Jeg Hans Friderich de Fædder Charisius Generalkrigscommissair
Greve og Herre til Constantinsborg.
Giør vitterligt at have Solgt og afhændet til Peder Ovesen den gaard i Aaboe bye, Ormslev Sogn,
Ning Herred, Aarhuus Amt, som han hidtil har havt i fæste staaende for Hartkorn Jordskyld 8 Td. 7
skp. 2 1/3 Alb. og Skovskyld 1 1/3 Alb. og da den siscerderede? Købesumma 1700 Rdr. skriver Eet
Tusinde Syv Hundrede Rigsdaler af Kiøberen er betalt, saa meddeles herved fuldkommen Qvittering for sammes betaling, hverhos jeg declarerer for mig, Arvinger og efterkommende Constantinsborgs Herregaardseiere, ingen videre Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi forbem. Gaard være sig i Henseende, Bygning, Besætning, Inventarium, Mark, Eng eller andet af hvad
navn nævnes kan, men Gaarden skal fra nu af tilhøre og følge Peder Ovesen og Arvinger med fuld
kommen Eiendomsret, uden mindste reservation, dog for bindes han at betale til Friisenborg Eier
eller rette Vedkommende aarlig 2 skilling Danske som er af gaarden svarende gammel afgift.- Ifølge den mig til Godsets Udstykning meddelte allernaadigste bevilling anmærkes.
a, At Gaarden og Sammes Eiendomme maae ikke sælges til nogen Hovedgaard Komplettering eller
derunder henlægger for at forrette Hoverie.
b, Dens bygninger skal forsikres i Brandkassen inden dette aars udgang ifald det ikke er skeet.
Til Stadfæstelse haver jeg underskreven og for seglet dette skiøde i 2de Vitterligheds vidners Overværelse, herefter Kiøberen kan bede det læse og protocollere paa vedkommende sted paa egen bekostning.Constantinsborg den18 september 1822
Fædder Charisius
Til Vitterlighed underskriver efter begiæring
Fædder Charisius
At ingen Kiøbecontract har været oprettet om denne handel attesteres.Fædder Charisius
Peder Ovesen
med ført pen.
Da det originale skiøde af 13juni 1805 brendte ved ildebranden som den 19dejuni 1818 og kom? i
Aaboe herved hans gaard blev lagt i aske meddeles ham herved paa forlangende et nyt skiøde over
enstemmende med det gamle som vedfølgende Copi viser. D. u Sens?
H. F. F: Charisius
Ingen Kg!. Skatter, bank renter, brand penge eller kommende afgivter rester paa dette Document til
april qvartal udgang sidst.
Aarhuus Amt 19 september 1822
HolmeF.
Læst for Hads Ning herreders ret den 21 september 1822 og protokolleret f. 221

