Niels Nielsen Børup, Raunholt, sælger sin selv eier bondegaard til sin søn.
Marselisborg Birketing i-16. 1765-1778. Fol.371 b. til 372 a. Erhvervsarkivet.
Kiendes ieg mig underskrevne Niels Nielsen Børup i Raunholt og her med for alle vitterlig giør: At
har solgt og afhændiget, saa som ieg her med sælger, skiøder og aldeles afhænder, den halve selv
eier bonde gaard staaende for hart korn agger og eng 6 td. 1 ½ alb. her i bÿen beliggende, som ieg
forhen selv haver beboed, og for min søn Niels Nielsen Børup opladt haver, fra mig og mine øvrige
arvinger til bemelte Niels Nielsen Børup og hans hustru Cidsel Jensdatter og rætte arvinger, det
være sig i gaard og gaard sted agger og eng, skov og mark, fiske vand og fæe gang, tørve skiær og
lÿngslet, foerte og fællet, vaadt og tørt, inden og uden mark skiæl, som nu tilligger og af Alders tiid
tilligget haver indtet undtagen i nogen maader, alt efter forige adkomster, breve og beviisligheder
som ieg og her ved bmt. Niels Nielsen Børup i hænde over leverer, og kiendes ieg mig og mine
øvrige arvinger, een for alle og alle for een efter denne dag, ingen ÿdermeere lod, deel, ræt eller rættighed at have til eller udi samme halve self eier bonde gaard /: Kongsted gaarden kaldet, dessens
bunde eie, men meer bemt. Niels Nielsen Børup, hans hustru og deres arvinger for et fuld kommen
kiøbt kiøb og ævig eiendom at tilhøre og efterfølge, efter som ieg der fore haver anammet og oppe
baaret af bemt. min søn Niels Nielsen Børup, sølf, penge, fÿldest og fuld værd, saa ieg tacker hannem got i alle maader, og der som saa skeede som dog icke for modes at benæfnte halve self eier
bondegaard eller noget af dends rette tilliggende, blev Niels Børup hans hustru eller deres arvinger
for min vanhiemmels brøst skÿld ved nogen dom eller rettergang af vonden, da bepligter ieg mig og
mine øvrige arvinger at igien give, vederlegge og fornøÿe Niels Nielsen Børrup hans hustrue og
deres arvinger med lige saa god og velbelejlig en halv selv eÿer bondegaard her i birket beligende,
eller penge der for, inden sex ugers forløb efter at det mig lovlig bliver tilkiende givet, saa dette skal
være og blive paa begge sider, uden skade og skadesløs i alle optænkelige maader, og maae Niels
Nielsen Børup dette mit udgivne skiøde, naar forlanges uden kald eller varsel der for til mig at give
lade læse paa skrive og protocollere ved Marsellisborg Birketing, til dessens trÿgere forsikring,
haver ieg venlig om bedet tvende af vores naboer her i bÿen, nemlig Peder Rasmussen og Michel
Rasmussen dette med mig til vitterlighed at ville underskrive. Datum Raunholt den 5te marti 1773.
Niels Nielsen Børup.Til vitterlighed efter begiæring underskriver
Peder Rasmussen

Michel Rasmussen

Læst og protocolleret ved rettens holdelse
paa frie herskabet Marsellisborg Birketing den 9de martÿ 1773 testr.
A. Gieding

Thomas Huitfeldt

434 a. b.
Niels Nielsen Børup i Raunhodt frem kom for retten, som frem lagde loed læse og paa skrifue et til
hannem af Jens Poulsen i Rafnh: udgifne skiøde paa dend halfue self eÿer bundegaard som af
hannem nembl. Niels Nielsen Børup beboes som er daterit den 9 aprillÿ sidst og liuder som her for
retten pag: 135 findes indført.

