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Hæderlig och høÿlerde mand M: Niels Nielsen Krag schoelemester udi: Aarhuus domb skoelle, och
cannicke till capituelet ibm:
Esket skiøde.
Det for tings dom stoed erlig och veel fornemme mand, Anders Thomasen raadmand udi Aarhuus,
och udi loulig things liud med haand och mund, skiødett och effhende alld diellis fra sig sin hustru
och deris arffuinger och till bent: M: Niels Nielsøn Krag och hans Arffuinger, en gaard liginde i
Wormsløff Niels Sørensen Westen ibm: paa boer/: som for: Anders Thomsen er berettiget, effter
der om i rette lagde skiødes for mellding, for retten lest och paa skrf: bleff som erlig och velbiurdige
mannd Erich Rossenkrans til Rossenholum och Morten Skinckell? Til Østergaard ehr under
skreffuen och foeseiglet, som aff erlig og velb: Jomfrue Birgitte Krabbes jordeguodtz efter skiødde
och Østergrdtz jorde bog till betalling er udlagt /: for: gaard skÿlder aarligen roug 1 ørte biug 3 ørte
thou skipper: arre thou ørte, thou skipper: brendsuin 1 smørp: 10 1 .? Der til ligger noget skouffes
jord: Item itt gadehuus ibm: Ras: Juell paaboer, och skÿllder aarligen huus pennge 2 m? Huilke
foeskr: Eÿendomb bn: Niels N: Krag och hans arffuinger, skall vinde, bruge och behollde till
evindelig eÿendomb med huusse, biugning, och sted, agger och enng, skouff, och march kier fuort,
och fællet thorffue skiær och liung slett med alle sine rette tilligende herlighz som nu tilligger och
aff arrildtz tiid tilligt haffuer och bør der att ligge med rette i bÿe och mark alld diellis indtet under
tagen i nogen maader och der for kiendttes bm: Anders Thomsen sig sin hustrue och arffuinger, ald
diellis ingen ÿdermierre loed diell eller rett udi For: skr: eÿendomb, men bn: M: Niels Nielsen Krag
och hanns arffuinger att beholde som frÿ og frelse adelig guodtz, ligesom nødt haffuer, bekiende der
for fulld kommelig effter sin egen gode villie och nøÿe, sielff att haffue anammit och oppe borit
fÿldest och fuld verd aff for: M: Niels Nielsen Krag, effter deris kiøb och goede nøÿe thakendis han:
for redelig rigtig nøÿagtig aff betalling i alle maader, thÿ bepligter Anders Thomsen sig sin hustrue
och deris arffuinger att frÿ hiemble, och fuldkommenligen till staar be rette M: Niels Krag och
hanns arffuinger for: Eÿendomb for huer mandtz tiltalle, som derpaa i nogen maade kunde talle med
rette, och der som saa skeede /: som dog eÿ for modes :/ att samme eÿendomb grd: och gadehuus
och skous jord, som for staar: eller noget des tilligende, bleff mehr bem: M: Niels Nielsen Krag
eller hans arffuinger udi nogen dom och rettergang formedelst Anders Thomasens van hiemels brøst
skÿld aff vonden eller fra dømt, saa skall Anders Thomsens hustrue och arffuinger forpligt verre att
vederlegge for: M: Niels Nielsen: eller hans arffuinger med saa goed eÿendomb och herlighz i mark
och bÿe ligesaa vell beleÿlig, heller fulld verd, inden sex samfulde ugge dag der nest efter och holde
offt bn: M: Niels Nielsen Krag och hans arffinger her med inden skades løs och uden skade i alle
maader: Des thill vindes biurd, att saaledis fast och u røgelig holldes och efter kommes Skall haffue
vÿ hans Anders Thomasens eghd under skriffuelse och zignettis paa trøkelse, thrøgt voris zignetter
D: ut supra.
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