Jeg hans Friderich de Fædder Charisius,
Generalkrigskommissær Greve og Herre til ConstantinsborgGiør vitterligt: at have solgt og afhændet det, ligesom jeg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Niels Michelsen og hans Arvinger den Gaard i Kattrup Bye,
Koldt Sogn, Ning Herred, Aarhuus Amt, som han hidtil har havt i fæste, staaende for Hartkorn jordskyld 4 Td, 5 Skp. Og da Kiøbesummen 1100 Rd, skriver et tusinde og et hundrede Rigsdaler, nu er
betalt, saa meddeles herved fuldkommen Qvittering for samme betaling hverhos jeg erklærer for
mig og mine Arvinger ingen videre Lod, DeeI, Ret eller Rettighed at have til eller udi fornævnte
Gaard, men samme med alle sine Rettigheder, og herligheder, intet i nogen maade undtagen, skal
tilhøre Kiøberen og Arvinger uden mindste Forbeholdenhed.Ifølge den mig til Godsets Udstykning med deelte allernaadigste Bevilling anmærkes: a, Gaarden og
dens Eiendomme maae ikke sælges til nogen Hovedgards Komplettering eller derunder henlægges
for at forrette Hoverie- b, Bygningerne skal forsikres i Brandkassen inden dette Aars Udgang, ifald
det ikke allerede er sket.Til Stadfæstelse er dette Skiøde, som maae tinglyses og protokolleres uden mit forevidende, af mig
egenhændig underskrevet og forseglet i Overværelse af 2de lovfaste vidner, hvilke underskriver og
forsegier til Vitterlighed.- Constantinsborrg 27de juni 1808.
Fædder -Charisius

Til Vitterlighed
Ahnfeldt
Niels Jensen
Det ingen Kiøbekontract har været oprettet om denne Handel-det bliver herved attesteret.Niels N.M.S. Mikeisen
Med paaholden pen

Fædder-Charisius

Læst for retten paa Marsellisborg Birketing Tiirsdagen den 20de December 1808 og derefter i Pante
og Skiøde-Bogen indført.
Svitzer
Sootmann. At S:T: Herr Sælgeren med lovlig skiøde har Bevist sin Ejendoms Ret til den herved Solgte Gaard,
og icke med Pant eller andre Byrder Forhæftet Sammen, det bliver Ifølge Pant og Skiøde bogen
herved bevidnet af
Sootmann
Birkeskriver
For Tinglysning, Paategning og Protokollation er betalt 2 rd, 1 m, 8 s. For attesten 3 m, til
Justitsvæsenets Fond 2 m, 1 s, og Fattig Cassen 4 m, i alt 3 rd, 4 m, 9 s, Siger Tre Rigsd, 4 m, 9 s.
... ..?
Svitzer

3 Rd. 4 m. 9 s.-

Sootmann

