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paa dend

sluttet

er imellem os underskrefne
Søeene og Hans Pedersen
i Orms-

og indgaaed

følgende

Contraet:

'

l. Thi han ieg paa høye Hers~abets
Approbation
afstaaed
mit i Fæste
'havende
Sted til
bemelte
min Svoger Hans Pedersen,
hvilket
han d
straxen
maae antage
og tiltræde
og nyde, han d derved heele Udboen med
Sæde og Tærekorn,
alt saaledis,
som det ved Stedet
forefindes,
og af,
IndbDen:
2.de Sænge til
Tienestefolkene,et
lang Fyrrebord,
som staaer
i den d store
Stue med een der hos staaende
Bænk. Det øvrige
Indboe-

skab forbehDlder

ieg mig selv.

'

2. Dend gield,
som ieg Søren Anderse~
er henskyldig,
og ieg mit høYe
Herskabs
Overværelse
af mig er angiven
og i Dag optegne t, indstaaer
Hans Pedersen
for,
og afbetaler,
som ti id efter
anden,
saaledes
som
hand best derom med vedkommende kand accordereog
af tinge,
efter
Herskabets
Gotfindende
og Stedets
fattige
Tilstand,
dog betaler
ieg
selv de 21. Rdl. ieg er skyldig
til
Jens Jørgensen
i Aarhuus,
imod
at,Hans
PEdersen,
der- tilgiver
mig = 13rdl.,
og hvis videre
Gield
maatte
opdages,
ved det ieg har givet
tilkiende,
skal ieg derfor
til
Ansvar i, saa betaler
og Hans Pedersen
mine Sødskendes
, selv staae
'

,

Arveparter

for

saa v'it de efter

Skiftebrevenes

Formelding

og Omstæn-

'dighederne
kand tilkomme.
3. Til fornøden
Huusværelse
for mig og Hustru~
indretterH
ans Pedersen 3Fag
i dend nordre
Ende af det væstre
Huus i Gaarden,
med fornøden Ildsted,
Loft,
Vinduer ogDørre,
inden næstkommende Mikkelsdag,
saaledes
at vi derud i til
samme Tiid kand indflytte,
imidlertiid
forbl iver vi hos Hans Pedersen- og Sø eger Dug og Disk med ham~ dog hvis
min Hustrue
for
hendes VanskneltgDe~ts Skyld vil holde ,sit eget Bord,
nyder hun dend halve Deel af Opholdskornet
for tilstundende
Sommer,
s om he r ecft e r f i nde s a n f ør t, hv i l ke t s i' ds t e dog a n komme r p a a He r s ka bets Gotfindende.
4. Fra næstkommende Michaelij
nyder ieg og min Hustru
aarlig
til
Ophold Ruug 3 tdr.
4 skp.,
Byg 3 tdr.
4 skp. l skp. Hvede Gryn, et feed
Sviin til
4 Dalers
Værdie og fem feede Giæs, saa haver vi og til'
'

- frie

~'

Brug af de Creature,

som nu ved Stedet

forefindes,

en Koe, og

fem' Faar,
men om Koen ved en eller
anden Van hæl d bortdør,
eller
bliver unyttig,
skaffer
ieg selv en anden i Steden
igien.
Hvilke Creatur~~ H~ns Ped~rsen
forsyner
med frie
Foeder og Græs, l ige med sine

e~ne~r~ature.

Maae den ene af os ved Døden afgaae,

eller

maatte

faae

i' Sinde a-t søge sin egen Retirade
andensteds
hen, nyder den d ef terblivend,e
det halve af Kornet,og
Fødevahrerne,
samt Underholdning
til
en Kpeog
3 Faar.
Saa nyder vi og, saavel
den d eenesom
begge,
aarlig
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rette

Jeg betaler
selv for mig og Hustrue
extra
Skat og Saltskat
til
Tider,
men om begge disse
Skatter
i Tiden skulle
ophøre,
afgaar
d,e ri mo d i Kor n e t hve r t Aa r 4 s kp. Ru g o g 4 s k p. By g .
6. FOf;U,den l over, i e g, a t he r pa a mi n kj ær e Svo g e r Ha n s Pe de r s e n s g a v n
og bæ~te~'
alle Maader,
og tillige
med min Hustrueat
være dennem til
al d mulig Hielp og Tieneste,
s,..,aavit vi kand og vores Kræfter
tillader
samt eigive
Aarsag til
nogen ~trid
eller
Uenighed,
men i alle Tilfælde at omgaaes dennem venlige
og oprigtigj:..-'
,

Forestaaende
rigtige.

Contract
'

og Forening

at omgaaes dennem venlige

og op-

'

Forestaaende
Contract
og Forening
lover
ieg Hans Pedersen
i alle
maader at afstedkomme,
hvilket
saaledes
af os paa begge Siider
i ald
Eenighed,
god villie
er indgaaet,
som med vore Hænders underskrift
stadfæstes.
Koldt den 5. April Anno 1770.

Denne Contract indstilles underdanigst til Høje Herskabets
teigning og Approbation.
Søren S.S.S. Andersen.
Hans H.P.S. Pedersen.

paa-

Det forestaaende tvende mænd goedvillig med hina~den har indgaaet
denne Contraet, og self deres nafn , somforestaar
med tvende Bogstaver underskreven, det bliver efter Begiæring til Vitterlighed attesteret af Søren Frandsen Skoleholder i Koldt.
Mogens Pedersen
paa Constantinsborg
Da det anførte Korn af Rug og Byg synes at være for meget, og mere
end sædvanli gives her paa Godset, saa ankommer det paa Hans Peder-

sens egen Villie og Omstændighederne, om hand kand eller,vil svare
me~e end 3 Tønder - af hver slags, og naar ellers Søren Andersen og

,
.

hustru opfører
.

sig tienstfærdige

og skickelige

imod Hans Pedersen,

og det ellers sees, at det anførte Ophold uden Stedets Skade kand udreedes, haves intet imod denne Contract
fald reserveres Forandring.
Constantinsborg

at indvende,

men i anden

,dend 5. April 1770.
C.A. Charisius.

Fremlagt og læst i Retten paaMarselisborg
Birketing dend 30.
Aprilii 1771. og samme dag protocolleret paa Folio 186.
Test. A. Gieding.

Thomas

Hutfeld.

