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Kiendes jeg underskrevne Peder Jensen Møller,
boe.ndes udi Edslef, og hermed for mig og alle mine Arvinger,
fødte og ufødte tilstaae: det jeg med frie VilIie og velberaad hue ved dette mit Skiøde afhænde og overlede til min
forlovede Fæstemøe, dydige og velagtbahre Maren Rasmusdatter
af Sweistrup og voris tilfællids herefter ~uflede ægte livs=
Arvinger, halvdelen af den Selv Eier Bondegaard i Edslev, som
Jens Kaae og Anders Sørensen nu paabeboer (dog Herligheden
aldelis derunder ukrænket, med hvis udi deris kongl. MaYest.s
Lover
og allerunderdanigste
Befalinger dertil med rette bør
henhøres). Hvoraf aarlig til mig af begge Beboere svaris saa
toe 0rter Rug og tre e 0rter Byg til BondeskyIds Landgilde, som
mermeldte min kiære Fæstemøe Maren Rasmusdatter af Sveistrup
og vore fælleds ægte- livsArvinger efter denne Dag skal have
ræt og Rættighed til, bemeldte halve Deel og det øvrige, som
Bonde Eiet vedkommer efter Lovens AllerhøYeste og Allern~digste Tilladelse med den Ræt ieg dertil haver, efter Skiøde af
Dato 27. Juni 1702, være lodgiver og Deltager; Thi forpligter
ieg mig og mine Arvinger Een for alle og alle for een, ved
dette Skiøde at Hiemmels hvis herudi benævnt indført og- be-skaaret er, saaledis som det ved Rættens maae blive læst,
tinglyst og protocollerit. Til Vitterlighed, Vished om dette,
ieg allene'saadan stadfæstelse selv har ved Haands Underskrift
betegnet, mere med og venlig Formaal. Monsr. Bache paa Constantinsborg og velagte Johan Jacob Rothausen i Boel Mølle med mig
at underskrive og forseigle, som skeede i Edslef d. 30te Maj 1755,
Peder Jensen Møller.
Til Vitterlighed

efter Begiæring
Christian

Til Vitterloghed

J. Oache.

efter Begiæring
Johan Jacob Rothaus.

Læst for Rætten paa Marsellisborg Birketing
Thirsdagen d. Il te November 1755 og samme Dag protocolleret
Foll. 157. Testere vi med vore Hænder og ForseigIing.

H. Mørck

Thomas

Huitfeldt.

