663. Christence Jacobsdatter, 6. Sg. Klemensker.
Nr. 598. Side 607. 1748. 6. Feb. Landsogn
Christence Jacobsdatter, 6. Sg. Klemensker. Høgegaard.
Hans Jørgensen.
Ved første ægt med Anders Michelsen. 2 søn. 2 døt.
A: Hans
Andersen,
f. 1737. Værge: Farbror, Thoer Michelsen.
B: Anders Andersen,
f. 1740. Værge: Faders søsk.barn, Lars Andersen, Klemensker.
C: Karen
Andersdatter, f. 1732. Værge: Faders søsk.barn, Jens Andersen, 23. Sg. Olsker.
Kildesgård
D: Anna
Andersdatter, f. 1735. Værge: Faders søsk.barn, Thoer Andersen, 15. Vg.
Klemensker. Duegård
Ved ægt med enkemanden. 3 døt.
E: Margrethe Hansdatter, f. 1744.
F: Kirsten
Hansdatter, f. 1746.
G: Christence Hansdatter, f. 1748. ( 6 uger.).
Værge: Far. Tilsynsv: Morbror, Anders Jacobsen, 4. Vg.g. Rutsker. Melgård

Anno 1748 dend 6 Februarii Indfandt sig paa Rettens Vegne som Skifteforvalter Høyædle og
Velbaaren Hr. Amtmanden Johan Christian Urne og paa hans vegne hride vegne hans fuldmægtig
Wilhem Hansen samt Kongl: Maÿst Skifteskriver Hr. Capits: Thiesen og paa hans vegne hans
fuldmægtig Johan Hiuech tilligemed de tvende vurderingsmænd udi Clemmensker sogn anordnede
vurderings Jørgen Edvertsen og Lars Andersen begge boende udi samme sogn efter farne gl.
berammelse og lovlig giorde tillÿsning at Registrere og Vurdere saa og endelig Skifte og deeling at
holde efter Hans Jørgensen Sal: Hustru ved navn Christence Jacobsdatter som boede og døde
paa d. 6de Sl.gaard Høgegaarden kaldet beliggende udi Clemmensker sogn, og det over dend Sal,
Qvindes boe og formue og efter giorde udl: og betaling til de –bedrande Creditoer, det øvrige igien
at Skifte og deele imellem denne ved døden afg:Qvindes Mand Hans Jørgensen paa dend ene side
og paa den anden side denne ved døden afg: Sl.Qvindes børn som er først de hun udi første
ægteskab med Anders Michelsen have auflet som er 2 sønner og 2 døttre
Dend eldste søn ved navn Hans Andersen paa 11de aar gl. for hammen er forhen til værge
anordenet farbroderen Thor Michelsen boende paa sierlegaards grd. Som mødte
Den 2de søn ved navn Anders Andersen 8 aar gl. for hammen er forhen til værge anordenet
faderens sÿdskende barn Lars Andersen boende i Riisbye i Clemmensker sogn som mødte
Dend eldste datter af samme kuld ved navn Karen Andersdatter 16 aar gl. for hende er forhen til
værge anordenet faderens sødskende barn Jens Andersen paa Adds gaarden i Olsker sogn som ej
mødte.
Den 2 og ÿngste datternaf samme kuld Anna Andersdatter 13 aar gl. for hende er forhen til værge
anordnet hendes faders Søskende barn Thor Andersen paa d. 15 Sl. Gaard her i Clemmensker sogn
som mødte,
Dernest haver denne ved døden afg: Sal: Qvinde udi ægteskab med denne efter levende Enkemand
auflet 3de døttre,
Dend eldste Margrethe Hansdatter 4de aar gl:
Dend anden Kirsten Hansdatter 2 aar gl:
Dend 3de Christence Hansdatter 5 uger gl: for disse sidste 3 døttre verger faderen self efter loven
og blev med hannem som tilsÿns værge anordnet Mÿndlingenes Morbroder Anders Jacobsen
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boende paa d. 4 Sl.grd. grd. I Rutsker sogn som var tilstede hvorda Retten udi hans Kongl: Maÿst
høje navn blev hadteto; og Pahseret som følger.
Heste og Hopper.
En hvidgraae Hest 4 Sld. 2 mrk., en brun blisset Følei 4 Sld., én brun stierned ugillet Fohle 3 Sld.,
en brun Hoppe 8 Sld., en sord blisset Hest for 8 Sld., nok en graa skiuelet Hest som efter beretning
var værd at vuedene formedelst ald.
Qveg.
En sort Koe for 3 Sld., en sort hielmet Koe 5 Sld., en røe grimed Koe 5 Sld., en bleget rød Koe 5
Sld., en røe skioldet Koe 6 Sld., en sort skioldet Qvie 2 Sld., en sort hielmet Qvie Kalv 1 Sld.1 mrk.,
en rød stiernet Qvie Kalv 1 Sld.2 mrk., en rød skioldet Qvie Kalv for 1 Sld. 2 mrk., en rød hielmet
Qvie Kalv 1 mrk., en rød Tÿre Kalv 1 mrk.,
Faar.
8 st. gl. Faar á 3 mrk. Er 6 Sld., 2 Lam á 2½ mrk. Er 1 Sld. 2 mrk., 2 tilloge Vædre á 2 mrk. 8 skl.,
er 1 Sld.1 mrk.,
Svin.
En hvid Soe 1 Sld., en hvid Soe gris for 1 mrk.8 skl., en hvid galt Gris 1 mrk. 4 skl., en dito 1 mrk.4
skl.,
Gies
3 gl.gies og gasse á 1 mrk.4 skl. er 1 Sld 1 mrk.,
Clal skabs Vahre
Én arbeidsvogn med høstiger og behør 3 Sld 3 mrk.,,nok en dito med høstiger uden vider behør 1
Sld. 1 mrk., en ploug med behør 1 Sld 1 mrk., en harre med 33 Jern timer for 1 Sld., og som dagen
var forløb saa sluttes denne forretning i dette og befaldis vedkommende at indfinde sig her igien i
Johan Hiuech
morgen kl. 8te til nærmere afhands aasted ut supra. W. Hansen,
Wurderingsmændene Lars Andersen og Jørgen Edvertsen, Enkemanden Hans H:J:S: Jørgensen
Værgerne Thor T:M:S: Michelsen,
Lars Andersen,
Thor Andersen,
Anders Jacobsen,
Tilsÿnsværge
Vist paa følgende dag d. 7 feb: Indfandt sig efter forhen Rettens betient vurderingsmænd og værger
samt tilsÿnsværgen hvorda Retten paa sædvanlig maade blev sadt og vider Pahseret som følger,
Ét aar med bild for 1 mrk., en gl. grønne huus stie 4 skl., en skier brael 6 skl., en hugge størk 6 skl.,
En halv gang ophugger siel til 1 mrk.8., en gl.ølle røste ballis 6 skp.toes 8 skl.,én bage skl
straabonds tønde 6 skl., 1½ tønne ærter á 2 Sld. Er 3 Sld., 4 tønder Havre á 3 mrk. er 3 Sld., en
Egelin Vev 2 Sld.2 mrk., en hiem Qvern med hael huus og Jern Seige 1 Sld.1 mrk., en Ege ølhalv
tønde 1 mrk. 8 skl., en øll røste ballis 1½ tønde stor 10 skl., et Pile dejne traagaad stohl for 1 mrk. 8
skl., en fuhl krerne med laag og stang for 1 mrk., en aske vandkitte 6 skl., 2 ølle sie bøtter á 4 skl. er
8 skl., nok 2 dito á 4 skl. er 8 skl.,
I stuen
Et gl. fuhre bord og en skuffe 1 Sld., it gl. Ege dito 12 skl., it gl.Fuhre skab med en dørlaas og
hengsler 1 mrk. 8 skl., en gl. Fuhre kiste med hengsler og haandfang uden laas 1 mrk.8 skl., en Jern
Kakelovn gl. mønster 10 Sld., saa og et Fohre Sengested med blaat omfang og nodsorstige Senge
klæder samt en kiste som enkemanden begiered at beholde for uregelsret efter Bg& vedtegt hvilket
blev bevilget ifald barns midler streder til gielden, til samme erfahres blev dette Segneotreret, en
askebagstol med brede bond 1 mrk., en Jernstang 2 mrk., en stok øpse 1 mrk.8 skl., en Jern Eger for
6 skl., en dito 12 skl., en gl. korn seis med bom og ringe 1 mrk., en gl. Jern gryde krog 1 mrk., en
jern gryde paa en spand stor med jern greb 1 Sld.3 mrk., et pande jern med stort 3 mrk.,
Linklæder.
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En drejls borddug med 2 br: 3 alen lang 2 Sld. 8 skl., et ranned bord klæde med 2 br: 2½ alen lang 2
mrk. 8 skl.,
Thin.
3 Thin Tallerkener smal bredelse med 2spls Segned J N S J T: M P D, á aj 14 skl. er 2 mrk. 10 skl.,
nok 3 dito a 14 skl. er 2 mrk. 10 skl.,
Sølv.
En Sølv skaal lidet over ½ Pegl fremmedstpl: Segned T L S D C D for 4 Sld. En rundbl: sølftes med
en rund knap paa enden tgl: P P 1617. 1 Sld.2 mrk., en fladskaftet rundbl: dito tgl: H K I S. A G F
D 1778 1 Sld. 1 mrk.,
3½ tønder byg i straad á tønder 2 Sld. 1 mrk. er 8 Sld. Haver i straad 6 tønder á 3 mrk. er 4 Sld. 2
mrk., hre 2 læs á 1 Sld 2 mrk., er 3 Sld., Ruug saaed hertil gaarden 6 skepper nye maal á 1 mrk.8
skl. er 2 Sld. 1 mrk., en tver sadel med lær Chateragne og bidsel 1 Sld.1 mrk.,
Efter –spørgsel var ej videre løsøre gods at angive, Summa 148 Sld. 3 mrk., Siger Eet hundrede
Fyegelinge og otte Sld. Terey marck.
Ifahre klæder.angaves at være forbrugt til børnene.
Derefter paa Esked Skifteretten enkemanden vilde fremvise denne 6te Sljir grds breve og
adkomster; hvor da Enkemanden fremviste et Skiftebrev dat: 28 aug:1741 efter hans formand
Anders Michelsen som var udi ægteskab med denne Sal: Qvinde hvoraf erfares at hrindiuk
ægteskab med hende ha til kiøbt denne gaard Høgegaard kaldet af Jacob Lars Gartner da boende
paa d. 21 gaards grd. Udi Rutsker sogn for den Sa: 352 Sld. 2 mrk. 3 skl.,:/: og ved samme Skifte
saaledes indgaard at denne gaard ikun skulde selles for 271 Sld., angl Sæd, adgang og beboelsens
Rettighed da vare de saaledes fornened at enke (Enden) skulde de ved for blive saa livstid og i fald
hun skulde indlade sig udi nyt egteskab da hun hafde 4 smaae umyndige børn at forsørge, og
bortdør forind hendes yngste søn Anders Andersen bliver sine myndige, nemlig 25 aar efter loven,
da skal hendes efterladte mand fri og upaatalt beboe denne gaard til myndlingen opnaar sine 25 aar
efter denne forklaring bliver da gaarden herved skifte sadt for 271 Sld., og samme til boet beste
beregnede og tilførre Sl: Anders Michelsens yngste søn Anders Andersen Sæd og adgangs
rettighed hvor far og hans værge Lars Andersen i Riisby i Clemmensker sogn beviste endnu gvit:
dat: 19 marti 1742 at have paa myndlingens vegne betalt Kiendelses penge 5 Sld., til Amtstuen og
bebar Enkem: Hans Jørgensen gaarden indtil Jord drottes bliver sine 25 aar ainedat ham udrede
alle skatter og afgifter samt holde gaarden i forsvarlig hævd og magt og indtet skoves til upligt for
ligger , hvoved vordt Rettens værge Lars Andersen blev tilholdt udi alting at have opsyen saaledes
som hand og lr-tet skah vare efter tilspørgelse var ej videre at angive end allerede anført er Summa
Sumaiaum Boens ganske formue af løsøre gods og Jordepenge 419 Sld.3 mrk.
Siger Fire hundrede og Nittendaler Trer March.
Der efter blev angivne boets besværing og bort skyldig gield, som beløber 279 Sld. 3 mrk.,
Siger Trer hundrede Halvfierdesindsfinge og Nie Sld. Trey March
Liguideret imod boens formue 419 Sld. 3 mrk.,Sees da at blive tilovers 140 Sld., som deeles
imellem Enkemanden og dend Sl: Qvindes børn som er 2 sønner og 5 døttre deraf tilkommer
Faderen den halve part 70 Sld., hver søn 15 Sld.2 mrk.5 skl., og hver daatter 7 Sld. 3 mrk.1 7/9 skl.
Blev saa giort udleg som følger:
Mogens Larsens hustru i Nyker sogn Maren Hansdatter Kofoed for et til hende her i boet
indestaaende og tilførende værgemaal beløbende med Capital og rente 37 Sld. 2 mrk.14 skl., udlagt
af gaarden at have 30 Sld., trej tønder havre á 3 mrk. er 2 Sld. 1 mrk., en tver Sadel med lædes
Chateragne 1 Sld. 1 mrk., en rød steirnet Qvigekalv 1 Sld. 2 mrk., et rannet bordklæde 2 mrk. 8 skl.,
en jern tyve 12 skl., 3 stk Then tallerkner á 14 skl. er 2 mrk.10 skl., 3 gl. gies 1 gasse for 1 mrk. 4
skl., stg er 1 Sld 1 mrk., en fuhre kieren med laag og stang 1 mrk., Clar tilovers 1 mrk.12 skl.,
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Myndlingen Hans Andersen som Thor Michelsen paa Simlegaardsgrund værger for haver her
indestaaende Capital og rente 26 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt af gaarden at have 22 Sld. 3 mrk. 2 skl.,
Rug saaed hertil gaarden 6 skepper nye maal á 1 mrk.8 skl. er 2 Sld. 1 mrk., en fladskaftet ske
tgl: H K I S. A G F D 1778 1 Sld. 1 mrk.,
Clar Lars Andersen i Riisbye fordrede paa sin Myndling Hans Andersen vegne Capital og rente
23 Sld. 1 mrk.,2 skl., udlagt af gaarden at have 22 Sld. 3 mrk. 2 skl., Thin Teall: á 14 skl. er 2 mrk.
10 skl., en Jern Tyve 6 skl., Clar tilovers 1 skl.,
Thor Michelsen paa Simlegaards grunden fordrede som tilstods 26 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt af
gaarden at have 20 Sld., En rundbl: sølftes med en rund knap paa enden tgl: P P 1617. 1 Sld.2 mrk.,
it gl.Fuhre skab med en dørlaas og hengsler 1 mrk. 8 skl., en øll sie bøtte 4 skl., hos Maren
Hansdatter Kofoeds udleg 4 skl.,
Clar Nok et værgemaal for Mÿndling Arnned Hans datr som her udi boet er indstaaende og Jens
Larsen i Knudsker sogn værger fore 3 mrk. 4 skl., udlagt En hvid Soe 1 Sld., Clar tilovers 12 skl.,
til Amtstue angavs at skylde Bog: penge 10 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt 3½ tønder byg i straad á
tønder 2 Sld. 1 mrk. er 8 Sld. Havre 4 tønder á 3 mrk. er 3 Sld. Clar tilovers 14 skl.,
Tærl Krif for kirke tiende skyldes 3 mrk. udlagt et pantebrev for 3 mrk.,
Clar Teil sogn degns angav at vere skyldig 3 mrk.4 skl., udlagt 1 tønde havre i straad 3 mrk. en elle
siebøtte 4 skl.,
Clar til Byesogn Ed Keldsen angavs at skylde 2 mrk. udlagt en hvid Soe gris for 1 mrk.8 skl., en
gl.ølle røste ballis 6 skp.toes 8 skl.,
Clar Teil Lars Hansen angav at vere skyldig 1 mrk., udlagt en hugge størk 6 skl., en gram huusstie
4 skl., en steer bens 6 skl.,
Clar Hr. Mads Bohne i Rønne fordrede 3 Sld 3 mrk.12 skl., udlagt en sort skioldet Qvie 2 Sld, en
ploug med behør 1 Sld 1 mrk., en gl. Jern gryde krog 1 mrk., en korn seis med bom og ringe for 1
mrk., hos Jens Larsen i Knudsker sogn 12 skl.,
Clar Hr. Hans A. Engel i Rønne fordrede som tilstods 1 Sld. 1 mrk., udlagt en sort hielmet Qvie 1
Sld. 1 mrk.,
Clar Andreas Kofoed i Rønne fordrede 1 Sld. 2 mrk., udlagt en rød skioldet Qvie Kalv for 1 Sld. 2
mrk.,
Clar Tiel Anders Hemelsen angav at skylde 3 mrk., udlagt en Ege ølhalv tønde 1 mrk. 8 skl., et
Pile dejne traagaad stohl for 1 mrk. 8 skl.,
Clar Anders Jacobsen i Rutsker sogn fordrede 2 mrk., udlagt en Jernstang 2 mrk.,
Clar Peder Hansen paa Siegaard skylder 3 Sld. Udlagt en hiem Qvern med hael huus og Jern
Seige 1 Sld.1 mrk., en jern gryde paa en spand stor med jern greb 1 Sld.3 mrk
Clar Tiel Jens Sørensen i Hasle skyldes 3 Sld., En sort Koe for 3 Sld
Clar Tiel Jocum Jørgensen i Hasle skyldes 4 Sld., udlagt en sort thyr for 4 Sld.,
Clar tiel unge Jens Jensen i Hasle skyldes 3 Sld. Af en sort skioldet Qvie at have 3 Sld.,
Clar Tiel Peder Kofoed i Hasle skylder 3 mrk., udlagt en halv gang opheggeler hene fuhl 1 mrk. 8
skl., en stokøpse 1 mrk. 8 skl.,
Clar Peder Jørgensen i Clemmensker sogn fordrede 2 mrk., udlagt en hvid galt Gris 1 mrk. 4 skl.,
it gl. Ege bord med stang foed 12 skl.,
Clar Rasmus Jørgensen i Clemmensker sogn fordrede 1 Sld 2 mrk., udlagt 2 tønder Havre á 3
mrk. er 1 Sld. 2 mrk.,
Clar Maren Rasmusdatter fordrede 3 Sld., udlagt en Egelin Vev 2 Sld.2 mrk., en øll røste ballis
1½ tønde stor 10 skl., én bage straabonds tønde 6 skl.,hos Jens Larsen udleg 14 skl., hos
Enkemanden 2 skl.,
Clar Margrethe Anders Ols, fordrede 3 mrk., udlagt en aske bagstohl med brede bond 1 mrk., en
haand øpe 1 mrk. 8 skl., 2de ølle Sibøtter á 4 skl. er 8 skl.,
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Clar Lars Jacobsen her udi sognet fordrede 2 mrk. 8 skl., udlagt et aar med bild 1 mrk. en gl. fute
kiste med hengsler og haandfang uden laas for 1 mrk 8 skl.,
Clar Enkemanden fordrede resterende udfarts pifnet 15 Sld., udlagt en brun hoppe 8 Sld., en
arbieds vogn med høestier og behør 3 Sld. 3 mrk., en Rød Tÿrekalv 1 mrk., 1½ tønde ærter á 2 Sld.
Er 3 Sld.,
Clar Skifte Forvalteren for sig og tienere 3 Sld.2 mrk., udlagt En Sølv skaal lidet over ½ Pegl
fremmedstpl: Segned T L S D C D for 4 Sld. Clar tilovers 2 mrk.,
Clar Skifteskriveren for sin umage i alt 18 Sld.3 mrk., udlagt Jern Kakelovn gl. mønster 10 Sld.,
en brun blisset Følei 4 Sld.,En Rød Koe 5 Sld., tilovers 1 mrk.,
Clar Stemplet Papir til dette Skiftebrev 3 mrk., udlagt hos Skifteforvalteren 2 mrk., og hos Skifte
Skriveren 1 mrk.,
Clar Wurderingsmænd hver 1 Sld. Er 2 Sld., udlagt en Rød Qvie 2 Sld.,
Clar Enkemanden for dend fordrede fasterløn til børnene 83 Sld.2 mrk., udlagt en hvidgraae hest 4
Sld.2 mrk., en sort blisset hest 8 Sld., en sort Koe 5 Sld., en Rød Skioldet Koe 6 Sld , 4 stykker gl.
Faar á 3 mrk. er 3 Sld.,2 stykker tilloge Vædre á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld.1 mrk.,en hvid galt griis 1
mrk. 4 skl., en arbiedsvogn med høestier uden vider behør 1 sld. 1 mrk., en harre med 33 Jern timer
for 1 Sld., en aske vandkitte 6 skl., Et gl. fuhre bord og en skuffe 1 Sld.,et gl. fuhre skab med 2de
dørre uden laas med en skuffe mit udi for 1 mrk., 2 læs høe á 1 Sld. 2 mrk. er 3 Sld., en Rød
grimmed Koe 5 Sld., en Rød hielmed Qviekalv 1 mrk., 4 stykker gl Faar a 3 mrk. er 3 Sld., En
drejls borddug med 2 br: 3 alen lang 2 Sld. 8 skl., hos Maren Hansdatter Kofoed 12 skl., af gaarden
at have 40 Sld.2 mrk. 1 skl.,
Clar Enkemanden for sin arve lod 70 Sld., der udi sf gaarden til sine med denne Sal: Qvinde
forærede i ægteskab aufled 3 døttre af Christen kærlighed forærede 15 Sld., saa at der ej giords
udleg for arven 55 Sld., som følger af gaarden at have 50 Sld. En sort hielmet Koe for 5 Sld.,
Clar den Eldste søn Hans Andersen tilkommer 15 Sld.2 mrk.3 skl., udlagt af gaarden at have 15
Sld.2 mrk.3 skl.,
Clar den anden søn Anders Andersen tilkommer 15 Sld.2 mrk.3 skl., udlagt af gaarden at have 15
Sld.2 mrk.3 skl.,
Clar den eldste datter Karen Andersdatter tilkommer 7 Sld.3 mrk.17/4 skl., udlagt af gaarden at
have 7 Sld.3 mrk.17/4 skl.,
Clar dend anden datter Anna Andersdatter tilkommer 7 Sld.3 mrk.17/4 skl., udlagt af gaarden at
have 7 Sld.3 mrk.17/4 skl.,
Clar den eldste datter af 2de kuld Margrethe Hansdatter tilkommer 7 Sld.3 mrk.17/4 skl.,og af
faderens gave 5 Sld. Er 12 Sld. 3 mrk. 17/4 skl., udlagt af gaarden at have 12 Sld. 3 mrk. 17/4 skl.,
Clar den anden Kirsten Hansdatter tilkommer paa samme maade 12 Sld. 3 mrk. 17/4 skl., af
gaarden udlagt disse 12 Sld. 3 mrk. 17/4 skl.,
Clar dend 3 datter Christence Hansdatter tilkommer ligesaa 12 Sld. 3 mrk. 17/4 skl., udlagt af
gaarden at have 12 Sld. 3 mrk. 17/4 skl.,
Clar efter at saaledes var udlæg skeed og befantes at boens midler til gieldens er beggilste var talst
retlig saa beholder Enkemanden dend forhen Seqaertserede Seng med klæder og kiste á vurderet, og
begerede Enkemanden fra ud for retning indført at hand af sin egen arfve lod havde forærede hver
af de 3 sidste døttre 5 Sld., hvor til hand som værge tilligemed deres arf i sin tid tilsvarer, imod at
hand ej svarer nogen rente forend de have opnaaed deres fulde 7 aar, var saa sr—med dette Skifte
velfornøgede Thi sluttes Datum ut Supra, W: Hansen ,
Joh:Hiuech.
Wurderingsmendene Lars Andersen, Jørgen Edvertsen.
Enkemanden Hans H:J:S:Jørgensen. Vergerne Thor T:M:S:Michelsen.
Clars sadrich,
Jens Andersen
Thor Andersen
tilsÿns vergen Anders Jacobsen
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Efter at dette skifte saaledes var sluttet, haver d. 15 V; Thor Andersen i Clemmensker sogn for Hr.
Amtmand Urne indraget at nu Mÿndling Peder Hansens arf som han er værge for og paa Skiftet
efter Peder Larsen i Clemmensker sogn d. 8 Jan:1745 udlagt og bestaaende i denne 6 selfe: grd:
ibd: Capit: 22 Sld.1 mrk., med paa dragende rente, hvilket denne værge formeentes siden det var
Enkemanden Hans Jørgensen videre at hand og sligt da Skiftet holdes skulde angive, og i den
Forrentning ej sin Pretenhion anmelte, mens Enkemanden haver dette forsømmed; Thi haver /: S P/:
Hr. Amtmanden Skifteskriver Hr. Capits: Thiesen Fuldmægtig Johan Hiuch paa begge deres
vegne veret oververende da Enkemanden Hans Jørgensen med værgen Thor Andersen d. 24 okt:
1748. mødte i Rønne og var da lige hade tilstode af de umyndiges værge, d. 1de M Morten
Mortensen som verger for den Eldste søn Hans Andersen og dj 56 Lars Andersen som verger
for den yngste søn Anders Andersen, begge af Clemmensker sogn, hvor da Enkemanden Hans
Jørgensen vedstod at de 22 Sld.1 mrk., var i hans iboende gaard indestaaende og hafde forsømmed
samme paa Skiftet at andrager og begiered nu tillige med de tilstæde værende værger at samme
tilligemed renten til skiftets held maatte fra boens Liquiderede Summa afdrages og saa ledes paa
enhver Mÿndlings Sedel til værgernes efter retning paategnes og i Skiftebrevet indføres, Werge
Thor Andersen fremviste derpaa denne efter retnings Sædel ganget paa skiftet efter Peder Larsen
i Clemmensker sogn d. 8 Jan: 1745 hvor, da Mÿndlingen Peder Hansen som Thor Andersen
værger fore er for Capital 22 Sld. 1 mrk.,, udlagt i dend 6te Self Ejer gaard i Clemmensker sogn som
Hans Jørgensen beboer hvorpaa er paa dragen rente fra 8de Jan: 1745 til Skiftets hold efter Hans
Jørgensens Hustru d. 6 febr: 1748 udi 3 aar og 1 Maaned er 3 Sld. 1 mrk.12 skl., tilsammen
Capital og rente 25 Sld. 2 mrk.12 skl., hvor fore værgen Thor Andersen forhaekres endnu udi
denne gaard som Hans Jørgensen tilsvarer Clar af gaar da fra boens Liquederede Summa dks 140
Sld., disse 25 Sld. 2 mrk. 12 skl., bliver igien 114 Sld. 1 mrk.4 skl., hvor af Enkemanden tilkommer
det halve som er 57 Sld. 10 skl., den anden halve part delis imellem børnene som er 2 sønner og 5
døttre deraf tilkommer hver søn 12 Sld. 2 mrk. 13 skl., og hver datter 6 Sld. 1 mrk. 6½ skl., hvor
fore enhver lige som forhen er faa saakred og udleg sked i d. 6te selfejer gaard i Clemmensker sogn
men Enkemanden Hans Jørgensen tilfalder nu i steden for de forhen tillagde 50 Sld., ikun at have
37 sld. 10 skl., og forbliver med den forhen til sine 3 døttre anførte gave de 15 Sld., lige som forhen
findes anført, og Hans Jørgensen vilde at have egne 3 døttre skulde have deres lod efter det første
skifte og hvad nu er Deconeteret den ved hand af sit eget betalte hver døttre til stædeværende med
hvis anført er være fornøgede Thi Sluttes hermed Artum Ut Supra ,
Paa Skifte Rettens vegne Johan Hiuch
De tilstædeværende Vedkommende Thor Andersen Mor M:M:S: Mortensen Lars Andersen.
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