Sal. Knud Sørensens børn i Raunholt. Selveier rettighed.
Justitsprotokol for Marselisborg Birketing. i-16. 1765-1778. Fol. 620 a. 621 a. Erhvervsarkivet.
Underskrevne Povel Rasmussen udi Raunholt, og Niels Sørensen af Ormslef, som beskickede formÿndere, for sal. Knud Sørensens tvende døttre Ane Marie og Maren Knudsdøtre af bemt.Raunholt,
kiendes og tilstaar: at vi paa vore mÿndlingers vegne hermed skiøder, afhænder og overdrager til
velagte Søren Knudsen og hustru Kirsten Nielsdatter udi Raunholt, samt begge deres egte livs
arvinger, den part selv eier rettig hed udi bemeldte Raunholt, som salig Knud Sørensen samme
steds, sidst hafde udi eie og besiddelse og hvor af Søren Knudsen for nogen tiid siden, hans sÿstres
vores benefnte mÿndlingers andeel til over for formÿnderen, efter skiftebrevet af dato 4de martii
1760 udi reede penge betalt og afclareret haver, saa at tit bemt. Søren Knudsen og hustrue Kiersten
Nielsdatter: tillige med begge deris arvinger, fra nu af en fuldkommen eiendom og passion, at bemelte selv eier rettighed bestaaende i skov parter, jorder, gadehuus eller andet, som samme med
rette ved hører, og af Arilds tiid ved høret haver, intet der af i nogen maader, herved overgives saaleedes: at vore mÿndlinger Anne Marie 8, Maren Knudsdatter ( ingen alder ) og deres arvinger,
ingen ÿdermeere part, lod, deel, ret eller rettighed, til eller udi berørte selv eier rettighed skal fordre
eller paa staae, siden de der for og i alle deele med reede penge for deres hafde under pant, men
skeed fÿldest, for saa vit deres broder Søren Knudsen herved angaar, eller dette skiøde kand betræffe i nogen maade, hvilket vi meget meere og i beste kraft samt uden veigne for forbeholdenhed
enten af det eene eller det andet, vil have meenet og forstanden, og paa samme maade, som benefnte
selv eier rettighed, efter og med alle lovlige adkomster, fra første og hid indtil er blevne skiødet og
erhvervet. Thi haver vi dette med egne hænder ei alleene selv under skrevet, men end og ville, at
dette til tinge straxen skal læses og protocolleres. Raunholt den 18de august 1763.
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