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     Christen Madsen udi Klodemølle hans pante
     breff til Palli Chrestens: udi Ikast sogn 
No 7
Kiendes ieg mig Christen Madsen udi Klodemølle og hermed for alle 
witterliggi›r ret witterlig gield skyldig at wære til ærlig og 
fornemme mand Palli Chrestens: udi Ikastsogen af lille tofftlund rede penge udi Helle Croner 350 Sldl: siger 350 Sldl: hwilke 
bemte Summa penge Palli Chrestens mig efter min begiering laant Og 
forstragt hawer, og til forpligter ieg mig for mig og mine arf.
een for alle og alle for een eller nogle for en til Palli 
Chrestens og hans arfn= eller hwo denne min obligation med rette i 
hænde hawer bemte Capital penge uden nogen wærds eller godses til 
Bydelse ind og udi alle paakommende tides forandring ikke 
anderledes end som skrewet staar, uden skade og skadesløs at sware 
og renten deraf efter forordningen med 5 proCento i rette tiide 
til den 8 December aarlig at erlægge og betale udi Palli Chrestens 
huus lille toftlund og hwis bemte Capital ei længere skal wære paa 
rente bestaaende da paa et af siderne wed et fierding aars 
opsigelse er Kyndiges og en til ydermere forsikring for samme 
Capital pantsetter ieg som ieg hermed pantsætter 2de gaarde af mit 
godz Boendgaard 6 td Hkorn og Tostensgaard som er for  7 td Hkorn, 
Ligendes udi Lundenis amt i Hammerum Herret Ikast sogn, hwilken 
Korn nu er under pant og til førstkommende Snapsting 1708 skal 
indløses, og dette med rigtig bewis for Palli Chrestens og hans 
arfw, til kiende giwes hwis icke da lower ieg for mig og mine 
arfw. den heele Summa penge og imidlertid Palli Chrestens og hans 
arfw. indstaar i samme uindløste pant mrd sin da forfalden rente 
til owenst Snapsting 1708 at sware og betale, men saasnart bemte 
2de gaarde bliwer Løssgiwen fra pante, staa disse 2de gaarde i alt 
sit ... ... og bliwer til pant og under pant af mig og mine arfw. 
hos Palli Chrestens og hans arfw. indtil hand og de bekommer deres 
skadesløs betalling, forbemte Capital og i fald at Capital med 
renten icke møder naar denne er opsagt skal dette staae Palli 
Chrestens og hans arfw frit fore at træde til bemte godsens wed 
ofentlig Auction til høistbydelse eller og uden nogen proces 
Low ret og dom hwilchet hand og de sielf løster saa ieg for mig og 
mine arfw. at holde Palli Chrestens og hans arfw. med denne min 
pante obligation skadesløs i alle maader og wenlig ombeds mine 
Kierre brødere Jens Madsen og Peder Madsen i Reene (Reem?) og Poul 
Pallis i Toftlund og Jens Madsen i Wederhold? at de med mig til 
witterlighed wilde underskriwe og forsegle til bekræftelse under 
min egen haand og segl, 
        Klodmølle d 8 - December 1707, 
                                Chresten Madsen (LS)
til witterlighed Jens Madsen ...(LS) til wittlg. Peder Madsen (LS)          
til wittlg. Poul Pallisen ....(LS) til wittl Niels Madsen ...(LS)
 
Nb bemærk at udlåneren hedder Palli Chrestens og vidne Poul 
Pallisen
-----------------------------------------------------------------


