Maren Pedersd. Drammelstrup, arv.
Haureballegaard Birketing i-4. 1672-1680. fol. 58 b. Erhvervsarkivet.
Jens Pedersen af Drammelstrup
Esket skiøde.
Det for retten stoed erlig och vellagt mand Søffren Jensen i Balle paa Maren Michelsdatters veg: i
Drammelstrup, hendis egen neruerilse udi haand tog for: Jens Pedersen aff Drammelstrup med
haand och mund, alld diellis sollde skiødtte och klarligen affhiembl: fra for. Maren Michelsdatter
och hendis arffuinger och till for: Jens Pedersen och hans arffuinger, half parten aff huis bund eÿe
som hun er arfueligen till falden efter sin sl. fader Michel Jensen udi den halfue sielf eÿer bunde
gaard i Drammelstrup som for: Jens Pedersen nu udi bor saa och for tings domb: frem kom Jens
Jørgensen af Store Nor, och fremblagde sin faders skriftlige fuldmagt liudendes ord efter andet som
følger, kiendis jeg Jørgen Jensen boende udi Stoer Nord, att ieg haver fulld magt giffuen min søn
Jens Jørgensen /: efter som ieg for svagheds skÿld eÿ kand komme till tinget :/ att bort skiøde till vel
agte karl Jens Pedersen Rodzborig, alld den loed och arfue part som min hustrue Maren Jensdatter
ehr arffueligen till falden effter sine sallige forældre fader Jens Offuesen och moder Anne Michelsdatter udi den hallfue sielf eÿer bunde gaard i Drammelstrup, som hendis broder sl. Michel Jensen
sidst paaboede, och der udi att giørre och lade som ieg self pehrsonnlig tillstede vahr :/ Thill vitterlighed min haand under teignet och zignet paa trÿkt: Datum Store Nord den 28 octobris 1673. I. I. S.
Som samme fulldmagt formeldte: Och efter att denne vahr lest och paa skreffuet i lige maade udi
haand tog Jens Jørgensen for: Jens Pedersen och till hannem paa sin faders vegne: alld diellis solde
skiødtte och affhende alld den loed och arffue part Jørgen Jensøns hustrue Maren Jensdatter er
arffuelig till falden effter sine forældre, udi den hallfue sielf eier bunde gaard udi Drammelstrup
som hendis broder sallig Michel Jensen sidst paaboede, det verre sig udi gaard och gaardsted, huuse
och biugning, lÿnng och tofftejord, agger och eng, skou och march, huor som helldst det neffnes,
eller findes kand, som till samme hallfue gaard ligger och aff Arilds tiid med rette tilligget hafuer,
verre sig udi fiskevand och fæe gang kiære och muesser, humblebede och thorfue skiær, vaat och
tørt, slet intet af forn. arffue liodder och parter i for: eÿendomb undtagen, men skal for: Jens Pedersen och hans arffuinger efter føllge till ævig tiid, och der for kiendtes Søren Jensen med Maren
Michelsdatter och for: Jørgen Jensen paa sin hustrue Maren Jensdatters vegne: att haffue anammet
och oppebaarit søllf, pending, fÿldest och fulld verd for samme for: lodder och parter i for: hallfue
gaard och eÿendomb, effter deris egen goede villie och møÿe: Saa di tackede, for goed och nøÿ
actige betalling i alle maader: Och den till for pligtede Søren Jensen paa for: Maren Michelsdatters
vegne, och Jørgen Jensen paa sin for. hustrues vegne: och deris arff. fulld komme ligen att fri frelse,
hiemble och till stande for: Jens Pedersen och hans arffuinger, forskr: eÿendomb lodder och parter
med alld sin tilligende for huer mandz hinder gienkald eller til talle som derpaa kand talle /: Dog
huis tÿnge der af kand gange undtagen :/ och dersom saa skeede /: som eÿ formodes :/ for. parter
bleff fra vonden Jens Pedersen ved nogen domb eller retter gang for nogen deris brøst skÿld saa
bepligter de dem och deris arffuinger att stande der for till rette: och hollde Jens Pedersen och hans
arffuinger skadesløs i alle maader: Och kiendtes Maren Michelsdatter eller Jørgen Jensen paa sin
hustrues veg: eller deris arffuinger ingen ÿdermierre loed eller part efter denne dag at haffe udi for:
halve gaard eller noget detz tilligende i nogen maader: men Jens Pedersen och hans arffuinger till
ævig tiid verre berettiget. Och bleff beuist med tings vinde for: arffue lodder och parter udi for:
hallffue gaard, lovligen att verre loubuden efter loven till treddie ting, och siden skiødet den det sig
bør thill ÿdder mierre vindes bÿrd, och bedre forvaring haffuer for: Søren Jensen paa Maren Michelsdatters vegne och Jens Jørgensen paa sin fader Jørgen Jensens vegne: trÿkt deris zignet med oss
her neden under och haand hos skrf: Datum ut Supra.
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