Jeg Michel Nielsen selvejergaardmand i Edslev Bye, Koldt Sogn, Ning Herred, Aarhuus Amt, gjør
hermed vitterligt: at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Huusmand Niels Rasmussen i Berring, Gangdyndet? og hans
Arvinger, et mig tilhørende tørveskifte i Svaaløv staaer for Hartkorn 2 Alb, mod vester side af mit
eget Tørveskifte, mod nordre side til Ormslev mark, dend øster side til Rasmus Mortensens og
Laurs Jensens i Edslev og sønder ende tiL.. ? mod Søren Pedersens mark i Edslev, da han af samme
2 Alb. Hartkorn herefter svarer alle de Kongelige Skatter og andre personelle Teger som nu er, eller
her efter paabydendes vorder. Og da fornævnte Niels Rasmussen har betalt mig den acorderede
kjøbesum med 50 Rdb, skriver Halvtreds Rdb, sedler Tege saa meddeles ham herved fuldkommen
Qvittering for samme betaling, hvorhos jeg declarerer for mig og mine Arvinger ingen videre Lod,
Deel, Ret eller Rettighed at have til fornævnte Tørveskifte, men samme skal tilhøre Niels Rasmussen og Arvinger og maae gjøre sig samme efter Loven, saa nyttig som han bedst ved og kan,
ligesom jeg det selv, haver
? efter de andre? skjøders formelding. Dets til bekræftelse haver jeg
ej selv alene egenhændig underskrevet men endog formaaet de 2de med mig til vitterlighed at
underskrive.
Edslev 22 juny 1827.-Michel Nielsen
Til Vitterlighed underskriver Peder Johansen, Berring, Laurs Poulsen, Dørup.
At ingen Kjøbecontract, skrivtligt Document imellem os er oprettet dette Kjøb angaaende bevidnes
med vore hænders underskrivt og kan med Eed bekræftes om forlanges.Michel Nielsen som sælger.
Niels Rasmussen
Da Hartkorn i dette skjøde retteligen efter det Kongl. Rentekammers bevilling af 9 juni 1827 er
anført, for den hermed afhændede Parcel Nr. 2 Album er i denne Henseende intet Han..derligt? med
Skjødets tinglæsning.Aarhuus Stiftamt 10july 1828.

Rosenøm

Paa ovenmeldte Eiendom resterer ingen Kongl. Skatter, Renter kommuneavgivter til july maaneds
udgang 1828.
Aarhuus Amtstue den? August 1828 Protocolleret.
Læst under HN.H Ret den 2 august 1828 og partoculeret? ..?

Waleur

Da det ikke kan sees fra hvilken gaard indbemeldte Parcel er afhændet, Attesteres intet om adkast
eller forhæftelse

