Jeg Hans Fredericch de Fædder Charisius Greve Genneral Krigskommissair og
Herre til ConstantinsborgGiør vitterligt at have ved kiøbecontrakt af 22 maj 1803 solgt og afhendet, ligesom jeg herved
sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Niels Jensen og hans Arvinger den
gaard i Endslev Bye, Koldt Sogn, Ning Herred, Aarhuus Amt, som han til benævnte Tid har havt i
fæste, skyldende af Hartkorn, Jordskyld 1 Td. Og da nu kjøbt 400 Rd. Tg. med sine Renter og hvis i
øvrigt efter Kiøbecontrakten udredes bør, af Niels Jensen er betalt, meddeles herved fuldkommen
Qvittering for samme Betaling, hvorhos jeg declarerer for mig og efterkommende Constantinsborg
Hovedgaards Eiere ingen videre lod, deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi fornævnte Gaard
og hvad samme retmæssig tilhører være sig Bygning, Besætning, Inventarium, Mark, Eng, Tørveskiær, Gjærselshugst, Jagt, Fiskevand og Fægang, eller andet med hvad navn nævnes kan, intet
nogen Maade undtagen. Ifølge den mig til Godsets Udstykning meddelte allernaadigste Bevilling
maae denne Gaard eller de herfra solgte Eiendomme ikke sælges til nogen Hovedgaards Komplettering eller derunder henlægges her at forrette hoveri og dens Bygninger skal forsikres i Brandkassen inden dette aars Udgang ifald det ikke allerede er sket.I henseende til Friisenborg Hartkorn, der saa vidt vides, er 4 td, 2, 1 Alb, hvilket Niels Jensen hidtil
har havt i Besiddelse, overdrages ham al den Rettighed og Herlighed der hidtil har tilhørt mig, enten
paa Grund af Hævd eller anden lovlige Adkomst, imod at han fremdeles som hidtil, betaler alle
Kongelige Skatter paa vedkommende Steder, saa og betaler eller leverer til hvert Aars Mortensdag
eller 1 Maii Penge 2 Rd. Rug. 1 Td. 2 Skp, Byg. 1 Td. 4 skp, og Havre 2 Td. 4 Skp.Det følger i øvrigt af sig selv at jeg ikke overdrager Niels Jensen større ret til det Friisenborgske
Hartkorn end jeg selv har dertil, og skulle Vedkommende paastaae større raadighed over samme
end hidtil da bliver det Niels Jensens egen sag at handle, uden ansvar for mig eller mine Arvinger.Til stadfæstelse er dette skiøde, som maae Tinglyses uden mit forevidende af mig egenhendig underskrevet og forseglet i overværelse af2de lovfaste vidner, hvilke underskrive og segle til vitterlighed.Constantinsborg den 22 junii 1805.
Til vitterlighed
Fædder Ahnfeldt

Fædder Charisius

Indtil 30te junii d.a. findes ingen skatterestance paa den her med solgte ejendom.
Aarhuus Amtsstue 28 october 1823.
Waleur
Læst under H N H: 1 nov. 1823

