Skifteforretning efter Mogens [Clemind Mogensen] Clemindsens hustru Kiersten Nielsdatter
af Stautrup.
Konstantinsborg gods G 321 - 5
Anno 1776 den 8. januarÿ indfandt sig paa høÿædle og velbaarne her conference raad Charisii
vegne, fogden Christen Jelling fra Constantinsborg med tiltagne 2de upartiske vurderings mænd
navnlig Clemind Ovesen og Morten Erichsen begge af Stautrup, hos gaardmanden Clemind
Mogensen i bemelte Stautrup for at holde lovlig registrering og wurdering til paafølgende skifte og
deeling efter hans ved døden den 30te november udi foregaaende aar afgangne hustrue Kiersten
Nielsdatter, tillige med gaardens lovlige besætning bygfæld og alle andre stedet vedhørende
besværinger paa den eene ; Og paa den anden siide enkemanden, og deres i ægteskab sammen
aulede børn som ere : 1 søn Niels Clemindsen 20 aar, 1 søn Ove Clemindsen 15 aar, 1 datter Anne
Lispet Cleminsdatter 22 aar, 1 datter Karen Clemindsdatter 13 aar gammel og endelig 1 datter
Maren Clemindsdatter 9 aar gammel.
Paa beskrevne børns vegne, saavel som sin egne var tilstæde enke manden Clemind Mogensen,
samt børnenes farbroder Søren Mogensen af Enslev, hvorda i forbemeltes hos og overværelse blev
foretaged med registrering og vurdering som følger :
Indboen
1 fÿhr bord med aaben foed…4 m.
2de do bænke…3 m.
1 fÿrh sængested med himel over og uden omhæng…4 m.
Derudi fandtes
1 rød stribet olmerdugs overdyne…3 rd.
2de blaae stribet bolster dÿner…4 rd.
2de hoved pudder, hvoraf den eene er olmerdug og den anden bolster…..1 rd.
1 par hørgarns lagner….1 rd.
End videre
3de fÿhr hylder…1 m.
1 kiste med laas og hængsler dels af fÿhr og deels af eeg….1 rd.
Derudi var intet uden lidet hør, som var den ældste datters.
2de øll fierdinger og en tragt… 4m.
1 gl. kaaber kiedel uden at være i grue….10 rd. 4 m.
1 fÿhr bækken…4 m.
1 træe bismer….4 s.
1 gl. Røst ?1 m. 6 s.
1 gl- glas pyramide…1 m.
I et lidet kammer
1 kierrne 1 flødbøtte og 1 ballie…2 m. 8 s.
1 strippe og 1 spand….1 m.
4 staukar a 4 s. er…..1 m.
1 gl. bagetrug….4 s.
1valkefiel
I den anden stue
1 fÿhr sængested med grøn omhæng….4 rd.
Derudi fandtes
1 rød stribet olmerdugs overdÿne… 1 rd. 4 m.
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1 blaae stribet bolsters underdyne….2 rd.
1 gl. dito….1 rd. 2 m.
2de blaae stribet bolster pudder…. 1 rd. 3 m.
1 par hørgarns lagner….2 rd.
1 eege sængested med blaae taulet omhæng…4 rd.
Derudi var :
1 rød stribet olmerdugs overdÿne… 1 rd. 1 m.
1 blaae stribet bolster underdÿne…5 m.
2de olmerdugs puder…1 rd.
1 par blaargarns lagner...3 m.
1 rød mahlet fÿhr kiste med laas og nøgel og hængsler…1 rd. 3 m.
Derudi fandtes den afdødes gangklæder
1 sort kiortel, 1 sort skiørt, 1 sort og hvid trøÿe caryuns.2 ud…2 m.
1 rød rÿe skiørt …1 rd.
1 blaae stoffestrøÿe…2 m.
1 cartuns kaabe…4 m.
1 sort kÿse...8 s.
1 par skoe…2 m.
2de forklæder…4 m.
De daglige klæder den afdøde havde, har døttrene allereede borttaged til brug.
End videre
1 stoer eege skab med laas og nøgel og hængsler…4 rd.
1 aflang eege bord med aaben foed…1 rd.
1 lang dito…2 rd.
2de fÿhr bænke…5 m.
1 lidet egeskab…1 rd.
6 stk. tin talerkener…1 rd.
1 stryge jern med en bolt…5 m.
2de messing lyse stager…4 m.
Udi brøggeset
1 gang vogn til børn…12 s.
1 stoer egekar …1 rd. 1 m.
1 haand qværn…3 m.
2de solder og driftetrug…1 m. 8 s.
1 brøg tønde…1 m. 8 s.
Paa lofted fandtes indtet at beregne boen til indtægt.
I gaarden
1 sort hest 7 aar…10 rd.
1 dito 8 aar…10 rd.
1 brun blesset hoppe 12 aar…4 rd.
1 dito 9 år…6 rd.
1 sort mæhr plag 3 aar…5 rd.
1 lidet føll…2 rd.
1 sort koe 5 aar…4 rd.
1 dito 7 aar…4 rd.
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1 sort hielmet 8 aar….5 rd.
1 dito qvie…3 rd.
1 dito…2 rd.
1 ungnøds muusblaket kvie kalv…1 rd.
1 dito stud kalv…4 m.
4re faaer a`1 rd….4 rd.
9 sviin a`4 m. er …..6 rd.
4re gies og 1 gasse….1 rd. 1 m. 8 s.
Vogn og ploug redskab
1 træe vogn med behørende reedskaber, eftersom samme findes….4 rd.
1 dito…2 rd.
1 ploug med behørende…1 rd.
2de harver…1 rd. 2 m.
Kornet
I Lahden blev efterseet og da indtet aftorsken paa loftet blev forefunden, fandt vurderingsmændene,
at indtet til indtægt deraf kunde beregnes men kom til at mangle.
Som under indtægten udgiften skal blive beskreven hvorvidt samme beløber.
Og da indtet videre, efter 3 ganges paaraab af fogden blev anmeldt at komme boen til indtægt,
bliver beløbet i alt………………………………………………………………………….142 rd. 3 s.
Derimod besværingen
1. gaardens brystfældighed :
a) Stue huuset bestaaende af 13 fag
b) b) Laden 10
c) c) Fæehuus 10……………………………er 33 a`1 rd………………………………….33 rd.
2. Besætningen til aulingens fornødne drift hvis hartkorn er 3 tønder udfordres 4 gode bester ..40 rd.
3. Høÿe herskabets landgilde som eÿ er betalt og er 1 tønde bÿg at betale efter capituls taxten som
ongefæhrlig slutes at vil blive………………………… …………………………………1 rd. 5 m.
4. Kongelige contributioner som til dato eÿ er betalt……………………………………………..2 rd.
5. Til vogn og ploug reedskab tilligemed harver at bruge til aulingens drift, skiønes at behøves12 rd.
6. Videre foreviste Søren Mogensen af Enslev et skifte brev holden her paa stedet udi aaret 1752
den
2 januarÿ efter enkemandens første kone Anne Pedersdatter, som oplyser og af enkemanden
tilstanden, at den derudi beskrevne brev capitall endnu er her udi : boen indestaaende og er for
dem alle 3 i alt……………………………………………………………………..36 rd. 1 m. 14 s.
7. Til æde og sæde korn, foruden hvis laden skiønes at kunde indbringe, vil være fornøden rug 12
skp……………………………………………………………………………………………6 rd.
Byg og havre passerer.
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8. Enkemanden angav at være bortskÿldig 1 karls løn for 2de aar, som er sønnen Niels Mogensen
a`8 rd. er
………………………………………………………………………………………………16 rd.
9. For den afdøde kones begravelses bekostning tilkiendegav enke manden at være i gield, og derfor
saaledes at samme blev aftaged, ligesom og til én og anden foruden giæld skÿldig, hvilket
enkemanden udbad sig forskaanet for specieliter at benævne, men med sandhed er i alt til
sammen med begravelsen i bereignet den summa……………………………………………12 rd.
10. Til hans begravelses vederlag aftages i mindste 8 rd.
11. Dette skiftes bekostning :
1 ark stemplet papier……………………………………………………………………..1 m. 8 s.
For det paa 3 ark at give beskreven a` arket efter loven 3 m. er.. ………………………1 rd. 3 m.
Vurderingsmændene for deres umage……………………………………………………1 m. 8 s.
2 rd.
Og da indtet videre efter tilspørgende blev anmeldt boen at komme til udgift beløber samme sig til
den summa………………………………………………………………………………..169 rd. 14 s.
Naar nu boens indtægt med udgiften bliver ligvideret, sees at indtet overskud eller til deeling bliver;
men i det sted kommer til at mangle, som eÿ er tilstrækkelig = 27 rd. 11 m.
Af saadan beskreven boens tilstand fandt fogden sig beføÿet i anledning af den arve capital som her
i boen er indestaaende, at forespørge sig hos enke manden, hvorledes han vidste udveje til at faa
arvingerne til at faa samme betalt, naar ober for mynderen eller arvingerne self, som til deels ere
mÿndige, det maatte forlange Dertil svarede enkemanden, at han for alderen og svagheds skÿld ville
afstaa stedet til sin datter Anne Lispet, og den som kommer til stedet, skulde betale benævnte
arvecapital tillige med ald anden stedet vedhørende besværinger efter forud aicorderede aftale,
førend han faaer fæstebrev, og saaledes haabede til den tiid at maatte beroe som fogden paa sit høÿe
herskabs vegne lovede, naar det blev icke forlange til, thi ellers reserveres hvad lovligt kan være.
Enke manden ønskede gierne at pige børnene som han havde med den sidste kone, maatte faae
hendes under indtægten beskrevne kiste og sæng med gangklæder som fogden icke kunde melere
sig med i betragtning af boens tilstand, men kommer an paa, om den som faaer stedet, er i stand til
at betale gielden, uden i dette og øvrigt tilhørende at søge sin regres, og derved beroer det.
Børnenes christelig opdragelse, og anden for fornøden hielp, til de bliver selv i stand til at fortiene
deres underholdning, lovede enkemanden baade i sin tiid og for hans efterkommere at bestÿre
saaleedes at høÿe herskabet og alle andre dette skifte vedkommende skal blive uden ansvar.
Og da intet videre blev anmeldet med dette skiftes slutning, blev samme paa passerede maade
herved under vedkommendes hænders underskrift tilendebragt.
Datum ut supra.
Paa høÿe herskabets vegne C. Jelling
Paa egne og børnenes vegne Clemind Mogensen, tilligemed Søren Mogensen, til vitterlighed
Clemind Ovesen, Morten Erichsen.
Alt det min svigerfader Clemind Mogensen efter dette skiftebrev har ærklæret at faae fuldkomment,
naar han fratraade gaarden laaver iig herved og forsikrer som tiltrædende fæster at og fÿlde til hver
vedkommede forenøÿelse i alle maader, undtagen at kisten sæng med gangklæder, kan icke efter
begiæring blive børnene overdraget, men maae blive ved stedet uden erstatning derfor at giøre. –
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Hvilket herved under min haand bekræftes. Datum Stautrup den 25. februarÿ 1776.
Rasmus Ovesen.
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