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Adkomstpapirer

fra Edslev Mølle,

fi/71
Anno 1701.

Jeg underskrefne Rasmus Værn, Borger og Handelsmand udi Aarhuus kiendes hermed at jeg med min kjære Hustru Maren Peders datter samtycke og
gode VilIie hafuer sol t som jeg nu hermed aldelis sælger, skiøder og
afhænder fra os og voris Arfvinger til ærlig agtbahre og velfornehme
Mand Peder Jensen Møller boende udi Edslef Mølle og hans Hustru dydige
og gudfrygtige Oanneouinde Johanne Jensdatter og oeris Arfuinger en af
os tilhørende Selveyer Bondeg~rd, beliggende udi Kolt Sogn, Edslef Bye
som som Peder Sørensen I<aae og Anders Sørensen nu beboer og i fæste hafuer med al dens rette tilliggeIse udi Bye og Mark inden Markskel og
uden Markskel, som nu tilligger og af Arilds Tid tilligget hafuer i
hvad navn som helst hafuer kand såa sit Selveyerbonde Ejendommens Rettighed med rette bør tilhøre Indsted undertagen udi nogen Maade, bør
skylde aarlig ofuer kongelig Herligheds TYnge til Bond8skyld4
0rter
Rug og 3 ~rter Byg, hvilket forskrefne Ejendoms Bondegaard med al dersom rette tilliggende og frihedsret intet undertagen udi nogen optænkelig Maader, som jeg da udi over kongelig Herligheds TYnge velagte
Peder Jensen og kiære Hustru Johanne Jensdatter maa nyde, bruge og
beholde til evindelig Ejendom. saasom han mig derfor hafuer betalt
trehundrede og tifuer Slettedaler. hvorfor jeg, min Hustru og vores
Arfuinger
ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed til eller'
udi forskrefne Selvcijerbondegaard Ejendom med ald desto tette TilliggeIse udi nogen formenende Maader kiendes at hafue medens takker for
nøjagtig Betaling forpligtende s mig, min Hustru og deris Arfuinger at f
frihiemle og fuldkommen tilstaar?
Peder Jensen og kiære Hustru
Johanne Jensdatter og deris Arfueringer Selvejerbondegaard
med ald
dersom Ejendoms rette tilliggeIse som forhen meldet er for hver Mand
paatallesom derpaa med rette ud i nogen Maader kunde have at tal le
den i sa8 fald hændte sig som dog ikke formodis at forskrefne Gaard
og Ejendom heller noget af desto rette tilliggende blev?
Peder
Jensen hans Hustru eller deris Arfuinger ved nogen Rettergang og ved
Dom afvunden formedelst min Vanhiemmels Brøst Skyld da forpligter jeg
mig, min Hustru og voris Arfuinger igien at vederlægge med ligesom
godt og vel beliggende SelveYergaards Gods og Ejendom heller og ?
Falds med rede Penge at betale Peder Jenscn, hans Hustru heller Arfuinger hannem for ermelte SelfeYer Gaard anammende tre hundrede og
tifuer Slettedaler, hver Daller til tresindstifuer og fire Skilling
Danske og dette inden seks Uggers Forløbc
Efter at slig holden Lovmaals Dom mig heller mine Arfuinger lovligen
vorder tilkiendegifuet saa velagtbahre Peder Jensen hans Hustru og
Arfuinger af mig, min Hustru og voris Arfuinger herud inden skal arfue og blive skadesløs holden, dets til Bekræftelse og ydermeere Forsikring hafuer, jeg dette Skiøde med egen Haand skrefen og underskrefen saa og med Signet hostrYkt samt lovlig ombedet min kjære Broder agtbahre og
?
Morten Madsen Værn?
Fætter høYagtbahre Peder Hansen,
Kysing, dette Skiøde med mig til Vitterlighed
at underskrifue og forseigle. Datum Aarhuus dc 27. Juni, Anno 1702.
Rasmus Madsen Værn
Morten Madsen Værn.
Peder Hansen Kysing.
Anno 1702 d. 27. Juni indstille sig her for Retten velagtbahre og
fornehme Mand sig RasmJs Værn, Handelsmand Qdi Aarhuus og indlagde
her udi Retten lod læse og paaskrifue dette hans udgivne undersk~efne
og forseigiede Skiøde, &om ogsaa Ord for Ord udi Hofuetprotocollen
blef indført, hvilket vi af Retten med egne Hænders Underskrifuer
attesterero
Oatum Marsellisborg Birketing ut supra.
Frederik Rupertseno

