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Gjør vitterligt, at jeg i overeenstemmelse med den imellem nu afdøde doctor theologia biskop
Mønster, ridder af dannebroge og dannebrogsmand og bondekarlen Christen Christensen, indgaaede og senere af biskoppens enke Frederikke Mønster fød Fleischer med laugværge vedtagen
accord, hermed stæder og fæster til benævnte Christen Christensen, den gaard i Edslev bye, Koldt
sogn, bispeembedet tilhørende, som Ole Pedersen hidindtil haver havt i fæste og nu til ham, inden
retten den 25 f. m. haver afstaaet, hvilken jord der staar for hartkorn ager og eng 4 td,2 skp,l fr, 1 ~
album /: som uforandret er det samme hartkorn med tilliggende, den forrige fæster havde:! med
tilliggende bygninger, ejendomme og besætning, Christen Chrietensen sin livstid maae nyde, bruge
og beholde paa følgende vilkaar.
1. Alle af gaarden gaaende kongelige skatter og paabud saavel anden præstation og byrde, ingen
undtagen, som enten ere eller herefter maatte vorde paabuden og hvad enten udredelsen er eller
bliver paalagt jordebøgerne eller benefinarius altsaa brandpenge og bankrenter samt hele
landskatten.
2. I aarlig landgilde leverer han til hvert aars mortensdag, til biskoppen i Aarhuus udi bispegaarden
eller til hvilken mand i byen biskoppen maatte henvise ham, td. 4, siger fire tønder rug, 1. siger
eet lispund? smør, som leveres i gode varer og med tilbørlig maal, uden nogen afkortning i
navnlig
3. Kiørsel og arbeide, efter vedhæftede rigtige extract af den med samtlige godsets tønder? under
28de april 1792 sluttede hoverieforening, forretter han naar tilsiges i overenstemmelse med foreningens bestemmelse.4. Gaardens bygninger, besætning og inventarium med videre som efter vedhæftende syns og taxationsforretning ere ham overleverede uden nogen brøsrfæld, haver han aarligen at vedligeholde
og forbedre og igien i sin tid at aflevere i forsvarlig maade.5. Gaardens jorder og tilliggende, skal han forsvarligen dyrke og drive, conservere og forbedre og
intet deraf paa nogen maade til upligt bruge, lade frakomme eller forringe og intet deraf bortleie,
saa skal han ogsaa være forpligtet til at plante i det ringeste 8 a 10 stk. frugttræer i gaardens have
og med al omhyggelighed søge at konservere og bringe dem til god grøde.
Og skal han ellers i alle ham som fæster vedkommende ting, holde sig hans kongl. majestæts allernaadigste lov og anordninger efterrettelig samt være biskoppen som hans hosbonde, hørig og lydig,
alt under dette fæstes fortabelse og anden lovlig straf, ligesom han ogsaa skal være pligtig at give
forrige fæster aftægt i overenstemmelse med den imellem dem oprettede aftægtscontraet, dog at
bispestolen intet derved taber i nogen maade, men at sammes landgilde og rettighed fortrinsvis
udredes.- Den acorderede indfæstning 200, siger tohundrede rbd. sølv, er betalt.-

Til bekræftelse under mit navn og segl. Aarhuus den 2 october 1830.
M. Lindhard.

Det originale fæstebrev med vedhæftede synsforretning og extract af hoveriforeningen, er af mig
underskreven i dag og jeg forpligter mig herved til i alle maader at efterleve samme.
Daturn ut supra.
Chresten Chrestensen
med paaholden pen.
Til vitterlighed
J. Wittrup.

G. Winter.

