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Marselisborg

Birketing

1701-08

Tirsdagen

Jens Jensen boende
Niels

Jensen

og for seigled
huilket

den 26 september

i Edslef

ibm.hans

l-S fol.65 b.66 a.Erhvervsarkivet.

1702.

møtte i dag her for ret og paa hans brode~

vegne her udi retten indlagde

skiøde

et under

af Peder Jensen Møller udi Edslef

han begierede

at maatte

læses paa skrifues

skrefuen

mølle udgifuet

og protocoleris

som

og i dag er og liuder ord efter andet som følger.
No.2:En

half rigsdl.

Kiendis

jeg Peder Jensen Møller i Edslef møll~ og her med for alle vit-

terlig giør,at
af sl.Peder
skiøde

efter som jeg for nag tid siden har til for handlet

Mikelsens

fordum boendes

bye som Søren Willumsen

enn ørt biug,enn

skippe

raad hue og min hustrues
mit oben bref skiøder
og velagte

ved biug,da

samtøk skiødt

Jensen

skylder

bondsuin,enn

og af handler

karle Niels

udi Ning herret udi Koldt sogn.

paa boede

otting smør,enn

half ørte biug gri:fem

huilken

i Aaboe efter hans til mig udgifne

d.25 may 1686 een gaard ligendis

i Edslef

aarligen

lam,enn

hafuer

en ørt rug,

gaaes,tre

høns,enn

jeg nu igien ved velb.

og af hendet,som

jeg med dette

fra mig og mine arfuinger

d.3de

mig

til erlig

fiire deele af ofuer meldte

gaard

for:3 fierde deel af om rørte gaard med ald detz eyendomb,herlig-

hed og rette tilligelse
hede,kier,mose

vaadt og tørt og ald and(en)herlighed

gen som af Arilds
arfuinger

tid til gaarden

skal hafue

har bekommet

ver sig udi ager,eng,skou,mark,fiskevand,fægang,

til æuindelig

fuld verd betalling

ler noget af den
hans arfuinger

rette

brug og eyendomb,saa

og fornøyelse,skulde

tilligelse

vor hiemmels

at fornøie Niels

got og beleiligt
meere sikerhed

for.Niels

blifue bemeldte

indtet undta-

Jensen og hans
som jeg der for

bemeldte

Niels

gaard el-

Jensen eller

udi nogen dom eller retter gang af vunde formedelst

eller mine arfuinger
mine arfuinger

liget hafer

indtet

brøst skyld,da

bepligter

Jensen og hans arfuinger,med

besat goeds og det inden sexugger

har jeg om bedet min kiere sielle

lærde mand mag.Mads
og underskrifue.Datum

Thranne
Edsløf

jeg mig og
lige saa

der efter.og

sørger hæderlig

dette med mig til vitterlighed
mølle den 22 july Ao.1702.

min

til yderog høy-

at forseile

