Anne Nielsdatter, Raunholt skøder til Michel Rasmussen, Løÿenkiær
Marselisborg Birketing i-11. 1750-65. Fol. 467 a. Erhvervsarkivet.
Kiendes jeg Anne Nielsdatter sal. Rasmus Jensens efterladte enke i Raunholt, med tiltagen laug
værge, min elskelige broder vel agte Niels Nielsen af forbm. Raunholt, og her med for mig og alle
mine arvinger vitterlig giør, at ieg i dag med vel beraade hue og gode villie, til min for lovede fæste
mand velagte Michel Rasmussen af Løÿenkiær og hans arvinger, skiøder samt fra mig og mine arvinger, til dennem herved afhænder, halv deelen af dend selv eier part, min salige mand Rasmus
Jensens paa boede gaard i bemt. Raunholt haver været og er til hørende, saaledis, at ermelte Michel
Rasmussen og hans arvinger med mig og mine havende eller her efter kommende arvinger der udi
aldeeles skal være deel tagen, intet der af i nogen maader, forbeholden, af hvad nafn haves eller
næfnes kand, men med mig der udi, som min til kommende hos bonde, fra nu af at være berættiget,
siden han efter lovlig registrering og vurdering, og over samme, forbemelte selv eier rettig hed mine
børn tilbeste haver betalt 100 rds, skriver eet hundrede rix daler og hvad for tit melte Michel Rasmussen, forhen benæfnte bonde eie eller selv eier rettig hed udi mark og bÿe ind og uden mark
skiel, med dend ret ieg der til haver og i kraft af de paa i hænde havende skiøder og adkomster,
blandt hvilke det sidste paa friherskabet Marselisborg Birketing dend 16 decbr. 1758 er bleven erhvervet, herved for halv deelen er extraderet og overladt, saa hand som et kiøbt køb, maae her efter
benøtte, og efter lovens og de kongl. aller naadigste forordningers til ladelse sig og sine til beste der
med angaaes. Til detsens stad fæstelse, vi alleene dette egen hændig haver under skrevet, men end
og venlig for maaed Jens Nielsen og Peder Rasmussen samme at underteigne som overværende og
til vitterlighed, da dette skiøde uden vider forestævning til tinge maae læses og protocolleres dat.
Raunholt dend 14de aprilis 1761.
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