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Jensen

Møller,

boende s i

give: at ieg med min kiæ-

re Hustrue. nafnlig Maren Rasmusdatters gode Vil li e og Minde,
h~ver
solgt, som ieg nu hermed aldelis sælger, skiøder og afhænder fra mig, hendes og alle
vores Arvingrr, til HøY- og
Velbaarne Hr. Confersnse Raad Carisius Stamherre til Con stantinsborg og Herre til 0stergaard og Frue me~ øvrige høYe Arvinger een os tilhørende Self EYer Bondegaard i nEdslav Bys udi
Kolt Sogn, som Jens Pedersen Kaae og Anders Pedersen nu bebocr
og i FæstE haver af Herligheds Eieren høibcmelte Hr. Con~erence
Raad
Carisius med ald dens Rettighed baade i [3ye og r'1ark,som
nu tillige og af Alders Tiid tillige haver i hvad Navn som nævnes kan alt saB mit Selv EYerbonde Ejendoms Rettighed med Rette
bør tilhøre, hvor af skyldes aarlig, over Herligheds TYnge,
til BondeskyIds Landgilde, toe 0rter Rug og Tres Urter Byg.
hvilken forskreven Ejendoms Rettighed af foranført Gaard med
ald Retten tilliggende, maae høybemelte Hr. Confsrence Raader
Frue eller Arvinger, maa nyde, oppebære,
og beholde til evindelig Arv og Eie.ndoms Rettighed, saasom mig af Conference Raad
Caris~us, er given og betalt fuld fornoyc og god Betaling efter
auordt?
reede Penqe 100 Rd. tillige med ald den Rest, 'som ieg
paa den aarlig
forfaldne Afgift havde tilgode hos bemelte tvende
B~boere, og paa den Maade icke allene, hermed Extraderen, mit
rette derpaa ihændehavende og tinglyst ~kiude udstæd af salig

Rasmus Madsen Wærn, Kiøb- og Handelsmand i Aarhuus, under Dato
27-ende JunY 1702: og at dito til min Kone paa den halve Andee.l
Afgift af fornæfnte Bonde Skyld Landgilde af Dato 30te MaY 1755,
mens end og ieg fraskriver mig Peder Jensen Møller, min Konne
Maren Rasmusdatter og alle vores Arvinger fødte og ufødte, ald
ydermere Lod. Deel, Ret og Rettighed.
Til eller udi Foreskrevne Selv [ie Bondegaards Eiendom, med
alt hvad til bemelte Bondeskyld henhører og kan d dependere, saa
har bemelte Hr. Conference Raad Carisius nu er ene og allene
hvi~ket som Skiødet omformeIdes? ieg og Konne med
Eiere deraf
Arvinger forbinder 05 til at frie frelse og hicmle Høy bemelte
Hr. Carisius Raaden, og om noget af Rette tilliggende skulle
blive ham eller høYe Arvinger ved nogen Rettergang og Dom aftvungne, formedelst min Vanhiemmels Brøst Skyld, da forpligte

.

ieg mig og min

Konne

og

vore Arvinger, igien at vederlæge, med

ligesaa got og vel belignende Selv Eier Bonde Ejendoms Rettighed, eller i
?
Mangel avtalte hele Kiøbesummen, den mig
betalt
og Resten hos Bønderne 10 rdo 3 m. 2 sk., alt inden G
Uggers Forløb,
efter det er frakiendt
Hr. Conference
Raad Carisius, naar det mig eller mine Arvinger
lovligen
tilkiendegives,
saa meere Høybemelte
Hr. Conference
Raaden,
høYe Frue og Arvinger
her ud endnu i alle optænkelige
Maader skal blive uden Skade
og

Skadelidelse.
Til Bekræftelse

og

ydermeere Forskrivning herom, haver ieg

dette Skiøde mod egen Haand undersk~even og mit Signet hostryckt,
samt venlig ombedet min kiære Svoger Rasmus Christenscn af
Høver og min I(onnes'Grodor Jens
Rasmussen af Haarbye, samt AI-

brat Jensen af Dørup Mølle, dette mit ~kiøde (som at høi og velbaarne Con~erence Raad Carisius uden- nogen I<aldog Varsel'til
Tinge ma~e lade læse og protocollero naar og hvor
behages)
'med
mig til Vitterligh~d at underskrive og forseigle.
Edslef

d. Il te April anno 1766.
Peder Jensen Møller

Til Vitterlighed og efter Begiæring underskriver
Rasmu~ Christensen.
Jens Rasmussen
Albret Jensen Møller.
er Rasmus Christensens
signet.

