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Skøde dateret 15. oktober 1791 fra Christian de Linde til Kirsten Pedersdatter på gård i
Rødding i Vildbjerg Sogn.
Underskrevne Christen de Linde til Møltrup Deres Kongelige Majestæts Bestalter Capitain af
Infanteriet, tilstaaer og hermed vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger
skjøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til Kirsten Pedersdatter sal: Anders Andersens
efterleverske og hendes Arvinger en mig tilhørende Gaard, som hun efter hendes sal: Mand ifølge
Loven hidtil haver havt i Fæste /: med de udtrykkelige Vilkaar at Kirsten Pedersdatter opfylder den
Kongelige Resolution af 8de December 1784, som i besynderlighed allernaadigst befaler at dersom
indbemeldte Gaard igjen sælges til en Hovedgaard, denne da ingenlunde maa komme i Betragtning
til Hovedgaardens Complettering, og dernæst at Kirsten Pedersdat ter strax efter dette Skiødes
annammelse forsikrer sin Gaards Bygninger i Brandkassen, saa forbindes hun og herved at
efterkomme allernaadigst Resolution af 13 July 1785 saavelsom alle Kongelige Ordre Selvejen
betræffende, og endelig forbindes Kirsten Pede rsdatter at opfylde de af hende indgangne
Kjøbeconditioner af dato 26 Januari og 8de Juny sidst, alt saaledes som samme ved Hammerum
Herreds Ret findes Protocoleret, og maa denne Gaard ikke til nogen sælges uden at forbinde dem til
at opfylde og efterleve alt foranmeldte :/ beliggende i Rødding Bye i Wildberg Sogn, Ulfborg
Herred, Bøufling Amt, Ribe Stift, hvis contribuerende Ager og Engs Hartkorn er 5 Td 4 Skp 1 Fr 1
Alb: hvilken Gaard med sine Bygninger Besætning og Inventarium samt Jorder og Eiendomme a f
Ager og Eng, Heede og Moeser, alt ligesom jeg det har ejet og Kjøberen Tilforn været forundt udi
Fæste, skal fra denne dag af tilhøre Kirsten Pedersdatter og hendes Arvinger uden nogen videre
Reservation, end de som udi forbemeldte Kjøbeconditioner af indeværende Aar findes anført. Og da
Kjøberen Kirsten Pedersdatter ved sin til mig i dag udstædte Panteobligation haver givet mig
Forsikring for den belovede Kjøbesumma 700rd, siger Syv Hundrede Rigsdaler, saa er det i følge
den mig allernaadigst meddelte Kongelige Tilladelse af 21 April sidst, jeg herved frasiger mig og
mine Arvinger al ydermere, Lod, Deel, eller Rettighed til eller udi ermeldte Gaard dens Tilliggende
og Tilhørende som herefter skal tilhøre Kirsten Pedersdatter og hendes Arvinger som deres Lovlige
tilkjøbte Eiendom, den jeg i overensstemmelse med Kjøbeconditionernes Indhold af 26 Januari og
8de Juny d: A: efter Loven og Anordningerne hjemler Kjøberen, ved dette mit udgivne lovlige
Skjøde, som til Tinge læses og protocoleres uden mig derfor at lade indvarsle.
Møltrup den 15 Octobr 1791 – C: Linde (L. S.)
Conform med Originalen bevidnes af C: Linde.
Læst i Retten den 13 Juny 1792.

