
 

 

 

 

Erk Christian Muller til Møllerup og Taarupgaard Kaptain og Landsassesor Giør vitterlig,at ieg har solgt og 

afhændet skiødet til Velagte Nels Nielsen  Møller af Perstrup den under  Vraae Byes Udskiftning nedlagte 

Udfløter Gaardbosted med den Anpart af afgangne Søren Olesens Gaards Bygning og Besætning, som er 

blevet Kiøberens anvist og det saaledes haver 

  

 Gaards Loeder i alle deele er afsat ved  udflytningen staaende for Hartkorn Agger og Eng Kiende maae 

samme Rettigheder og Forpligtelser som ieg selv have eiet det solgte for den Kiøbesum 500 SV og 812 3 

mark  MV i alt efter nærværende Bankkurs 1750 NW med Vilkaar. 

 a. Kiøberen svarer alle Skatter og Byrder fra den Tid nærværende  Bruger Christen Madsen ophører 

dermed nemlig fra 1. May 1817. 

 b.af den til denne Udfløttelse  og til den ved  Siden  af samme liggende paa lige Hartkorn henlagte og i den 

søndre Lod beliggende Skudtørvmose haver den frasolgte Lod den halve deel  i Tørveskierene men 

Gæsningen tilhører  ene den Søndre Lod, dog forbeholder Sælgeren sig en Skæppe Lands Tørveskiær af 

heele bemelte Mose med adgang og ligeledes  

den søndre deel men Græsningen tilhører eene den søndre Lod,dog forbeholde Sælgeren sig en Skæppe  

 c.Gaardns  Hartkons anpart af Byens afgift til Præsten under navn  af Jordskyld tilsvarer Kiøberen og 

Efterkommeren til behørige Tiender??  



 d. den ved Sognets Udskiftning indgangne Forening mellem samtlige Brugerer og Husboende  af 29.Julii 

1816 kommer Kiøberen til gode i Forening med den anden udfløtende Kiøber, hvorfor en lige Part  som de 

selv eenes om med samme rettighed som  sælgeren derefter havde. 

 

 

 

 

Og da Kiøberen fornævnte Niels Nielsen Møller haver givet mig Valuta for den akkorderede Kiøbesum, saa 

kiender jeg for mig og mine Arvinger ingen Lod eller deel herefter at have i det herved solgte og skiødede, 

der skal følge og tilhøre Kiøberen og Efterkommere ,som en lovlig kiøbt Eiendom hvilken jeg og mine 

Arvinger er pligtig at hiemle efter loven. Dato til Bekræftelse under min Haand og Forsegling. 

Taarupgaard den 14. april 1817  E. Müller (L.S. ) At ingen købekontrakt,  skriftlige konditioner eller noget 

andet dokument om denne handel er oprettet bevidner   E. Müller 

 

Læst for Fjends Nørlyngs Herredsret tirdag den 22. april 1817. Tilført Skøde og Panteprotokollen Folie 384, 

385. 



Sælgerens adkomst lovlig befundet. Det solgte efter panthaveren i Taarupgaard hans tilladelse udgaaet af 

pantet og altså ikke videre forhæftet.  
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