Underskrevne Michel Nielsen i Edslevgaard, tilstaar og hermed vitterlig giør at jeg er skyldig til Hr.
Michel Kaae i Graae Mølle den Summa 500 rbd, skriver Fem Hundrede Rigsbankdaler Sedler, som
han mig i Dag laant og medforstrakt haver, Hvilken Capital jeg ei alene lover og forpligter mig til
skadesløs at betale, efter et halvt Aars lovlig opsigelse fra een af Siderne, men endog, saa længe
samme hos mig indestaar, at svare deraf aarlig lovlig Rente, i begge Tilfælde i hans boepæl. Og paa
det Creditor og Arvinger imidlertid hos mig og Arvinger kan være betrygget, pantsætter jeg herved
med første Prioritet min paaboende og tilhørende Selveiergaard, med ald dens Tilligende i Mark og
Bye, Edslevgaard kaldet, hvis Bygning er assureret i Brand Cassen for 800 rbd. D. C. og gaardens
Hartkorn er 1 Td, 7 skp, 3 f, 2 1/8 alb, samt ald min Besætning, Inde og Udboe, intet i nogen maade
undtaget, der alt skal blive og forblive Hr. Michel Kaae og hans Arvinger et urykkelig Pant og
Forsikring, indtil Capitalen med paaløbende Renter og Omkostninger i alle maader skadesløs er
betalt. Til ydermeere forsikring herfore har jeg formaaet Selvejer Gaardmændene Rasmus Pedersen
Møller i Hørning og Jens Larsen i Galten, een for begge og begge for een, at indestaae og underskrive denne min Obligation som Cautionister og Selvskyldnere. Og kan denne Obligation med
Retten læses og protokolleres for min Regning uden mig dertil at indvarsle til bekræftelse har jeg
samme min Obligation egenhændig underskrevet, i overværelse af undertegnede Vitterligheds
Vidner. Edslevgaard den 30 dec. 1820.Michel M: N: S: Nielsen
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I marginen staar der: I mangel af 1 Classe m.5 - 2 rbd. 24 s. udleveres af samme Classe 2 m. Nr. 3 ti
1 rbd. 12 s. Huilke herved attesteret som forhandler under haand og segl. Aarhuus den 30 dec. 1820.
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