Til sognefoged Søren Pedersen, Edslev
Amtets høye overøvrighed har under 12te dennes tilskrevet mig som følger:
Det kongelige rentekammer har under 22de f. m. tilskrevet mig saaledes:
I overenstemmeIse med forordningen af 25 juni 1810bemyndiges Deres Exellence herved til at
meddele Søren Lauersen Skrædder tilladelse til at udstykke den hans tilhørende parsel af Søren
Sørensens med kammerets?
app... ... ...

,..

udstykke?

....

jord i Kattrup bye afhartkom 3 skp. 3 fr. 2 alb. I de 2de parceller.
No.!
NO.2
Hvilket herved. .. .. ... ... . Deres velbyrdighed til behageligt bekjendtgjørelse for... ... .. mener.Dette bekjendtgjør sognefoged Søren Pedersen, Edslev.
Den. .. ... ... .Ide Søren Laursen Skrædder i Kattrup
Aarhuus 16 dec. 1817.
Soetmann
( Da dette brev både er mørkt og har været foldet, er oversættelsen mangelfuld. )

Underskrevne Søren Lauersen selveier huusmand paa Katterup mark i Koldt sogn, Ning Herred,
Aarhuus Amt, giør hermed vitterlig: at jeg efter forventende kongelig bevilling, have solgt og
afhændet, ligesom jeg og hermed sælger og skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger
til Jens Rasmussen selveier huusmand i Jegstrup og hans arvinger, et tilhørende stykke jord Mons
far ageren kaldet i den syndre ende og til Edslev mark som kaartet over marken udviser, ansat til
ager og engs hartkorn 1 skp. 3 fr. af landinspektør Sørensen.- Og da kjøberen har betalt mig den
accorderede kjøbe summa 300 rbd. n. v. skriver tre hundrede rigsbankdaler navne værdi, saa de i
lovlig herved for mig og mine arvinger ingen videre lod eller deel rettighed eller herlighed at fr...
eller udi bemeldte stykke jord, men alt, at til høre og følge bemeldte Jens Rasmussen og arvinger, til
evindelig ejendom, frie og hjemlet for hver mands paatale i alle maader. Ved dette kjøb erindres, at
kjøberen forundes frie vei fra byen og til parcellen og tillige at bemeldte parcel ei maa sælges til
nogen hovedgaards complettering for at forrette hoverie.- hvilket bekræftes med min haands
underskrift.
Kattrup d. 14juni 1817.Søren Lauersen
Som overværende til vitterlighed
Jacob Sørensen
Niels Michelsen
At ingen kjøbe kontract, eller andet skrevet document, imellem os eller andre paa vore vegne om
dette kjøb har været oprettet, det bekræfte vi med vore hænders underskrift, og vil med eed
stadfæste om forlanges.Søren Lauersen
Jens Rasmussen
Paa grund af det kongelige rentekammers skrivelser af 22 novb. 1817 og 9de d.m. bliver
afhændelsen afindbemeldte parcel no. 1, herved approberet.
Aarhuus d. 15janv. 1819.
Paa hr. exellence hr. stiftamtsmanden vegne
Indleveret til tinglæsning
Den 30te decbr. 1819

Rasmussen

Læst ved Hads og Ning herreders Ret den 15dejanuar 1820 fol. 111.- Da det ei kan sees hvorfra
denne parcel er afhændet, kan intet bestemmes om adkomster elle pramiteter?Nielsen
Gebyhr betalt 2 rbd:
2 m.
Justitsfond -

15 s.
9 s.

Er tre rigsbd: tre mark, otte skilling sølv.
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