Jens Rasmussen, Raunholt sælger sin selv eier rettighed til sin søn Rasmus Jensen
Marselisborg Birketing i-11. 1750-1765. Fol. 325 a. Erhvervsarkivet.
Undertegnede Jens Rasmussen i Raunholt, som allerede forhen til min kiære søn Rasmus Jensen og
hans hustrue Anne Nielsdatter har afstanden min samme steds paa stam huuset Constantinsborg
gods paa boende og i fæste hafde gaard, tilstaar og erkiender hermed, et ieg paa egne og mine 2de
umÿndige sønner Seir og Jens Jenssønners vegne, samt med min elste søn Eric Jensen af Ingerslef
og svigersøn Knud Michelsen af Raunholt deres villie og samtÿcke, har soldt og afhendet, som jeg
og ÿdermere her med fra mig og mine arvinger til bemt. min kiære søn Rasmus Jensen og hustrue
sælger, skiøder og af hænder det mig udi for næfnte min i fæste hafde gaard til hørende bonde eie
eller selv eÿer rettighed, som deels efter derpaa af min sal. hustru afgangne Maren Pedersdatter
under 8de october 1720 med dette skiøde:/ der hermed in original overleveres:/ til mig er overdraget
og afhændet, og deels efter mine børn og sted børn deres paa det dend 2den maj 1730 efter bemt.
min sl. hustrue Maren Pedersdatter holdte og sluttede skiftebrev her under tegnede og aparte givne
qvittering af mig i alt er ind læst og betalt,og hvorved ieg selv som fød værge har imod taget bemelte mine 2de ÿngste og umÿndige sønners deel i reede penge, hvilket bonde eie, som mig og
mine børn af bmt. min søn Rasmus Jensen er sket for nøÿelig vederlag og betaling for, hand og
hustrue her efter maae nÿde, bruge og beholde til evindelig arv og eiendom, og giøre sig saa nÿttig
som de bedst veed og kand med lige ret og rettighed, som jeg det selv tilhørt og besiddet haver, intet
der af i nogen maader undtagen, og til staar ieg og samtlige børn hannem samme for hver mands
paa tale at frie, frelse og hiemble, dets til bekræftelse haver jeg selv dette mit udgivne skiøde paa
egne og for bemelte mine 2de umÿndige børns vegne med egen haand under tegnet, lige som samme og af mine mÿndige børn, fornefnte Erich Jensen samt sviger søn Knud Michelsen tillagde med
de her ud? inden for maaede 2de vitterlig heds mænd naunlig Søren Madsen og Jens Børresen
begge af bÿen underskrives og forseigles. Datum Raunholt dend 6 december 1758. Jens Rasmussen,
Eric Jensen, Knud Michelsen. Til vitterlighed efter begiering. Søren Madsen, Jens Børresen.

