Skifteforretning efter Clemind Mogensens hustrue salig Karen [Anne] Pedersdatter af Stautrup,
begyndt og sluttet den 2de januarii 1753. Constantinsborg gods G 321 - 4.
Anno 1753 den 2de januari var tilstæde paa høÿædle og velbaarne hr. etatsraad risii vegne,
Ridefoged Christian Jørgen Bache fra Constantinsborg, med tiltagne tvende Dannemænd, nemlig
Ove Mortensen og Michel Pedersen begge af Stautrup, udi Clemmind Mogensens tilfæstede gaard
ibd:, hvis hustrue Karen [Anne] Pedersdatter, nogen kort tiid tilforn ved døden var bleven
bortkalden, for at begynde registrering og vurdering, til eet lovlig paafølgende skifte og deelings
afhandling, imellem forbemelte enkemand Clemmind Mogensen paa den eene, og de med den sl.
kone sammenuaflede børn, Mogens Clemmindsen 13 aar, Anne Clemmindsdatter 8 aar, og Peder
Clemmindsen 3 aar, alle paa den anden siide, som deres tilsynsværge var mødt, deres farbroder
Sørren Mogensen af Endsleu, hvorda blev forretaged og forretted saaleedes som følger:
Indboe
I den liden stue
1 fur bord med aaben fod...2 m.
2de bænke...1 m.
1 eege skab med 3 laager...5 rd.
3 hÿlder...12 s.
1 blommet bænkedyne …3 m.
1 nye jern bismer…1 rd. 4 m.
1 jern gryde…4 m.
1 rist og 1 pande…1 m.
1 ildskee og ildkleme…2 m.
1 jern trefod…12 s.
1 jern fyrfad…4 s.
1 gl. malem lysestage…1 m. 8 s.
1 peber qvern og 1 rive jern…6 s.
1 blik tragt…2 s.
1 gl. træestob…8 s.
6 gl. trætallerkner…6 s.
1 strippe og 1 træbøtte…12 s.
1 spand…8 s.
2 kedelkrooge og
1 jern skorstenstang…3 m. 8 s.
Ialt…………………………… 10 rd. 2 m. 6 s.
Transport 10 rd. 2 m. 6 s.
Udi een huul sæng befandtes :
1 stribet olmerdugs overdÿne…1 rd. 2 m.
1 bolster underdÿne…2 rd. 4 m.
1 olmerdugs hovepude…3 m.
1 par blaarlærrets lagner…3 m. 8 s.
I eet lidet kammer
1 heel øll tønde…3 m. 8 s.
1 halv tønde…2 m.
1 dito ringere… 1 m. 8 s.
2de smaae træer a 12 s…1 m. 8 s.
1 gl. drau ketræe?… 8 s.
1 træelægel…1 m.

1 nye spind rok…3 m.
1 uldsaxe og én hæge…2 m.
1 kierne og 1 hakkebreth
samt 1 ølltragt…….1 m. 2 s.
1 haspe…6 s.
I den anden stue
1 rund eskebord med dreyet fødder...1 rd. 2
m.
1 lang furbord…4 m.
Ialt…………………………….20 rd. 1 m. 6 s.
Continuation af forige Tr…..20 rd. 1 m. 6 s.
2de bænker…3 m.
2de hylder…12 s.
2de blaae kruse…2 m.
1 gl. thin fad og 1 skaale samt 5 tallerkener
er: 10 pund a 20 s………….2 rd. 8 s.
6 stau kar…1 m. 8 s.
1 eege hengskab…1 m. 4 s.
1 rød anstrøgen og beslagen eege
halv kiste……4 rd.
1 gl. eege skrin…..3 m. 8 s.
1 eegekiste med fur laag…1 rd. 2 m.
1 heel eege billedhuggen og udskaaren
sængestæd…4 rd.
Derudi laae :
1 blaaestribet olmerdugs overdÿne..1 rd. 2 m.
1 bolster dito…2 rd. 4 m.
2de overtroken pude a stk 4 m…1 rd. 2 m.
1 par hørgarns lagen…1 rd.
1 anden hørgarns lagen…3 m.
1 grøn raskes omhæng med frøndser,
bestaaende af 3 gardiner og 1 gardin
kappe…….1 rd.
1 heel fur sængestæd…3 m.
Derudi laae
1 olmerdugs overdÿne…1 rd. 2 m.
1 vadmels underdÿne…3 m. 8 s.
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1 lang bolster hovedpude…4 m.
1 par blaarlærrets lagen..2 m. 8 s.
3de blaarlærrets dito…1 rd. 1 m. 8 s.
1 lagte? og 1 klæde kurv… 1 m.
I brøgerset
1 tree fierd kedel i grue med behør..10 rd.
2de mæssing kedler…4 rd.
1 mæssing fur bæken…4 m.
1 stor eegekarr…1 rd.
3 saalde, 1 sælde og 1 løb…2 m.
1 gammel haandqværn…3 m.
1 gammel ballie… 4 s.
I alt er………………….. 62 rd. 2 m. 6 s.
Continuation
Tr. 62 rd. 2 m. 6 s.
11 kornsække…2 rd. 4 m.
2 gl. stand tønder…12 s.
2 gl. furrkar…12 s.
1 gangevogn…1 m.
4de træefiul….2 rd. 4 m.
2de høeleer…5 m.
2de gl. dito…1 m.
1 skierkniv og kiste…1 m. 8 s.
1 fork…8 s.
Adskellig jerntøÿ
1 stor nauer og 1 lild naur…1 m.
1 baandkniv…6 s.
1 speggerore…2 s.
1 huggejern…4 s.
1 hammer…4 s.
1 sauge… 6 s.
2de haandøx er a 2 m....4 m.
Eendel den sal. kones gangklæder blev
enkemanden uden vurdering bleven oveladt
mens derimod til vurdering forevist
1 lispund uld a pundet 2 rd. 2 m. 4 s.
1 lp. 11p. hør a p……3 rd. 2 m. 4 s.
9 pund spundne hørgarn …1 rd. 3 m.
nok 1 pund hør og hamp uhæglet..4 m.
A´ porte` gangklæder
1 brun klæde trøÿe med
8te sølvknapper.. 1 rd. 4 m.
1 sarses liv stk med grønne ermer 2 m.
2de røde striket ermer…2 m.
1 nÿe rød brun trøÿe..5 m. 8 s.
1 sort stoffes kiol 2 rd.
1 hvid canifacec trøÿe..1 m. 8 s.
3de biestader…5 rd.
Det utorsken korn i laden blev efterseet, og

kunde vi icke rettere skiønnes, end jo saadan
til eede og sædekorn iten til de kongl. skatter
til næste kommende Michaeliv var
tilstrækkelig hvor fore eÿ noget enten til af
eller tilgang blev desaarsage beregnet
I alt…………………………90 rd. 5 m. 12 s.
Transp…..90 rd. 5 m. 12 s.
Bæster og fæmon
2de sorte hæste i 8te aar a` 10 rd…20 rd.
1 sort vrinsk? hæsteplag 4 aar…10 rd.
1 sort bliset hoppe 10 aar…6 rd. 4 m.
1 rød skimmet mærplag…4 rd.
1 sort mærføll…2 rd. 4 m.
1 eld gl. graae hæst…1 rd.
2de blakket stude…8 rd.
1 blakhielmet koe…4 rd.
1 blaket dito…5 rd.
1 sort qvie 4 aar...5 rd. 2 m.
1 gl. Sort koe…3 rd.
1 sort qvie…2 rd. 2 m.
9 faar og 2 vædre er 11 a`um stk….7 rd. 2 m.
12 stk. sviin…6 rd.
3 gies og 1 gasse…1 rd.
Vogn og plou redskab
1 beslagen vogn med allt tilbehør…8 rd.
1 træe vogn…4 rd.
1 ringere dito…1 rd.
2de plove med behør…2 rd.
1 jern harve og 2de træharver… 4 m.
Men som nu indtet meere forefandtes som
boen kunde formeere, blev af fuldmægtigen
giort forespørsel om enkemanden havde reede
penge, eller noget viste tilstaaende gield,
denne forrætning at tilberegne, men efter
tvende ganges gentage de lod hand sig
forlÿde, at hans indtet meere var bevidst at
være eiende, og bliver i detsen?
Boens indtægt ……………..192 rd. 5 m. 12 s.
Derimod er boens afgang og besværing i
gaardens besætning af hk. Agger q5 end 3 td?
a`td? 12 rd…………………………36 rd.
Ialt…………………………………36 rd.
Transp……..36 rd.
2. Gaardens brøstfældighed blev efterseet
saaledes :
a. stuehuuset 13 fag
b. laden 12 fag
36 fag
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c. fæehuuset 11 fag

a` 2 rd. er..72 rd.

3. Paa landgilden af 1752 1 td. byg1 rd. 2 m.
4. Smaae udgifter til kirkens betiener, skoelen
og deslige…..1 rd.
5. Den sal. kones begravelse angav
enkemanden at have kostet 10 rd., som var
betalt, og for sit eget fordrede………10 rd.
6. Skiftets omkostning ville enkemanden eÿ
til udgift have anvist, men saadant selv af sit
eget at betale.
Og bedrager sig da udgifter til 120 rd. 2 m.
fra indtægten 192 rd. 5 m. 12 s.
falder til deeling 72 rd. 3 m. 12 s.
Deraf tilkommer enkemanden 36 rd. 1 m. 14 s
og det øvrige side/: siden datteren
Anne Klemindsdatter er at et skrøbelig
helbred og bræksommelig:/ blev forlanget
deelt i 3de lige deele, og tilkommer saa
Mogens Clemindsen 12 d. 10 s.
Peder Clemindsen 12 rd. 10 s.
Anne Clemindsd. 12 rd. 10 s.
36 rd. 1 m. 14 s.
Desuden blev samtykket at bemelte Anne
Clemindsdatter skulle nÿde, den røde
beslagne kiste og de vurderede gangklæder.
Angaaende børnene pængene 36 rd. 1. m. 14
s., da som enkemanden forpligted sig naar det
paakrævedes, samme til overformynderen at
levere og udbetale, fandtes unødig denne gang
noget udlæg at giøre, dog reserverede
fuldmægtigen sig paa sin hr. principals vegne
til lovens maade i mangel af kontant betaling.
Ald den øvrige boens afgang og besværing
ville bemelte enkemand ligeledes tilsvare, og
giøre kongens hosbonden og hver mand ræt
og i dets mange af overlevere den heele boe,
som den nu her er antegnet. Og som ingen
havde videre ved skifted at erindre blev det
paa herskabets nermere approbation slutted og
bragt til ende. Actum ut supra.
Chr. Jørs Bache
Som vurderingsmænd O.M.S. og M.P.S.
Paa børnenes vegne Søren Mogensen.
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