Ole Pedersens fæstebrev, Edslev.
Andreas Birch, doctor og proffessor i theologien, samt biskop over Aarhuus stift, ridder af
dannebrogen.Giør vitterligt: at have stædet og fæstet, ligesom jeg og herved med henhold til det kongelige
rentekammers skrivelse af 6 juni 1812 stæder og fæster til Ole Pedersen af Edslev, den mig pro
officio tilhørende gaard i bemeldte Edslev bye, Koldt sogn, som hans fader Peder Olesen hidtil har
havt i fæste, og nu til ham har overladt, hvilken gaard, der staar for hartkorn, ager og eng 4 td. 2
skppr 1 fdk 1 Ytalbum, med tilliggende ejendom og bygning, og besætning, fornævnte Ole Pedersen sin livstid maae nyde, bruge, og i fæste beholde paa følgende vilkaar. 1. Alle af gaarden svarende skatter og afgivter, som nu ere, eller herefter allernaadigst paa budne
vorder, betaler han aarligen i rette tid, saavelsom og brandkontingenten af bygningernes asseurancesummer. 2. I aarlig landgilde leverer han til hvert aars Mortensdag til mig eller eftermænd i embedet 4 td.
skriver fire tønder rug, og 1 et lispund, skriver eet lispund smør, som leveres i gode vare, og med
sit tilbørlige maal uden nogen afkortning i navnlig maade. 3. Den af gaarden pligtige kjørsel og arbejde, forretter han naar tilsiges, efter hoshæftende rigtige
extract, af den med samtlige godsets bønder under, 28 april 1792 sluttede hoveriforeening.4. Gaardens bygninger, som efter den herved hæftede syns og taxationsforretning ere ham overleverede, haver han aarligen at vedligeholde, og igjen i sin tid med besetning at aflevere i forsvarlig
stand, ligesom han og tilsvarer det brøsthold, som paa samme findes.5. Gaardens tilliggende skal han dyrke, konservere, og forbedre, og intet deraf paa nogen maade til
upligt bruge, lade frakomme eller forringes, saa skal han og være forpligtet til at plante i det ringeste 8 a 12 stk. frugttræer, i gaardens hauge, og med ald omhyggelighed sørge for at konformere
og bringe dem til god grøde.Ogskal han ellers i alle ham vedkommende ting holde sig hans kongelige majestæts allernaadigste lov og anordninger efterrettelige, samt være mig, som hans foresatte hørig og lydig, alt under
dette fæstes fortabelse, og anden lovlig straf, ligesom han og haver til børligen at underholde sine
forældre efter den med dem derom skete overeenskomst.- Den akkorderede indfæstning haver
han betalt mig til fornøielse. Dette fæstebrev vorder saaledes under haand og segl stadfæstet.Aarhuus Bispegaard den 10 september 1814.A. Birch.

