at underrette Hiorth om denne p?   ,idet han 

tillige maatte bemærke, at jfr E. R. Lytz var villig til at erkjende mad Hiorth  

eiendomsret uden nogen ? i hendes arvelod 

Skifteforvalterenfremlagde under: 

62 gienpart af sin brev af 20 f.m. til mad Hiorth hvormed han er bleven ? 

? om det i ? af findes erindring om ?? 

? 

62 gienpart af sin skrivelse af 10 d.m. til det kongl rentekammer om at 

maatte ? erholdt til boet og ? og indkommet den af den 

afdøde som rente ? obligation 

63 quittering dateret 22 f.m. fra handelshuset ? & Sønner for ? 

?? modtagen?, ? første afdrag 

paa hvad der skal betales fra de af den afdødes tagne actier i dampskibs 

farten paa Liimfjorden 

og bemærkede skifteforvalteren, at der siden sidste møde er indbetalt i boet: 

-I? efter ??? for? under no 64 

gienpart fremlagt skrivelse af 9 fm, ??for første termin 

af brand? for landsby? ?? til udløb 

sept 1842 = 22rd 45 sk 

-den forfaldne rente og det forfaldne første afdrag paa rebslager Hans Jensens 

gjeld til boet, efter panteobligation af 4. august fa med 21rd 57sk 

-forfaldne renter til indeværende termin, første afdrag paa 

samme af Mortenstrupgaarden, Niels Jensens gjeld efter hand, ?ken 

i nationalbanken i benævnte obligation  570rd 

Med hensyn til at mad Schole, blev bemærket ? ??nærværende, 

?  Hansen vil enhver med behørig fuldmagt fra mad Hiorth 
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i ? ? til at??? i boet , blev skiftet 

udsat med 3 uger til loverdag 8 augusti, ? procura 

tor Hansen paatog sig at meddele vedkommende efterretning 

 

Neergaard   C Lytz   Hansen  Hvidberg    som vidner ? 

                                                                     ?? 

 

--------------------------------- 

Justitsraad amtsforvelterLytz bo 

Anno 1843 d 20 juni. skifteforvalteren bemærkede, at han i gaar har foreta- 

get en reise til Kiøbenhavn. boets anliggender, hvor han har modtaget 

den ?del af 2500 rd den skyldtes til boet efter obligation med pa? 

tet i gaarden nr 9 i Isterod, og, ved at indbetale bemeldte i regn? 

? medtagne beløb, samt af boets contante beholdning 135rd 79sk 

i Nationalbanken,  indfriet boets gjeldsbrev af 24 sepbr 1842 til banken 

samt erholdt indkommet da han i ? pant ?  

 ? paa ? panteobligationer og ? bankactier ? samme 

?hed for ???arrangement, saa at det tilbage 

??pitalbeløb, efter den ere af forbemeldte private obligation, 

hvorpaa, som anmeldt i sidste møde, er afdraget 300rd, vil ??? 

betalt boetmned 3000rd mod et  indfriet gjeldsbrev fremlagdes under nr 65 

Neergaard       som vidner 

?? 

------------------------------- 

Justitsraad amtsforvalter Lytz´s bo 

Aar 1843 d 8 juli holdtes en samling i boet i undertegnede vidners, over 

værelse ? nævnte var mad  Schole, hr Lytz, postmester Hvidberg og pro- 

curator Hansen. Skifteforvalteren gjorde de tilstedeværende bekjendt 

med: 

1 at han har modtaget fra rentekammeret de til sikkerhed for den 

afdødes oppeb?? obligationer, nemlig en af ? 

? ?pandt obligation   lydende paa 5000rd og den af 

bagermester Schole til den afdøde udstedte panteobligation for 4000 rd 

2 at han har ved i banken at indbetale 2635rd 79sk indfriet 

den afdødes obligation til banken for et laan af 5000 rd, og 

erholdt og ? de tvende ?, sammensted deponeret 

Panteobligationer i samt de deponerede bankactier 

3 at debitorerne efter sidstnævnte panteobligationer har nu indbetalt 

med i alt 6120rd obligationen hele ?beløb med renter til afvigte 

termin og derefter erholdt obligationen tillige med i quit- 

teret stand 

4 at rebslager Jensen har indbetalt ?d 15 rd 6 sk det til januar maaned 

?g forfalden ? med rente paa obligationen af 4 au- 
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gust sa. 

Derefter fremlagde skifteforvalteren og acteret under n 66 en skrivelse 



hvori handelshuset prætorius og sønner, med at indberette, én ? 

  for ? for dampskibsfarten paa Liimfjorden, at ? 

?? er blevet ? til 35rd, begge ere indbetalt det nu forfalden 

de afdrag med 15 sk pr actie á 600rd, og derfor bemærkes, at det 

post op? 10sk pr actie forfalde til udbetaling d 28 september d a 

Skifteforvalteren bemyndigedes til, med behørig quittering, at indbetale 

bemeldte 600rd. 

Procurator Hansen maatte bemærke, at ? han havde ved skrivelse 

af 20 fm, ? md
m

 Hiort om den af     ved sidste sam- 

ling gjorte paa?, havde han ? ikke erholdt noget svar, lige- 

som han heller ikke havde faaet fuldmagt, skjøndt hun var anmodet  

ved samme skrivelse at sende den.- med hensyn til boets ikke ube- 

tydelige contante beholdning vare alle enige om, at bestemmelsen om, hvor 

med beholdningen bør ? gjort ?bringende, ikke kun ?, forin 

den det er afgjort, om sagen angaaende skiftet i Frøsløv vil blive 

a?  for    eller mindelig afgj?, da tidspunktet  

for boets sletning fornemmelig deraf vil være afhængig.- que 

rator Hansen blev anmodet om at paalægge md
m

 Hiorth at ? ?.  

??? med gjorte proclama, samt at ?  

? i sidste møde, ?    til løverdag d 29g sm.- saaledes 

udsattes skiftet under behandling til fornevnte tidspunkt 

Neergaard 

XX Hansen  C Lytz M?Scholte   ?     som vidner 

                            X Hvidberg   ?? 

 

 

------------------------------ 

Justitsraad Lytz´s bo 

Aar 1843 d 29 juli afholdtes en samling i boet hr Lytz,postmester Hvid- 

berg og procurator Hansen vare mødte, ???? 

? Schäffer, ? den afdødes ? 

skifteforvalteren anmeldte 

at han, efter den forrige samling mod ??gift har udbetalt  

til handelsselskabet pretorius & sønner 600 sk sogd, mod ?, de acte 
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red under nr 67, og 

at i boet er indbetalt af ??, efter af ??? foranstaltet 

?, 17 rb 49 s, som rente til afvigte Jens T? 

af den i sin tid for den afdødes oppe?boelse deponeret, ere tilbagele 

veret obligatíons beløb; gienpart af ? acteret med nr68 

hr Lytz og hr postmester Hvidberg, hvem det, efter forrige mødes slut- 

ning, ? at gjemmengaae boets dokumenter og navnlige de 

indkomne regninger, med hensyn til efl? afl? ? skifte 

et erhold ? regningskrav afgjort erkend, at de, efter det foretagne 

gjemmensyn af boets dokumenter, ikke have fundet noget at bemærke 

med de ? regninger, over hvis beløb skifteforvalteren 

fremlagde en note, acteret under n 69 og blev skifteforvalteren 

bemyndiget til at udbetale vedkommende paa anfordring, mod 

quittering ? tilgodehavende efter regningerne 

Procurator Hansen fremlagde fuldmagt for md
m

 Hiorth 69a ?  

bekræftet, og bemærkede derfor, at hun ikke vil modtage det af b?. 

i Hirschholm ? tilbud, huset i Frøslev betræffende, men ønskede sagen 

ikke huuset betreffende, afgjort ved kjendelse, hvorfor han fremlagde indlæg 

af dags dato med et bilag 69b og indlod da paa sagen til kjendelse under 

fornøden ressetion. Postmester Hvidberg , som ?verge for 

md
m

 Scholer, og hr Lytz, paa egne vegne og som curator for sin søster 

Juliane Margrethe Lytz, ?,da die gjorte forligs? 

er forkastet, og saaledes sagen ikke i mindelighed kan afgjøres, beg? 

? det fremlagte indlæg med bilag udlaant , og ?stand i 3 uger 

for at give tilsvar. Den begjorte ? bevilgedes. 

at han ?? en del af boets beholdnings indbetaling i e?  

? og nu, hvorved boets ??, blev 

?sat til næste møde d 19 august, hvorefter mødet sluttedes 

Neergaard 

Hansen   Lytz   Hvidberg    som vidner 

                                            ?? 

------------------------------- 

 

Justitsraad , Amtsforvalter Lytz´s bo 

1843 d 19 august afholdtes en samling i boet i undertegnede vidners over 

værelse Hr Christian Lytz og postmester Hansen var mødt, men ellers 

ingen. Førstnævnte erklærede ikke at have noget tilsvar at fremlæg 

ge, og begjærte udsættrlse i 3 uger med hensyn til at der, hvad prokura 
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tor Hansen stedfæstede, er indkaldt den afdødes søster mdm Hiorth, en af skif 

teforvalteren, efter ? begjæring, ? ? over boets ?, og at ? 

? forandring om, at sagen angaaende det ???. ? 

lod vil komme afgjort i mindelighed. den begjort ? blev 

bevilget og skiftebehandlingen udsat til loverdag d 9 september ? efter 

middag.  

Neergaard             HC Hansen C Lytz                    som vidner 

                                                                           ?? 



 

------------------------------- 

Justitsraad Amtsforvaleter Lytz´s bo 

Aar 1843 d 9 septembr holdtes en samling i boet i undertegnede vidners 

overværelse hr Lytz, ?? ? har sin søster Mdr Schole 

fordi ? Postmester Hvidberg ikke ?møde, ? mødte procurator 

Hansen, der paa md
m

 Hioths vegne,maatte erklære, at han ikke var ? 

?, men med blev sin ?om ?  til huset ?  

? :- hr Lytz begjærte  ligeledes i ?, for at paa tilsvar i sagen. ?  

Den bevilgedes, og , udsattes skiftebehandlingen ? til d 23 sm efter?  

? 

Neergaard 

?? C Hansen C Lytz  som vidner 

                                                                ?? 

 

 

 

--------------------------------------------- 
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Justitsraad, amtsforvalter Lytz´s bo 

Aar 1843. 23 september afholdtes et møde i boet med undertegnede vidners 

overværelse md
m

 Schohle ??postmester Hvidberg var mødt 

og hr Lytz, samt procurator H Hansen 

de nærværende arvinger og hr Lytz tillige paa sin søsters Juliane Mar- 

grethe Lytz´s vegne, erklærede, at de, uden at ? ? enkemadm 

Hiorth dertil berettiget, dog, for at indgae p? mellem ?s 

?de mdm Hiorths et anholde sig det ?? 

? i Frøsløv ? udlagt til e? uden document 

i den hende tilkommende arvelod. Paa grund af denne erklæring 

frafaldt procurator Hansen, paa sin ? vegne al videre paastand, da 

jfr Emilie Kirstine Lytz, saaledes ? i forbemeldte inddlæg anført, for med 

?? mdm Hiorths ? til at erholde ? huset udlagt uden 

afdrag i ? arv.- boet, hvis afslutning nu beror efter det kon 

gelige Rentekammerets bestemmelse og ?? anstaltning med hen- 

syn til boets tilgodekommende efter ? i det af den afdø- 

de aflagte ?regnskab mm, udsættes indtil videre. 

Saaledes paastaaet og bekreftet med underskrifter 

Neergaard 

                                                           Som vidner 

Hansen    C Lytz   M Schohle    Hvidberg      ??  

   

 

----------------------------------------------------- 

Justitsraad amtsforvaleter Lytzen´s bo 

Aar 1843 d 24 november afholdtes et møde i boet i vidners ov- 

erværelse Hr Christian Lytz, postmester Hvidberg og procurator Han 

sen vare mødte.- 

Skifteforvalteren fremlagde og acterede under. 



n 70 gjenpart af hans skrivelse af                 til det kongelige rentekam 

mer, hvori enholdes om ? ? paa de til 

? under 15 ? og ? sa indsatte stempelpenge 

n 71 quittering af 7 october fra handelshuset pretorius og sønner for det sidste 

afdrag paa indskud det for dampskibs?, samt 40sk 

?? for dampskibsfarten?? 

n 72 gjenpart af det konglige rentekammeret ?af 18 novbr 

 

132 

hvorefter er ? er indbetalt til  boet 1218rd 48sk ?? 

med ??skabet paa 1841 

73 gjenpart af 3 af ?, birkedommer Hop? indleve  

rede, med ?? af 26 juni 1842 ?,? 

? for ? til ?, stor 14rd, hvilket beløb ?? 

paa ? af ??? 

er af ? indbetalt i boet 

Derfor bemærkede skifteforvalteren, at ejerne af havegaard Morten Peder- 

sen og gaardmand Jens Olsen af Heslegaard have afgjort deres gjeld til 

boet efter et under nr 49 og 50 ? gjelds?, som ??? 

udleveret i quitteret stand, samt at de betingede ? af- 

drag, med renter, paa rebslager Hans Jensens obligation af 4 august 1842 

er indkomne, men at der endnu staar til rest paa samme obliga- 

tion af 20 marts 1840 = 27rd 84 sk hvilket beløb dog kan ? et ? 

i ? blev i ? med det allerførste.- 

Det blev vedtaget at følge lands? og skifteforvalteren bemyndiget til 

at træffe foranstaltning dertil. Og erklærede hr Christrian Lytz sig villig til at 

modtage ved skiftets sletning den forbemeldte obligation 

af 4 august 1842 ? at det beløb, der til den tid ?? 

er hans arvelod- efter given anledning fra skifteforvalteren ?- 

forklarede hr Lytz med hensyn til det i mødet a 24 november f.a. protocollen 

tilsente om mdm Scholes ønske at udtage 2 sp? og 2 borde efter nærmere 

valg, at fornævnte fire søstre har i til ? 2 ? og 1 bord som i før justits 

raad Lytz´s ?, vare hende ?, og at hun ønsker at beholde ?  

??staaende af? for en ??de til? fand 

12 sk at være en ? betaling , hvilken sum hr Lytz, paa sin søs 

ters vegne, erklærede, at han vild lade ?? i hendes aevelod 

Skiftet blev, da det ikke kan sluttes, forinden forbemeldte ? 

paa de nævnte ? indløber, undsat indtil videre  

saaledes passeret og med underskrifter bekræftet  

Neergaard 

C Lytz   Hansen              Hvidberg 

Som Vidner  

?? 

 

-------------------- 
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Justitsraad amtsforvalter Lytz´s bo 

Aar 1843 D 4 december fremlagde skifteforvalteren og ?manden 



No 74 gjenpart af det kongl rentek ? skrivelse af 28. april 1842, hvor 

ved meddeles ? for regnskabet over Hirschholms sogns ?  

? for aaret 1841 

75 gjenpart af samme skrivelse af 2 juli sa med quittering for 

regnskabet over landbygningernes ? ?1841 

76 gjenpart af samme skriv. af 15 septb sa med derpaa 

givne paategning af de? Amtsforvalter, hvorved 

quitteres for regnskabet over ??? 

? aaret 1841 

77 det kongelige rentekammer quitteres, dateret 12 april 

1843 for bank? og jord??? 1841 

78 samme quitteres af sa for ?og 

? regnskaberne ? 1841 

79 samme quitteres dat 8 juni 1843 for ? 

?skabet pro 1841 

80 gjenpart af amtets ?tion af forbemeldte ? 

? skrivelse af 18 november sidste, hvormed med-  

deles en allerførste ? af 8 sm der tillader, at 

de tidligere anmeldte, til ? medsendte 

documenter paa stemplet papirer maa forblive 

henliggende. Dokumenter saalenge intet b? agtes 

gjort af samme 

81 slutseddel af mægleren Bechgaard a Aggersborg over 

? af de ? boet tilhørende ? 

hvorefter et beløb af 89rd 48sk er beregnet til 

indtægt for boet 

82 skriv af 16 october fra mdr Scholdes ?værge Kjobmand Ettrup 

hvor han ?? om den til boets sletning 

berammet dag, en afskrift af ? og ? 

at nærmere meddelelse om til ? mdr Scholdes ? 

skal ?, vil med? 

83 gjenpart af skifteforvalterens svarskrivelse og? ? ? 

??? udlagt til  

efter boets activ 

Som vidner 

Juel   ?                                             Neergaard 

 

-------------------------------------- 

Justitsraad , amtforvalter Lytz´s bo 

Aar 1843 d 15 december afholdtes et møde i boet i undertegnede vidners over- 

værelse hr Christian Lytz, postmester Hvidberg og procurator Hansen var 

mødte. 
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Skifteforvalteren fremlagde under: 

No 84 Kjøbmand Ettrups svarskrivelse af 9 d m hvori han erkender intet et ham i et ? 

mærke ved udkastet til resolutionen og begjærer en udskrift af ?taloget 

? 

85 gjenpart af en paa amtet under 11 dm  modtagende udskrift af 1st Sjællandske ?? ? 



?, indeholdende under 26 october sa, en ? hvorefter den 

ikke kan meddeles? Lytz´z bo ? for hidtil havt ? 

tjienste og deraf flydende ansvar, med ? til at der ikke under en 

gjort behørig rede og rigtighed for alle til de paagældende ? henhø- 

rende ?pligtige 

Den f?  i ??  af boets sletning, her fra ?  

intet andet er til hinder, som indholdtes ?forhandlingen ? 

medfører, ?at maatte ??ved ? 

af en ved?, og alt sold med ?? af arvinger 

ne, af hvilken ? procurator Hansen blev anmodet om at indsende 

erklæring fra arvingerne i Jylland.- 

6 skifteforvalteren bemærkede, at ???have ?r 

indbetalt til boet de 4000rd der have været deponeret som ? 

for afdødes ?, med paaløbne renter,- 

Den af rebslager Hans Jensen af Hørsholm under 2 mar 1840 indsat 

te panteobligation, hver ?talbeløb med renter efter afskrivninger 

ne paa samme ere erlagt, blev fremlagt og efter debitors begjæ- 

ring af skifteforvalteren forsynt med ?tioner - paategning. 

Skiftet blev derefter udsat indtil videre og det paastaaende  med un  

derskifter bekræftet 

 

Neergaard 

CLytz   Hvidberg              vidner 

                                            ?  Juel 

 

 

------------------------------------------------- 
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Justitsraad amtsforvalter Lytz´s bo 

Aar 1844 10 febr afholdtes en samling boet i undertegnede vid- 

ners overværelse.- hr Christian Lytz, madm Schohle med ?værge, 

postmester Hvidberg og procurator Hansen var mødte hvorimod førstnævnte 

???? for sin søster Juliane Margrethe Lytz 

Skifteforvalteren fremlagde 

under 86 en skrivelse af 28 fm fra mad
m

 Hiorth ?, 

mand Ettrup i Nyecøbing, hvormed han ?? 

en ?, der ? 

no 87 ?md Hioth med ?værge og jfr Kirsten 

Emilie Lytz med curator paa? med 

???alt resterer i ?, efter boets slet 

ning, ??  af de da ? 

? ? tidenlige bortgang fra ?  

88 en i ?ning af 10 januar sidste, ? den herfra 

 ? i boet ? ?tor Meyer hvor  

for han ? ? paalagd sig et ? boet for alt 
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    in? ? ?forbemeldte henseende 

89 anmeldelse af 23 januar hvorefter proprietær Meyer har ind 



betalt boet 42 rd som boets andel af ? for boet 

under ? i aaret 1842 

Og bemærkede skifteforvalteren, at der siden sidste møde er indbetalt 

hvormed afdrag med renter paa rebslager Hans Jensens debet efter 

panteobligation af 4 august 1847, hvorefter en ? ? 64rd 

der, efter den af hr Christian Lytzs tidligere afgivne ? 

bliver at udlægge ham.?. med hensyn til at jfr Juliane Lytz er 

forhindret efter et møde, blev hendes erklæring, et ham med 

? med ??? overtager efternevnte ansvar, af hende med curator 

afgivne paa documentet no 87. samme ansvar paatog mdm Schohle ved underskrift 

da intet videre forestod at foretage i boet blev samme optaget til slet-  

ning og en ?, som nedenfor vil blive protocolleret, frem- 

lagt under nr 90. Imod denne, ? ? indhold det ? 

? vedkommende tidligere en gjort bekjendte, ham et ingen noget  

at ?.- derefter blev giivet udlæg til hr Christian Lytz 

og til md
m

 Schohle i overensstemmelse med ?, og 

navlige contant udbetalt til søstre? 2482rd 59sk 

og til mad
m

 Schohle 1246rd 77 5/6 s, for ? alle ?? 

udlægget i det hele, de quittere med underskrifter. – de øvrige ar 

vingens arvelodder ville, paa anfordring, blive indbetalled ? 

ge?? i Nyecøbing, ?? 26rd 56sk, da ? 

Alle boets debitores forefaldende tilgodehavende udbetalt.- 

Udlægget til jomfru Karoline Emilie Lytz blev ligeledes efterkommet 

da procurator Hansen, for? har gjord opmærksom paa, efter forelagt 

?aal fuldmagt, bemyndiget til at modtage hendes arvelod , der 

efter rjentilcomme, udgjør forefindes i contanter 1289 rd 77 5/6 sk og 

for samme et ? quittering, F?   1 sk blev indeholdt  

herefter boet blev sluttet    

Neergaard 

Schohle    som ?           C Lytz             I C Hansen 

              Hvidberg 

 

Til Vitterlighed 

Juel   ? 

 

Stemplets tilgodehavende afholdes med resten  ??mod ? quittering 

som vedlægges boets dokumentation       Neergaard 
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Repertition 

i dødsboet efter Justitsraad og Amtsforvalter Lytz af 

Hirschholm 

 

 Indtægt s og t 

  rd sk 

1 Provenuet af Løsøre auctionen n
o
 43 2258 17 

2 Værdien af de af den afdødes broder og af søsteren 

madame Schohl udtagne effekter efter vurdering 

 

64 

 

3 Kongelig obligation af 4 April 1842,stor efter af- 

drag af de i sin tid uddragne 1000 dr, 4000rd v:s: ind- 

betalt af amtsstuen efter pari cours med sedler 

4000  

4 Renter af denne obligation af 1000 rd fra 11 juni 

til 24 september 1842 og af 4000 rd for 1½ aar til 11 de- 

cember 1843 

251 49 

5 2 be? 700 rd og 100 rd efter slutsed- 

sel no 81 

892 48 

6 Rentefri pantobligation af 24 december 

1835 i madame Schohles i eiendom i Hirsch 

Holm 

4000  

7 Beløbet af de tilbagestaaende afdrag 80rd paa 

reebslager af Hirschholm Hans Jensens 

obligation af 11 marts 1840 med renter fra 

25 september 1840 til dato 

   Indbetalt afdrag 57rd12s, rente 6 rd 8s 

   Rest……………22…84…………..30 

 

 

 

 

 

86 

38 

8 Samme pantobligation af 4 august 1842 

stor 200rd, indbetalt afdrag og renter 135rd rest 10rd29 

    Obligationens tilbagestaaende kapitalbeløb 

 

145 

65 

29 

9 Indfriet pantobligation i Mortenstrup 

gaard stor 3500rd v:s:, kapital og renter for 

et aar til 11 juni 1843 efter pari cours 

 

 

3640 

 

10 Do i gaarden n
o
 9 i Isterød stor 2500rd v:s: 

kapital og renter for et aar til 11 juni 1843 ef 

ter pari cours 

 

 

2600 

 

11 Do i gaardmand Ole Christensens gaard i 

Isterød stor 220rd med renter for et aar til 

11. juni 1843 

 

 

208 

 

12 Gaardmand af Selsmark Jørgen Christensens  

gjeld efter forlig 

 

149 

13 

13 -”- Isterød, Nicolai Nielens gjeld efter ind 

     friet beviis med renter for et aar 

 

102 

 

14 -”- Kirkelte Jens Mortensens gjeld efter  

     indfriet beviis 

60  

15 -”- Wallerød Hans Jensens enke do 100  

16 -”- Havegaard, Martin Pedersens do 20  

17 -”- Heslerød Jens Olsen do 10  



18 Den sidstnævnte af madame Schole og 

Hr Christian Lytz eftergivned ? 

 

10 

 

19 Den afdødes gage som amtsforvalter og 

noethar ere fra 1 oktober 1842 til dødsdagen 

9. november s a 

 

 

159 

 

 

14 

20 Personligt tillæg som forstsekretær for samme 

tidsrum 

16 12 

                                                               Lateris 18837 28 

 

  s og t 

             

                                                                 Transport 

 Rd 

18837 

sk 

28 

21 Honorar for bandbonitions aggebørsel i 1841 n
o
 10 90 22 

22 Efter degision paa antagnelse i amtstu- 

skaberne pro 1841 

196 67 

23 Den afdødes udlæg for skatte ?tionen 

i de kongelige bygninger, refunderet med  

 

96 

 

24 Tilbagebetalt indskud i brandforsikkringen 

for nørlige eiendomme i Sjællands stift efter 

fradrag af beidrag fore 1842 n
o
 56 

24 10 

25 Gebyher for inquesation af brand?stedet n
o
 64 22 45 

26 Indbetalt af bankkasserer Kruse for propri- 

etæer Juel efter opgjørelse n
o
 40 

106 90 

27 Den afdødes udlæg for hel? til ?ter 14  

28 Efter degision i forstgange regnskabet til 30 

September 1841 og rentekammerets ?dra af 18 

November 1843 

1218 45 

29 Boets eiendom i Frøslev efter vurderings 

formand 

600  

30 40rd ? for indskud for ac 

tier i dampskibsfarten paa Liimfjorden 

a 35rd 

 

 

1400 

 

31 Honorar for bankrenter oppeborsel 1 termin 

1842 

 

42 

 

                                       Summa indtægt: 22647 93 

 

 Udgivt s og ?   

  rd S   

1 Begravelsesomkostninger n
o
 24 179    

2 Tienestefolkenes løn n
o
 20-23 89 66   

3 Skatter af enke d?  mdm er for october 

termin 1842 n
o
 45 

35 14   

4 Boets gjeld til nationalbanken 

efterindfriet gjeldsbrev med renter n
o
 65 

5098 4   

5 Overlæge Doctor Manza n
o
 9 50    

6 Distriktslæge Weber n
o
 30 50    

7 Apoteker Becker n
o
 31 3 94   

8 Inspecteur Schaffer den afdødes ? 506 23   



ge efter regnskab n
o
 25 

9 Kjøbmand Steensberg i Nyekjøbing paa 

vare n
o
 32 

26 56   

10 Muermetser Køhler n
o
 28, 33 88 80   

11 Glarmester Krøl n
o
 12 11 80   

12 Snedkermester Lifland n
o
 26 101 72   

13 Smedemester Schellerup n
o
 27 24 84   

14 Malermester Kanitz n
o
 29, 35 15 48   

15 Sadelmagermester Merling n
o
 34, 37 8 16   

16 Reebslagermester Jensen af Hirsch 

holm n
o
 36 

18 20   

17 Tømmermester Berg n
o
 47 8    

18 Urtekræmmer Ort i Kjøbenhavn n
o
 38 5 29   

19 Gaardmand Lars Hansen i Wallerød n
o
 11 21 64   

20 Kammerjunker birked Harthman Kisted  n
o
 60 5 28   

                                                  Lateris 6348 10 22647 93 

 

  S og t S og t 

  rd sk rd Sk 

                                                    Transport 6348 10 22647 93 

21 For 40 interimsbeviiser for indskud for ac 

tier i damskibsfarten paa liimfjorden 

N
o
 63, 67, 70 

1400    

22  For stempling og omstempling af 4 gjeldsbe- 

viser 

6 72   

  7754 82   

 Skifteomkostninger     

 Skifteforvalteren 1%...................226 rd 48sk     

 Skifteskriveren 1/3%.....................75….48      

 Proqlames udstedelse…………….5     

 Justitsfonden…………………….61…..38 2/5     

 1/3 % ?...........................................75….48     

 20?                                                 15……9 3/5     

 Revision af boets papirer…………15     

 Vidner og vurderingsmænd………20     

 Udgifter under boets behandling:     

 Stemplet papiir til proclama………42     

 Proclames læsning ved underret 

ten                        .................................1….53 

    

 Do ved overretten i Kjøbenhavn 

og bekjendtgjørelse i tidenderne…..12…50 

    

 Do ved overretten  i Viborg………..12…50     

 Bekjendtgjørelse i Thisted Avis……..2     

 Justitsraad byefoged Rommelhoff 

for registreringsforretning………….4…..27 

    

 Udlæg af ?st: skifteforvalter 

Meyer paa reise til Kjøbenhavn i 

    



boets anliggende……………………6 

 Do af skifteforvalteren i do…………5     

 Brevporto til 21 marts…3 rd 34     

 Do til dato …………….2….53…….5…87     

 Bekjendgjørelse om samling i boet..1….52 535 13   

                                                Summaudgifter   8289 95 

                                                                 ?   14357 94 

                                                Fragaaer 4% fo?   646 11 

                                                Agge til deling   13711 83 

      Deraf tilkommer     

 Søsteren enke madame Hjorths:     

 Forlods bemeldte huus, hvis vurderingssum 

……………………………………….600 rd 

    

 Efter fradrag af 4% p?...........................27 rd     

                                                      eller 573 rd     

 og resten af tildelingsummen 1/6 2189  77 5/6 2762 77 5/6   

 Enkemand Christian Lytz myndig 2/6 4379 59 1/3   

 Søsteren enkemadamm Schole 1/6 2189 77 5/6   

 ”     Kirstine Emalie myndig modtar 1/6 2189 77 5/6   

 ”     Juliane Margrethe ligesaa 1/6 2189 77 5/6   

    13711 83 

 

136 

 Arvelodderne udlagdes enhver i sær saaledes: 

 

 

Rs og sk 

 Hr Christian Lytz 1/3 af panteobligationen i madame 

Scholesr gaard………………………………….1333 rd 32 sk 

13 interimsbeviser n
o 
71-83 for indskud 

for actier for Damskibsfarten paa 

Limfjorden……………………………………..455 

1/3 i interimsviset n
o
 90…………………………11….64 

effecter udtagne efter vurdering…………………26 

Halvdelen af det Jens Olsen aftage- 

ne beløb opføres her i ballancen med…………………..5 

Hans Jensens obligation af 4 aug 1842 

Rest……………………………………………..65 

Kontant……………………………………….2483….59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 2/3 

 Madame Hjorth huset i Frøslev………………..600 rd 

1/6 i forbemeldte panteobligation………………666….64 

6 interimsbeviser no 84 – 89 for 

indskud for actier i Damskibsselsk……………..210 

2/3 interimsbeviserne: 91og 92………………..23…..32 

Kontant……………………………………….1262…77 

 

 

 

 

 

2762 

 

 

 

 

 

77 5/6 

 Madame Schohle 1/6 af panteobligationn……..666 rd 64 sk 

6 interimsbeviser n
o
 93-98 for damp 

Skibsactier……………………………………..210 

2/3 i interimsbeviser n
o
 90………………….23….32 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halvdelen af det Jens Olsen efter 

givne beløb…………………………………..5 

Effecter udtagne efter vurdering……………38 

Kontant……………………………………1246…77 5/6 

 

 

 

2189 

 

 

 

77 5/6 

 Jomfrue Emilie Lytz 1/6 i bemeldte obligation….666 rd ? 

6 interimsbeviser n
o
 105-100 for 

Damskibsactier..............................................................210 

2/3 i interimsbeviset n
o
 91    23   32 

Kontant………………………………………….1246…77 5/6 

 

 

 

 

2189 

 

 

 

 

77 5/6 

 Jomfrue Juliane Lytz 1/6 i bemelte pante 

Obligation………………………………………666 rd 6 sk 

6 interimsbeviser n
o
 99-104 

for damskibsactier………………………………210 

2/3 i interimsbeviset n
o
 92    23   32 

Kontant………………………………………..1289…77 5/6 

 

 

 

 

 

2189 

 

 

 

 

 

77 5/6 

  13711 83 

 ?   

 Frederiksborg amtsstue d 20 februar 1844   

 ?   

 


