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Nr. 60. Side 76. 1729. 24. Maj. 
Bohl Hansdatter, 6. Sg. Høgegaarden Klemensker. 
Anders Pedersen. 
 4 søn. 
A: Peder Pedersen Høg, 6. Sg. Klemensker. 
B: Mads Pedersen Høg, død, Rønne. 1 dat. 
 1: Dorethe Madsdatter, gm. Jørgen Andersen, Rønne. 
C: Hans Pedersen Høg, død. 1 dat. 
         1: Anne Hansdatter, gm. ?  ?, København. Værge: Farbror, Peder Pedersen Høg. 
D: Morten Pedersen Høg, død. 3 søn. 
 1: Peder Mortensen Høg, egen værge. 
 2: Hans Mortensen Høg, egen værge, Klemensker. 
 3: Morten Mortensen Høg, f. 1713. Værge: Bror, Peder Mortensen Høg. 
Anno 1729 Dend 24 maj  er Møtte paa Rettens Viegne  Skifte Betienteren  Tillige med 2  
Wurderings mændene efter Hr. Jørgen Andersen i Rønne hans begiring for at lade  Registrere og 
Wurderer hvis gand:og midler efter sal: Bohl Hansdaatter . og var i ægteskab med Anders 
Pedersen som boede og døde paa Høgegaarden i Clemmensker sogn hvor fantes som hendes 
levende mand bente Anders Pedersen fremviste og ved følgende 
Heste  
En hvid Hest gilling 8 Sld., endnu En hvidgraa  Hest gilling 7 Sld en gl. brun snopped Hest gilling 1 
Sld. 2 mrk.,  
Qvieg  
En sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun Koe 5 Sld., slet røe Koe 6 Sld., nok en slet Røe Koe 
hvid liken 5 Sld. 2 mrk., en slet Røe Qvige 3 Sld. 2 mrk., en blaked Qviegekalf i andet aar 2 Sld., en 
slet Røe Tÿfr 3 Sld., en sort hielmed Tÿhr nøød 2 Sld. 1 mrk., it  kuhl sort Tÿhr nøød 2 Sld.2 mrk., 
en røe hielmed Qvigekalf i aar 2 mrk.,. 
Faar og Lam 
11 stÿkker gamble Faar á 3 mrk. er 8 Sld. 1 mrk., en tilliges Væhr 2 mrk.- skl., 13 unge Lam á 1 
mrk. er 3 Sld. 1 mrk.,  
Gies. 
4 gamble gies med gassen á 1 mrk. er 1 Sld., 12 unge Gieslinger á 10 skl. er 1 Sld.3 mrk. 8 skl., 
Boeskab.Vahre 
En arbiedsvogn med 9 smaa stier hammel tøm og hals sihler samt Jern Nagler 3 sld.2 mrk., en ploug 
foruden knif med jern juhl bøse løber og ringe 1 Sld 3 mrk., it aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en 
gammel Skovsleede med træ videer 12 skl., en træ tienned hare 8 skl., nok  en træ tienned harre 8 
skl., ophugen juhl taverre Phil til en gang juhl af Aske 3 mrk., en Væhr 8 skl., en Kieptak 4 skl., nok 
en Kieptak 4 skl., it Saufskaaren Aske bræ 1 mrk., nok half skieppe stor 4 skl., én staandtønde 1 
mrk., en straae bond half stønde 8 skl., nok en straae bond half stønde 8 skl.en straae bobds fuering 
12 skl., en hiem Qvern med huus og træ seil 2 Sld., it gammel Aske Drÿnetrug med stohl 12 skl., en 
kierne  med laag og stauf  10 skl., en fÿre laage butte 4 skl., it hakebræt af Aske 4 skl., 
 I stuen  
en fÿhre kiste uden laas og hengsler 10 skl., endnu en gammel  fÿhre kiste med  laas og maarrer 
hengsler 2 mrk., it lidet Fÿhre skrein med laas og hængsler 8 skl.,  it Ege bond med stange fond og 
ene bond skuffe 2 mrk., en ganne høÿ Aske kike bagstohl 4 skl., en liden sædestohl med spaaner 
bond udi 1 mrk., en liden sæde stohl med halen bond udi 4 skl.,  

 1 



 
Sengeklæder i Krubhuset 
It Egesengested med en side og en gavl 1 mrk., der udi fantes en hvid vadmels overdÿne 3 mrk., en 
sort ranned vadmels underdÿne 1 mrk. 8 skl., en hvid vadmels hoveddÿne  med brune renner 12 skl., 
en hvid linnen hoved pude foruden lihn vaar 4 skl., it gammel blaae garns lagen med 2 breder 6 skl.,  
I Drengesengen  
En graae vadmels overdÿne 1 mrk. 4 skl., en hvid linnen hoved dÿne 1 mrk.,  
Benkeklæder. 
En Spohlskadet  Benkedÿnne 3 allen lang med spohlskadet underfohr og lapper paa 1 mrk. 8 skl., 
nok en Spohlskadet  Benkedÿnne 3 allen lang med spohlskadet underfohr og halm udi  1 mrk. 4 skl. 
En væved agedÿne med spohl i skadet fohr 8 skl., it gammel flamsk hiønde med spohl skadet under 
fohr 4 skl., en spohl skadet aggedÿnne med barked kalfskind under 10 skl., nok i A spohl skadet 
hiønde med spohlskadet under fohr 6 skl., it gammel læsned m hiønde med barked kalf skind under 
fohr og 4 vipper 6 skl., it gammel spohl skadet sengeklæde 3 allen lang med 2 breder udi 1 mrk. 8 
skl., it gammel brun vadmels hiønde med sammen  slager under fohr 4 skl.,  
Lihn Klæder 
En koppe dreines borddug med 2 breder udi 1 mrk. 4 skl.,  
Jernvahre. 
En spade med skaft 2 mrk., en tæhr hake 2 mrk., en jern tÿfve med skaft 8 skl., en Seis med bom og 
ringe 2 mrk., en jern grÿdekrog med jernstang 2 mrk.,  
Mesing. 
En mesing kiedel paa en spandstor med jern grefiv udi 1 Sld.,  
Thin. 
En gammel thin skaal med 2 øren 1 mrk., en liden mesing lÿsestage 8 skl.,  
Rug. 
Som er saaed her til gaarden angaf Anders Pedersen at vere 2 tønder á 2 Sld. 2 mrk. er 5 Sld. 
Biug  
Som er saaed her til gaarden angaves at vere 2 tønder og 2 skiepper á tønder 2 Sld. Er 4 Sld. 3 mrk. 
2 skl.,  5 tønder havre som og er saaed her til gaarden á tønden 3 mrk. er 3 Sld. 3 mrk. 
Skifteretten til spurte denne sallig Qvindes mand Anders Pedersen saa velsom den tilstede verende 
søn Peder Pedersen om de vidste vedere løsøre hand at angive hvor til de svarede nej ej vedere at 
være end som anført er  
Summa beløber sig dette  Nu Reg:  sterfboes løsøre middel til 100 Sld. 1 mrk.,  
Saa blef fremvist denne sallig Qvindes Ifare og gang klæder som er en sort vadmels kiohl med sort 
lærit i lifvet og hægter udi 1 mrk., grøn wadmels trøge med sort underfohr 1 mrk., en gammel sort 
klædestrøge med sort vadmelsunder fohr og skÿter i 8 skl., it sort vadmels skiørt med fohr og 
kantning for 2 mrk. 4 skl., it rødt skiørt med en gul lærits skor neden om 1 mrk. 4 skl., en gammel 
hørgarns opled 4 skl., en gammel sort Silke puldhun med gammel atlask baandag plus 8 skl., en 
gammel sort pallemits pullehue med gammel flike 4 skl., Summa beløber sig denne Sallig Qvindes 
Ifare klæder til 1 Sld. 2 mrk.,  
Og som nu ej merervar ved denne Registrering var at for rette Saa sluttes det til videre tillÿsning 
skeer da skifted at bringes at bringe til endelighed der til viders bÿrd under vor hænder skiftestedet  
Ut Supra   Friderik Sloke, Anders Kurre,  
Christen C:H:S:Hansen Rønne, 
Anders A:P:S:Pedersen,   Peder P:P:S:H: Pedersen Høg 
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Anno 1729 dend 27 Jullÿ er efter Lovlig giorde Tillÿsning efter foregaaende Registrering og 
Wurdering sampt paa følgende Skifte og deeling efter bemelte  Anders Pedersens Salig hustru 
Bohl Hansdaatter som boede og døde paa den. 6te Jord Eÿendoms gaard beligende udi 
Clemmensker sogn Høggegaarden kaldet , og det imellem denne Sl: Qvindis Samptlige efterlevende 
mand Anders Pedersen  paa ene og paa anden side denne Sallig Qvindes efterladte børn  og  
børnebørn . som er 4 sønner deraf  
Den eldste søn Peder Pedersen Høg som møtte, og er boende paa forne funte 6 gaards grund, 
Den anden søn Mads Pedersen Høg ved døden er afgangen og var boende i Rønne  
 Og efter hammen lever en daatter ved navn Dorethe Madsdaatter Høg som er i 
 ægteskab med Hr. Jørgen Andersen i Rønne som møtte og hos hende svarede. 
Den 3de denne Sallig Qvindes søn Hans Pedersen Høg som og ved døden er afgangen, og efter 
 hammen igien lever 1 daatter ved navn Anne Hansdaatter , som er gift udi 
 København,  og i hendes fraværelse er til tilsinne vergeret Mÿndlingenes farbroder 
 Peder Pedersen Høg i Clemmensker sogn. 
Den 4de og ÿngste søn Morten Pedersen Høg som og ved døden er afgangen, og efter hammen 
 igien lever 3 sønner hvoraf  
 Den eldste søn Peder Mortensen Høg sin egen verge som møtte. 
 Den anden søn Hans Mortensen Høg sin egen verge og er boende i Clemmensker 
 sogn  
 Den 3de og ÿngste søn Morten Mortensen Høg paa 16 aar gammel for hammen er nu 
 til verge anordned i stedet for hans farbroder Mads Pedersen Høg som for om tiid 
 siden er boet ved mÿndlingenes broder Peder Mortensen Høg som haver sit 
 vergemaal forsvarlig nu efter loven at vere  
Hvor paa Rettens veigne var oververende Høÿ Edle og Welbaaren Hr. General Major Ober 
Commendant og Amptmand Hpr Niels West paa hans og egne veigne Kongl: Maÿst Skifteskriver 
Nicolaj Brugman tillige med hans fuldmegtig Fridrick Sloke , blef til Wurderings mend opmeldet 
Anders Kurre og Christen Hansen Rønne begge boende i Clemmensker sogn, og er da videre 
forefunden og Pahsered som er følgende nemlig Skifteretten til spurgte Anders Pedersen saa 
velsom denne Sallid Qvindes Samtlige tilstede verende arfvinger om de vidste videre løsøre gods at 
angifve  som dette Sterfboe kunne komme til bedste, hvortil de svarede nej ej videre at vere end 
som angifven er blef saa for skoe funet denne Sallig Qvindes ifare og gang klæder deelt imellem 
hendes efterlatte børn og arfvinger som er 4 sønner hvor af en hver søn og deris arfvinger 
tilkommer paa deris laad 1 mrk. 8 skl., saa er da først for denne Sallig Qvindes 
Eldste søn Peder Pedersen Høg som tilkommer i arf af i fare klæder 1 mrk. 8 skl., udlagt en sort 
vadmels kiole med sort lærits i lifvet og hægter  udi 1 mrk., en gammel Sort klædis Trøge med sort 
vadmels under fohr og hegter 8 skl.,  
For den anden denne Sallig Qvindes søn Morten Pedersen Høg som og ved døden er afgangen, Og 
efter hammen lever en daatter ved navn Dorethe Madsdaatter Høg som er i ægteskab med Hr. 
Jørgen Andersen og tilkommer i arf efter hendes farmoder af i fare klæder 1 mrk. 8 skl., udlagt it 
røt vadmels skiørt med gul lærits skoe neden om 1 mrk. 4 skl., en gl. Hue garus opled 4 skl.,  
For den 3de denne Sallig Qvindes søn Hans Pedersen Høg som og ved døden er afgangen, og efter 
hammen igien lever 1 daatter ved navn Anne Hansdaatter , som er gift udi København, og i 
hendes fraværelse er til tilsinne vergeret Mÿndlingenes farbroder Peder Pedersen Høg i 
Clemmensker sogn. Som tilkommer i arf af i fare klæder 1 mrk. 8 skl., udlagt en grøn vadmels trøge 
med lærits fohr 1 mrk., en gammel sort silke puldhue med gammel  alteskes baand og plue 8 skl.,  
For den 4de og ÿngste søn Morten Pedersen Høg som og ved døden er afgangen, og efter hammen 
igien lever 3 sønner , hver arfver deris fader laad  af i fare klæder som er 1 mrk. 8 skl., der af 
tilkommer en hver søn 8 skl., som dennem sker  udleg for, for den eldste denne Sallig Mands søn 
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Peder Mortensen Høg som tilkommer i arf efter sin Farmoder af I fare klæder 8 skl., udlagt it sort 
vadmels Skiørt uden skoe og kantning 1 mrk. 4 skl., tilovers 12 skl., For den anden Morten 
Pedersen Høg søn som er ved navn Hans Mortensen Høg,som arfver af sin Sallig faders tilfalden 
laad efter sin Farmoder af I fare klæder 8 skl., den for udlagt hos sin Eldste broder Morten 
Pedersen Høg af it sort vadmels Skiørt at hafve 8 skl.,  
for den 3de og ÿngste Morten  Pedersen Høg, søn Morten Mortensen Høg som tilkommer i arf 
efter sin Farmoder af I fare klæder 8 skl., udlagt hos sin eldste broder Peder Mortensen Høg af it 
sort vadmels Skiørt at hafve 4 skl., en gammel sort Pollmiits pul Hue med gammel fleskning 4 skl., 
hvad sig den 6 Jord ejendoms gaard belanger da frem lagde denne Sallig Qvindes efter levende 
Mand Anders Pedersen møtte Mands  dem far en af dato 26 januar 1700 hver af sene at  bemelte 8 
te Mend hefire Sut og Taxeret den 6te Jordejendoms gaard herlighed og udhuuse til sammen udi 
berignend for penge 100 Sld. 3 mrk., Siger it Hundrede Slettedaller og tre mark,  
Hvor af er fradragen til Skatt til Amtstuen samt Mands hold og anden bekostning som da opløb til 
64 Sld. 2 mrk., og blef da i behold 36 Sld. 11 skl., hvor af Enken denne Sallig Qvinde Bohl Hans 
Daatter hafver bekommet den halfve part som er 17 Sld. 8 skl.,Skatt, som hand og hans hustru den 
tiid hafver paa gaarden paa dileget siden Skifted er holden efter denne Qvindes første mand Peder 
Hansen Sønner hvor af enhver til fulden er paa sin laad 4 Sld. 2 mrk. 1 skl., 36 Sld. Hvilke alle med 
nu her udi den , den 6 gaarden bestaaende undtagen Hans Høgs som ved døden  den tiid var 
afgangen hans søns part som iligemaade ved døden afgangne de efter hvilke hans pant var 2 Sld. 3 
mrk. 1 skl. 10½ Dc: som Anders Pedersen ud af den 6te gaard hafver til bente Drenge begravelse 
giort fornøÿelse for en saa vaire elleve mark en skilling 10½ penge, fra drengenes som denne sallig 
Qvindes børne og arfvingerne med hendes sønne daatters Anne Hansdaatter arfve pant udi 
gavndeel til gaeden 1 Sld. 1 mrk. 5 skl. 6 y: penge 14 Sld.3 mrk. 9 skl., sieger fiorten daller tre mark 
nÿ skilling sammen 8te mands dom blef lest og paa skrefven Og Anders Pedersen igien leverit .  
Hvad sig Renten angaar af forskrefvenes arfve parter da efter laad denne Sallig Qvindes søn Peder 
Høg og Hr. Jørgen Andersen paa sin Hustrus viegne samt  Og paa Hans Høge Anne Hans 
daatters viegne renten af deris af de 8te mands udreignede arfve partter Peder Mortensen vilde ej 
efter givne renten af de 4 Sld. 2 mrk. 1 skl., x: mens var dog om sider fornøÿet med den rente hand 
paa Skifted efter hans Sallig Stiffader Olluf Christensen er blefven til reignet af de forskrefvne 4 
Sld. 2 mrk. 1 skl., Joedepenge til arf bekommet hafver som hans Sallig fader efter sin Sallig fader 
som er 2 Sld. 1 mrk. 9 skl., som hammen her efter skal ske udleg for af løsøre godset Hr. Jørgen 
Andersen af Rønne fremlagde i R pandt bref udgifven af denne Sallig Qvindes efterladte mand 
Anders Pedersen som er af Dato 24 Aprilÿ 1728 under Anders Pedersens haand med trende 
bogstaver Og med ham til Witterlighed underskrefven  T. Mands Valfesen og Frederich Sloke, lest 
under Nørreherrits ting fredagen den 30 Aprilÿ samme aar og af Rettens Midel Drrifiiered Mons 
Clausen Thoren og Lars Andersen Birk af forskrefne Pante brefenes , at Hr. Jørgen Andersen 
hustru efter Anders Pedersens Og hans nu Sallig Hustrues begiering udi deres frang laant og den 
med forstreegt til Rester -- udgivelse og der udgifter first penge it Hundrede og Sÿv og 
firesindstÿfve Slettedaller nok hafver be bemelte Jørgen Andersen indfrent fra Mons Monsen i 
Skrike i Clemmensker sogn som hans da i hænde hofnende pante bref som var af dato 14 Aprilÿ 
1728 lÿdende paa Capital  Tre og Halftresinds tÿve Slette daller giorde i alt dend summa som otte 
rørette Hr. Jørgen Andersens pante bref om forvalteren  penge  240 Sld., ---- Toe hundrede og fÿre 
tÿfve   
pund Forskrefne fueene Summa Pant setter bemelte Anders Pedersen med sin hustru Bohl 
Hansdaatter  vilken og  samt ike den 6 Jord egendoms gaard beliggende udi Clemmensker sogn  
med ald sin tilliggende Huus birigning, Ager og Eng skov og widere samt tilleggene og dee til 
tilleget hofver og det udi 16 aar fra Pante bref – dato Dicture . AB sludtning med paa forfaldene 
--- ----- Loven, and vidre som samme pante bref udi sig self vi-- --  -- lige --   
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 ind viisse og om formelde samme pante bref blef atter vi—d og paa skrefven og Hr Jørgen 
Andersen igien leveret og forblef it Hr Jørgen Andersen formeldes ved sit pante indtil ------ 
---- --- --- alt Sal: Morten  Pedersen Høg, sønner som er  dend Eldste hans søn Peder Mortensen 
Høg som tillege dend er verge for sin ÿngste broder Morten Mortensen saavel som der mellemste 
søn Hans Mortensen der er sin egien verge frem kom for skifte retten og for mente den til nest 
kommende fisked ved retten at lade op Prefue mend paa denne 6 Jord ejendoms gaard hielst efter di 
at de vede de 8te mend vil giøre deris paastand, Og hafve paa kiendt frem Sæde og sædets 
Rettighed i og til denne 6 Jord egendoms gaard at til komme hvor paa de var begierende 
Skifterettens kiendelse hvor til Skifte retten gaf til gien svar, at som denne Sallig Qvindes son 
Morten Pedersens arfvinger er bød sig ville ved retten lade op Prefue mend paa efter rørte 6 gaard 
og denne Sallig Qvindes efter levende mand Anders Pedersen det leiemaal samt aktenet saa 
anbefaller skifte retten Morten Pedersen arfvinger, at de til nest kommende fiske ved retten lade op 
Prefue mend saa at ---- at vide hvem sæde og adgangen udi forskrefvene gaard blifver berettiget af  
forskrefvene og indførte Sæds afgrøde sverer Anders Pedersen sammen Keirke præsten deÿen 
samt Herritsfogden hvis som der af ÿdes bør blef saa angieven dette sterfboes bort skÿldige gield og 
Pretentioner som følger befindes efter det Skifte bref oprettede efter Sallig Olluf Christensen foran 
af dato 9 Martÿ 1719 hvor af ses at bemelte Morten Pedersens 3 sønner hafver bekommet til udleg 
20 Sld. Efter verrende Hr Ampt skrifvernes Qrivetering for hvis Rekonh: deris Sallig Fader for sin 
Moder betalt hafver, og udi den 6te gaard var indført hvor for de nu ej udi efter rørtegaard kand 
forskrefvene 20 Sld. Indførtes mens efter deris egen villie for langer de her af boet af løsøre godset 
udleg for saa er da først  
for den eldste søn Peder Mortensen som for ham arfver  bekommet udleg efter amptskrifverens 
Qvitering af den 6te gaard som var 20 Sld. Penge 6 Sld., udlagt hvis som Anders Pedersen hafver 
angivet at vere saaed til denne 6te gaard Rug 2 tønder á tønde 2 Sld. 2 mrk., er 5 Sld., i Drenge 
Sengen en graa vadmels overdÿne 1 mrk. 4 skl., en hvid linnen hoveddÿnne 1 mrk., en Spoleskadet 
benkedÿnne 3 allen lang med Spoleskadet under fohr og 2 lapper paa 1 mrk. 8 skl., en liden sæde 
stohl med holm bond 4 skl., dernest  
for den anden søn Hans Mortensen som forhen udi den 6te gaard haver bekommet udleg efter 
forige Hr Ampt skrifvernes Qrivetering 7 Sld., udlagt Biug som er saaed til gaarden som er 2 tønder 
2 skepper á 2 Sld  er 4 Sld. 3 mrk. 2 skl., en Spade med skaft 2 mrk., en Jern grÿde kraag med jern 
stang 2 mrk., en gl. Fÿrre kiste med laas og maarner hengsler 2 mrk., en liden sædestohl med spaane 
bond 1 mrk., it sauf skaar en Askebræt  1 mrk., en kierne med laag og stauf 10 skl., en Fÿrre 
laagebøtte 4 skl.,  
for den 3de Morten Pedersen søn Morten Mortensen som ligeleedes for igien arfver bekommet 
udleg udi den 6te gaard efter Qriveterings udfald for gennem verger hans broder Peder Mortensen 
som er 7 Sld., udlagt 5 tønder Haver som er saaed her --- 6te gaard á 3 mrk. er 3 Sld. 3 mrk., it 
kulsort Tÿrenød 2 Sld.2 mrk., en sau skaaren Askebræ 1 mrk., øster huuset en Egestaand tønde 1 
mrk., it gl. Aske dreinetrug med stohl 12 skl., Askebræt 4 skl.,  
Peder Mortensen fordrede rente af de 4 Sld. 2 mrk., som forhen er bestaaende i den 6te gaard som 
er udriegnet paa skifted efter Sallig Olluf Christensen hvor med hand som forre melte var fornøÿet 
med som er 2 Sld.1 mrk. 9 skl., og derfor her af boets løsøre midel skeer udleng it sort hielmed 
Tÿrenøød 2 Sld.1 mrk., i stuen Fÿrre kiste uden laas  og hængsler 10 skl., til overs 1 skl.,  
Hr Jørgen Andersen fordrede for resterende  rente auf  7 Sld. Capital udi it aar og i sin andel som 
bereignes fra 24 April 1728 til nu dato som her af boet sker udleg for 11 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt 
en sort Koe 3 Sld., en slet røe Qvige 3 Sld. 2 mrk.  4 stÿkker gl. Faar á 3 mrk. er 3 Sld., 8 unge Lam 
á 1 mrk. er 2 Sld., en Aske vogn asel 8 skl., en kiepaak 4 skl., tilovers 1 skl.,  
Nok fordrede Hr Jørgen Andersen i Rønne efter sin Sedel for forskriefning til denne Sallig 
Qvindes Ud fart som Anders Pedersen  vedgik 6 Sld.1 mrk. 10 skl., udlagt en Slet Røe Koe 6 Sld., 
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ringe gie sleiger á stykket 10 skl.er 1 mrk.2 skl., en gl. Høÿ Røk bagstohl 4 skl., i Steenhuset en 
liden en Røsteballis paa en half skeppe stor 4 skl., tilovers 2 skl.,  
Jep Espersen boende i Clemmensker sogn fordrede for bræder til denne Sallig Qvindes ligkiste 
som vedgikes 2 Sld. 4 skl., udlagt en blaked Qvigekalf i andet aar gammel 2 Sld. En kiepstuk 4 skl., 
Peder Pedersen Høg fordrede for it fyher bræt og for en vogn azel 8 skl., i alt som vedgiekes 1 mrk. 
8 skl., udlagt it Lam 1 mrk., en Aske vogn azel 8 skl.,  
Anders Monsen i Kiens haugen i Clemmensker sogn  fordrede for vende laante penge 6 Sld.,og for 
anden bekomme vahre 1 Sld. 1 mrk., er i alt som vedgiekes 7 Sld. 1 mrk., udlagt En sort hielmed 
Koe 5 Sld. 2 mrk., en ploug foruden knif med jern juhl bøse løber og ringe 1 Sld 3 mrk., 
Hans Larsen i Clemmensker sogn  fordrede for laante penge 4 Sld. Og for 3 skiepper Rug Mehl á 3 
mrk 12 skl.,er 2 Sld. 4 skl., tilsammen som vedgiekes 6 Sld.4 skl., udlagt en hiem Qvern med huus 
og træ seil 2 Sld., en røe hielmed Qvigekalf i aar 2 mrk., 2 gl. Faar á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., nok 2 
gl. Faar á 3 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., 2 Lam á stykket 1 mrk. er 2 mrk., en gammel Skovsleede 12 skl., 
en træ tiemmed Hare 8 skl., en Wogn  Klou akzel 8 skl., en Wege Wæhr 8 skl.,  
Peder Mortensen fordrede for ligkiste ns arbiedsløn som vedgiekes 1 Sld. Udlagt it gammel Faar 3 
mrk., i Sterhuset en Straaebonds fiering 12 skl., i Krubhuuset en hvid linnen hoved pude uden 
liheWaar 4 skl.,  
Hr Peder Koefoed i Hasle fordrede efter sin sedel som Anders Pedersens Wedgiekes 2 Sld. 1 mrk., 
udlagt en gammel Brun Snopped Hest gilling 1 Sld. 2 mrk., it gammel Faar 3 mrk.,  
Albert Dik i Allinge fordrede efter sin Sedel som Wedgiekes 2 Sld., udlagt En mesing kiedel paa 
en spandstor med jern grefiv udi 1 Sld., i Krubhuuset en hvid vadmels overdÿne 3 mrk., Sengested 
samme sted med en side og en gavl 1 mrk., 
Anders Pedersen  Angaf at were skÿldig til Sogne Præsten Welwerdige Hr. Ellius Pedersen for lig 
tienesten 1 Sld.2 mrk., udlagt it gl. Faar 3 mrk., 2 unge Lam á 1 mrk. er 2 mrk., en gl. Gaas 1 mrk., 
Sogne Deÿnen Mons Hvalhul fordrede  for lig tienesten 1 Sld., udlagt 3 Stÿkker gl. Gies á 1 mrk. 
er 3 mrk., en ung Gaas 10 skl., en træ  tienned hane 8 skl., tilovers 2 skl., 
Anders Pedersen  Angaf at were skÿldig til Sct. Clemmeds Kirke som kierkevergen Esper Nielsen 
opbergier og svarer for en tønde kierke havre 2 mrk. 8 skl., udlagt it aar med Bihl 1 mrk. 4 skl., en 
koppe dregels bord dug med 2 brender 1 mrk. 4 skl.,  
Anders Pedersen  Angaf  at have udlovet til Kiøbenhavns brandskatte som her af boet skeer udleeg 
for 3 mrk.4 stk. unge Gies á 10 skl., er 2 mrk.12 skl.,  en straaebondshalf tønde i steen huuset 8 skl., 
Margrethe Mortensdaatter fordrede for reede rente penge som Anders Pedersen fordrede for 
reede rente penge som Anders Pedersen vedgiekes 3 Sld., udlagt af en en brun Koe sat for 5 Sld., 
deraf 3 Sld.,  
Endnu fordrede Margrethe Mortensdaatter for hendes opvartning udi denne Sallig Qvindes 
langvarige Svaghed 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en en brun Koe sat for 5 Sld., af 1 Sld. 2 mrk.,  
Imod denne Sallig Qvindes udfart eller begravelses bekostning Prætenderede Anders Pedersen lige 
ved laug som og hans med arfvinger hammen bevilgede at skee udleg for 13 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
udlagt hos Jørgen Andersen i Rønne 2 skl., af en brun koe sat for 5 Sld., de af 2 mrk., en slet røe 
koe hvid i lisken 5 Sld. 2 mrk., hos Sogne Deÿnen 2 skl., 5 unge Gies á 10 skl., er 3 mrk., en 
arbiedsvogn med smaa stier hammel tøm hals sieler og jern nagler 3 Sld., i Krubhuset en sort 
ranned vadmels under dÿnne 1 mrk. 8 skl., en hvid vadmels hoved dÿnne med brun remmer 12 skl., 
it gl. blaagarns lagen med 2 breder udi 8 skl., en Spohl skadet benke dÿnne 3 allen lang med samme 
slags under fohr 1 mrk.4 skl., En væved agedÿne med spohl i skadet fohr 8 skl., it gammel brun 
vadmels hiønde med sammen  slager under fohr 4 skl., en jern tÿfve med skaft 8 skl., en spohl 
skadet aggedÿnne med barked kalfskind under 10 skl., it spohl skadet hiønde med spohlskadet 
under fohr 6 skl., it gammel læsned m hiønde med barked kalf skind under fohr og 4 vipper 6 skl., it 
gammel spohl skadet sengeklæde 3 allen lang med 2 breder udi 1 mrk. 8 skl., it gammel brun 
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vadmels hiønde med sammen  slager under fohr 4 skl., En gammel thin skaal med 2 øren 1 mrk., en 
liden mesing lÿsestage 8 skl., en tilleg 2 mrk.8 skl., - 2 mrk. 8 skl., 
Skifte Forwalteren for sin Saloie 1 Sld. 3 mrk., udlagt hos Skifteskriverens udleg at hafve 1 Sld. 3 
mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa sterfboet at forfatte detyte skiftebref at 
skrifve og tilbage føre en efter rettning Sedler og Slet panpier i alt 13 Sld.,  udlagt en hvid hest 
gilling 8 Sld., endnu en hvidgraa hest gilling 7 Sld., tilovers 2 Sld.,  
Stemplet papir til dette skiftebref 3 mrk.,  udlagt it Ege bord med stange foed 2 mrk., it lidet Fÿhre 
skrin med laas og hængsler 8 skl., i Steenhuuset en straaebonds half tønde 8 skl.,  
Vurderings mendene for deris umage hver for som de hauer giort 2 Reiser baade for Registeringen 
og i hastnes tiid á 3 mrk. er 1 Sld.2 mrk., de for udlagte hos Skifteskriverens udleg at hafve 1 mrk., 
en lehehake 2 mrk., phil til en gang juhl af Ask 3 mrk.,  
Johanne Monsdaatter fordrede for tieneste løn for it aar ungefehr 30 aar siden som kunde opløbe 
sig i alt efter hendes formening 6 Sld., Anders Pedersen foregaf at bemelte tienestepige ej nogen 
tiid efter saa mangen aars forløb hafver at fordret ham eller hans Sallig hustru nogen tieneste løn 
hvor for hand ej vilde tilkende hende nogen udleg mens var begierende at maatte henviistes til 
Lands og Rett hvor hen og Skifte Retten dette Remmiterede Saa efter at saaledes var udlagt saa til 
det sidste Endnu tilspurte Skifte Retten Anders Pedersen saavel som denne Sallig vindes samptlige 
efterlefvende børn. 
Og Arfvingerne om de vidste videre goeds eller Gield at angive de det vilde frem sige hvor til at 
svarede nej ej vidre at vere end som angivet er og forskrefvet staar, og efter som ej noget blef det  
overes Entie til denne Sallig vindes mand eller hendes efterlefvende børn og børnebørn, af 
løsøregodset liden Ifare klæderne Saa efter Slig beskaffe ohne 
 ( sidste linier og første linier mangler 
Der til videre bliver 5 under vore hænder og Signetter Skiftesteden paa 6 gaard i Clemmensker  
sogn dato 27 Jullÿ anno 1729. Nicolai Brugman,   Friderik Sloke,     Anders Kurre  
Christen C:H:S:Hansen Rønne,    Anders A:P:S:Pedersen,  Peder P:P:S:H: Pedersen Høg 
Hans H:L:S:Larsen, Peder Mogensen, Jørgen Andersen. 
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