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  Kiøbekontrakt Christen Jensen 1821 
Nr. 1 F6tus 1821 - 27 rbd sølv 
Jeg underskrevne Jacob Scavenius Ejlersen paa hr kammerherre Major Sophus Peter Frederik 
Scheel til Birkelse pp: hans vegne og ifølge den mig under 16. april d.a. meddelte notarialiter 
bekræftede fuldmagt. Giør hermed vitterligt at ligesom hr kammerherren efter vedhæftede 
kiøbekontrakt af 23. juni tinglæst 1ste juli f.a. har solgt og afhændet til Christen Jensen i Sønderøxe 
bye, Broust sogn, Hjørring amt, hans i fæstehavende gaard af hartkorn 3 tdr, 3 skp. 3 fkr. saaledes 
sælger, afhænder og skiøder jeg bemeldte eiendomme med de herligheder, rettigheder og med de 
byrder og forpligtelser samme eies efter adkomst af kammerherren. Og da kiøberen har berigtiget 
den bestemte kiøbesum 350 rbd sølv og 350 rbd sedler skriver tre hundrede og halvtresindstyve 
rigsbankdaler sølv og trehundrede halvtresindstyve rigsbankdaler sedler paa den i kiøbskontrakten 
ommeldte maade saa skal fornævnte eiendom, med alt hvad dertil retteligen hører af bygninger, 
jorder, besætning m.v. intet i nogen maade undtagen fra nu af som en uigenkaldeligeiendom følge 
og tilhøre bemt Christen Jensen og hans arvinger hvorfor jeg lover at hiemle ham den fornævnte 
eiendom fri for hver mands tiltale. Dog at reskriptet af 19. marts 1791 overholdes af kiøberen. 
Ifølge rentekammer resolution af 7. april d.a. er dette skiøde udstædt paa stemplet papiir nr. 1 af 
første classe. 
Til vitterlighed bekræftelse under min haand og segl i 2de vidners overværelse, og kan samme til 
tinge læses og protocolleres uden mig dertil at give varsel. 
Sønderøxe bye, Broust sogn den 22. juni 1821.  
J.S. Ejlersen: /L.S:/: Til vitterlighed H: M. von Osten Capitain. H.H: Arensbach.  I anledning af 
denne handel efter præste attest med skiødet erlagt til Broust sogns fattigkasse 16 rigsbank skilling. 
Tinglæst den 23. juni 1821 
 


