Michel Nielsen Loft, Ingerslef overtager faderens gaard.
Justitsprotokol for Marselisborg Birk. i-16. 1765-1778. Erhvervsarkivet.
Jeg underskrevne Niels Michelsen Loft i Ingerslef giør hermed vitterligt at efter som min eldste søn
Michel Nielsen paa min og hans moders begiæring, haver antaget vores iboende selv eier bonde
gaard i fæste og besidelse, og ved dends antagelse forpligter sig at paatage og udrede alle der af
dependerende besværligheder, saa vel som og at forskaffe mig og hans moder vores fornødne livs
ophold til vores dødelig afgang efter den der om oprættede opholds contractes videre formælding,
og endelig at consentere de øvrige sine med arvinger efter vores derom sluttede af handling og for
ening af dato 2den october 1771 saa der imod og til soulagement for disse paatagne bÿrder og
besværligheder, haver jeg med fuld kommen villie og vel betænkt hue, samt med min hustrue Karen
Pedersdatters raad, villie og minde, afstaaet, transporteret og overladt, lige som ieg og hermed fra
mig, benæfnte min hustrue og vore øvrige børn og arvinger til benæfnte min elste søn Michel Nielsen og hans arvinger, aldeeles afhænder, fuldkommen tilskiøder, og lige som en af kiøbt eiendomb
gandske overdrager ald vores iboende gaards selv eier rettighed saavel udi gaardens som øvrige paa
dends grund beliggende huuse og bÿgninger, gaard og gaard sted, ager og eng, skov og krat, foerte
og fællet, græs og fæegang, intet af bemelte gaards tilliggende jorder, eiendomme eller rettigheder
der fra i nogen maader undtagen, saa vit det der til af Alders tiid tillagt haver og mig er til skiødt,
saa at hand og hans arvinger samme maae nÿde, bruge og beholde til stedsvarende eÿen-dom, med
samme ræt og rættigheder som ieg og hans moder det eiet haft og besidet haver, og saaledes hand
og hans arvinger her efter ubehindret af mig eller mine øvrige arvinger at maae giøre sig det saa
nÿttig som hand eller de, bedst viide, vil og kand i alle maader, hans kongl. (maÿst.) allernaadigst
bÿdende, gaardens høÿe herligheds eieres ræt, og sit contraherede løfte aldeeles ufor krænket og til
dette mit udgivne skiøde des meere at bekræfte haver ieg det egen hændig underskreven og
forseiglet, samt venlig ombedet begge mine svogre velagte Rasmus Rasmussen i Ingerslef og Michel Sejersen i Raunholt dette med mig til vitterlighed at underskrive, da samme uden min eller øvrige arvingers forstefning til tinge maae læses, paa skrives og protokolleres naar forlanges. Datum
Ingerslef den 20de april Anno 1772. Niels Michelsen Loft.
Til vitterlighed efter begiæring underskriver
Rasmus Rasmussen, Ingerslef

Michel Seiersen, Raunholt

Læst og protokolleret ved retten holdelse paa friherskabet Marselisborg Birketing den 5te maÿ 1772
Testerer A. Gieding

Thomas Huitfeldt

271 a. 272 b.
Efter som ieg underskrevne Niels Michelsen Loft i Ingerslef for medelst alderdom og svaghed ike
længere kand besidde, min i boende gaard, men samme til min eldste søn Michel Nielsen paa høÿe
herskabets approbation vil overlade at tage i fæste og besiddelse, saa haver ieg mig ladet kalde
begge mine svogre nafnlig Rasmus Rasmussen her i Ingerslef og Michel Seiersen i Raunholt, for
ved og med dem at afgiøre, icke aleeniste den arveprætention, som de paa deres hustruers vegne
kunde have at fordre her i gaarden saa vel udi dends selv ejer rættighed, som øvrige der af dependerende, men end og hvad videre af gaarden eller dends fæstere skal svares og udreedes til de
øvrige mine børn og arvinger, og da efter nøÿeste over veiende saaleedes derom auorderet: 1ste:
Tilstaar og erklærer hermed begge mine svogre, at de aldeeles ingen vidre arve prætentioner enten
haver eller vil have, enten i gaardens selv eier rættighed eller andet der af dependerende, end hvad
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de forhen som medgift med deres hustruer haver bekommet. 2det: Giver fæsteren Michel Nielsen til
hver af de uforseete? nemlig til hver af de tvende sine brødre for ald deres arvepart 33 rd, 2 m,
skriver tre og tredive rixdaler og toe mark som dennem paa anfordring ved deres mÿndige aar leveres og til hver af de tvende sÿstre reede penge 16 rd, 4 m, skriver sexten rixdaler fire mark, samt en
kiste saa god som fire rixdaler og en seng med behør saa god som fire og tÿve rixdaler, samt og saa
forskaffer enhver af dennem et skickelig trolovelse og brøllup om det skeer at de sig i ægte stand
skulle for andre, til hvilken tiid, og saa i det seeniste deres foreskrevne øvrige tillagde bliver dennem leveret, om icke omstændighederne føre sligt udfordrer, her imod ieg forpligter mig hannem /:
nemlig eldste søn:/ gaardens selv ejer rettighed at frie, frelse hiemble og tilskiøde uhindret for alle
øvrige paastande af mine arvinger, naar hand det maatte forlange, og til des meere bekræftelse her
paa haver ieg min egen haand underskrevet og ombedet begge mine svogre Rasmus Rasmussen og
Michel Sejersen saa vel paa egne som de øvrige mine børns vegne at ville underskrive, og maae
derefter denne vores venlige afhandling naar forlanges oversettes paa sit forordnede stemplet papiir
samt videre lovlig behandles til ved kommendes sickerhed i tiiden. Datum Ingerslef den 2de octbr.
1771.
Niels Michelsen Loft

Michel Nielsen Loft

Paa egne og de øvrige arvingers vegne tilstaaes denne contract af Rasmus Rasmussen, Michel
Seiersen - Ligeleedes efter begiæring underskriver.
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