Jens Rasmussen, Raunholt skjøder og afhænder til sin hustrue Voldborg Rasmusdatter den halve
part i hans selfeÿergaard.
Marselisborg Birketing. i-11. 1750-1765. Fol. 113 a. b. Erhvervsarkivet.
Kiendes ieg underskrevne Jens Rasmussen og her med for alle vitterligt giør: at ieg med frie villie
og velberaad hue, haver skiødt og afhændet, som ieg og herved skiøder og af hænder til min kiære
elskelig hustrue Woldborg Rasmusdatter, dend halve part selv eier rettighed i min paa boende halve
selv eier gaard i Raunholt, hvilke halve selv eier gaards part bemt. min hustrue Voldborg Rasmusdatter skal nÿde, bruge og beholde til evindelig eiendoms eie samt og dend halve selv eier rettighed
udi dend skov part ieg eier og besidder som til gaarden henhører, alt efter skiødernes formelding de
dato 12te maÿ 1721 og 28 sept. 1722 samt 30te novbr. 1752, hvilke sidste skiøde bliver udi sin valeur før dend som det haver udgivet saa lenge hand lever, alt øvrige være sig i huse og bÿgning,
gaard og gaard sted, agger og eng, skov og mark, tørve skiær og lÿng slet, fiske vand og fæegang,
foerte og fælled, uden og inden mark skiel som nu ligger, eller af Alders tiid tilligget haver, intet der
af undtagen i nogen maader, det min kiær elskelig hustrue ioe skal til høre og efter følge, til evindelig eiendoms eie, thi bepligter jeg mig og mine arvinger herved at frie, frelse hiemble og fuld
kommen tilstaae til melte min kiære elskelig hustrue bemelte halve selv eier gaards part med dends
tilliggende som forskrevet staar i alle maader, og til detzen ÿder meere trÿge forsikring haver ieg
venlig ombedet min kiære elskelig fader og goede naboe her i Raunholt dette med mig til vitterlighed at underskrive og forseigle. Datum Raunholt dend 11 maÿ Anno 1754. Jens Rasmussen,
Michel Jensen, Rasmus Andersen.

