Laurs Rasmussen, Raunholt skøde fra Rasmus Pedersen, Stautrup.
Haureballegaards Birketing. i-8. 1721-1728. Fol. 419 a. 420 b. Erhvervsarkivet.
Laurs Rasmussen boende i Raunholdt fremkom for retten og fremlagde et hannem til hørende
skiøde paa hans i boende halfue self eÿer bunde gaard ud gifuen af Rasmus Pedersen i Stautrup med
flere daterit Raufnholdt den 14 janvarÿ sidst huilket hand begierte læst paa skrefuen og protocollerit
og liuder som her efter vorder indført No.1 F 4. En half rixdaller:
Kiendes vi os under skrefne Rasmus Pedersen i Stautrup paa egne vegne, Rasmus Jensen Ambdi i
Hollum paa min hustrue Anne Rasmusdatters veigne, Rasmus Pedersen i Soelbierg paa min hustru
Kirsten Rasmusdatters veigne, Rasmus Rasmussen i bemt. Stautrup paa egne vegne, og Maren
Laursdatter i Raunholt med laugverge Christen Rasmussen, Biøstrup paa egne vegne, og hermed for
alle vitterlig giør, at vi samptlig med fri villie og vel beraad hue, hafr soldt skiødet og af hændet, saa
som vi her med aldelis skiøder og af hænder fra os og voris arfuinger, til vores kiere svoger Laurs
Rasmussen i Rafnholdt hans hustru Maren Mogensdatter og deris arfuinger alle de loeder og parter,
som os arfuelig er til falden udi dend halfue selfeÿer gaard i Raufnholt som er melte Laurs Rasmussen nu paa boer, efter skiødes melding udsted af Marsellisborg birketing den 20de december
1687/: alt uden foregaaende loubud efter loven:/ og her ved ofr drages til hannem der paa alle de af
os i hænde hafuende ad kombst brefue og bevisligheder, og kiendes vi os og voris arfuinger en huer
for sig som forskrefuet staar, ingen ÿdermeere loed, deel, ret eller rettighed at hafue til eller udi
bemelte halfue self eÿer bunde gaard efter denne dag, det vere sig udi huuse og biugning, gaard og
gaardsted, skov og mark, agger og eng, fiske vand og fægang, tørfue skiær og lÿngslet, fuorte og
fællet, vaadt og tørt, inden og uden mark skiell, som nu tilliger og af Arild tid tilliget hafr og der til
med rette bør at ligge i alle maader, men forbemelte Laurs Rasmussen hans hustrue og deris arfuinger, for et fuld kommen kiøbt kiøb og evig eÿendomb at til høre og efter følge som vi en huer
for sig, hafr anammet og oppe baaren at forn. Laurs Rasmussen sølf, penge fÿldest og fuld verd, saa
taker vi hannem got for goed og redelig af betalling i alle maader, og der som saa skeede som dog
ike for modes at be rørte loeder og parter for medelst voris vanhiemmels brødt skÿld blef Laurs
Rasmussen hans hustru eller deris arfuinger ved nogen domb eller rettergang af vonden, da bepligter vi os og voris arfvinger én for alle eller nogle for een, at igien gifue vederlegge og fornøÿe
Laurs Rasmussen hans hustru og deris arfuinger med lige saa meget og vel beleigligt her i birket
beligende self eÿer jorde godz eller reede penge derfor inden sex samfulde ugger efter det os lovlig
blifr til kiendegifuet, saa dette skal vere af os paa begge sidder uden skade og skades løs holden i
alle optænkelige maader, og maa Hans Rasmussen uden nogen kald og varsel der for til os at gifue,
dette voris udgifne skiøde lade læse paa skrifve og protocollere til Marsellisborg Birketing naar forlanges til detzen ÿder meere stad fæstelse hafver vi venlig om bedet tuende danne mænd her....?
begge Søren Nielsen og Rasmus Nielsen Børup dette med os til vitterlighed at underskrifue og
forseigle. Datum Raunholdt den 14 janvari Ao. 1728.
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