Fæstebrev for Peder Olesen, Edslev.
Povel Mathias Bildsøe, doctor theologiæ og biskop over Aarhuus Stift.
Giør vitterligt, at ieg haver stædet og fæstet, ligesom ieg og hermed stæder og fæster til Peder
Olesen, som siden 23de december 1774 har tient som landsoldat, den halve gaard i Edslev, som
hans fader Ole Mikkelsen hidtil har haft i fæste men nu fremdeIst alderdom og skrøbelighed har
frasagt sig. Bemeldte gaard, som er matrikuleret under no.1 for hartkorn 4 td. 2 skpp. 1 fr. 1 ~ alb.
og hvoraf svarer aarlig landgield rug 10 skpp. byg 12 skpp. havre 5 td., engpenge 1 m.2 s. skovpenge 1 rd. 6 s., ~ brændsuin, maa fornævnte Peder Olesen nyde bruge og beholde saaledes, som
den nu fmdes bebygt med dertil liggende jord, agger og eng, imod at han deraf i rætte tiid erlægge
alle kongelige skatter og contributioner, som nu ere eller herefter blive paabuden og hvert aar til
Mortensdag rigtigen betaler til mig eller efter kommere her i Aarhuus den forommældte landgield
med sit tilbørlige maal og i gode vare. Ligeleedes skal han uvægerligen forrætte sit hoverie med
arbeide og reiser, som han beordres til, samt forsvarligen holde gaardens bygning og besætning
vedlige og det saaledes, at samme altid kand være i stand og staae for fuld syn. Jorden i marken
maae han tilbørligen dyrke og ikke noget deraf lade bortkomme eller til upligt bruge ei heller til
nogen bortleye eller laane. Saa skal det ei heller være mig eller efterkommere i bispeembedet forrement uden nogen hans paastand at bygge eller lade paa gaardens tilhørende eyendom et huus og
der til indtage en liden haugeplads. I øvrigt haver han at holde sig hans kongelig maiest. lov og
anordninger efterrættelige samt være mig som hans hosbond og mine udskikkede bud eller ordrer
hørig og lydig alt under dette sit fæstes forbrydelse. Aarhuus d. 27de april 1776.
P. M. Bildsøe
Ligelydende original fæstebrev paa behørigt stemplet papir haver ieg modtaget og herved forpligter
mig til at holde mig samme i alle maader efterretteligt alt under dette mit fæstes forbrydelse.
Aarhuus d. 4de maji 1776.
Siger P. O. S. Peder Olesen.

Forevist

Aarhuus d. 20 jan. 1777.
P. Rosenørn

Forevist

Aarhuus d. 12 dec. 1777.
P. Rosenørn

Forevist

Aarhuus d. 11 decbr. 1778.
P. Rosenørn
Q.
Aarhuus d.14de dec. 1779.
P. Rosenørn.

Forevist

