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Før Retten blev producered et Skiøde udgifven af Jens Pedersen Møller i Edslef til hans Søn Peder Jensen Møller paa dend halve Gaard,
bernt. Jens Pedersen hidindtil haver tilhørt udi bernt. Edslef, dat.
Edslef d. 5.te MaY 1745. Hvilket begiæres læst, paaskreven og proto, colleret, der og skeede.
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Birketing

Kiendes jeg underskrefen Jens Pedersen Møller i [dslef Mølle og hermed for alle vitterlig giør, at jeg goedvillig og med velberaad Hue og
Sind haver soldt og skiødet, som jeg og hermed sælger og afhænder til
min kjære Søn Peder Jensen Møller, dend halve Gaard, som mine forfædre
og jeg haver kiøbt og os tilhandlet af salig Peder Michelsen, som boede og døde udi Aaboegaard, samme halve Gaard er beliggende her udi Haureballegaards Amt, Ning Herret, Kaaldt Sogn, Edslef Bye, skylder aarlig
en ørte Rug, een ørteByg, en Otting Smør, et Brændsviin, et Lam, en Gaas,
iou Høns, en half ørte Byggryn, Femb skiepper Vedbyg, saa jeg nu med dette mit aabne Brev skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine Affvinger
til bernt. min kjære Søn Peder Jensen Møller og hans Arfvinger. samme halfve gaard med ald dens Ejendomb, Herlighed og Rette, Tilliggeise udi Agger
og Eng, Skov, Mark, Fiske-vand, Fæeganq, Heede, Kiær, Moser, Fort og Fællet, Lyngslet, Tørreskiær, vaadt og tørt, inden og uden Marckskiel, indtet undtagen i nogen
Maader af hand som Gaarden tilhører og dend af Arilds Tiid haver været tilhørende bernt. min Søn Peder Jensen Møller og

hans Arfvinger skal have, nyde, bruge og beholde til evindelig Ejendomb,
saa jeg og mine Arfvinger ingen videre eller ydermeere Loed, Deel, Ret
eller Rettighed kiendes os at have til eller udi bernt. halve Gaard, tillige med dends Besætning, som er her ved min paabdende og i Fæste havende Mølle, som tilhører Gaarden, der bestaar af fire Bæster, tre Vogne,
een Plou og toe Harver, alt som det meere og forefindes, icke heller noget.af dends tilhørende Herlighed og Eiendom med hvad Nafn det ved næfnes kand, indtet undtagen
i nogen Maade efter denne Dag, men derforer
haver annammet Sølf og Penge til Betaling, ja, Fyldest og fuld Værd, saa
jeg tacker hannem og hands Aefvinger for qoed og fornøyelig Betaling i
alle Maader. Bepligter jeg mig og mine Arfvlnger derfore at frie og frelse, hiemle og fuldkommentlige
tilstaae meere bemelte min Søn Peder Jensen
Møller og hands Arfvinger foreskrefne Halvgaard, med ald dends tillig~ende Ejendom, Herlighed, Rettighed og Besætning, somhand
tilhører, for
hver Mands Tiltale i alle Maader, mens der, som saa skeede, at bernt.
halve Gaard eller noget af dends tilliggende Ejendoms Rettighed eller
Herlighed, som da nu tilligger og af Alders Tiid haver dertil hørret,
bliver bernt. min Søn Peder Jensen Møller eller hands Arfvinger ved nogen
Rettergang eller Dom afrunden, formedelst min Vandhielms Brøstskyld, da

bepligter jeg mig og mine Arfvinger at skaffe og levere min Søn Peder
Jensen Møller lige saa goed og velbesadt en halv Gaard igien, saa Skuld
og Landgilde, Ejendom og Herlighed samt lige saa belejligt inden sex
ugger næst derefter, saa det skal være og blive hannem og hans Arfvinger
aldelis uden Skade o~ skadesløs Holdeise i alle Maader, deslige sten fri
for alle kongelige contributioner til Dato. Dets til ydermeere tryg Forvaring og Forseigling, haver jeg dette mi t udgi fne 'Skiøde med min egen
Haand underskreven oq mit Signet hos trygt, Saa og venlig ombudet di~s~
mine 2,de Naboer og gode Venner ærlig og vel fornemme Mand Bertil Fis~hær
i Boel Mølle og Jens Andersen Møller i Pinds Mølle, Dette med mig til
Vitterlighed at under skrive og forseigle. Datum Edslef Mølle dend 5.
May 1745.
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B. Fiseher.
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