Fæstebrev for Jens Jensen i Edslev.
Jørgen Hee, biskop over Aarhuus Stift, giør vitterligt at ieg haver stædet og og fæstet, lige som ieg
og hermed stæder og fæster til Jens Jensen som nu er over 40 aar og uduelig til h. k. m. tieneste, den
mig pro officio tilhørende halve gaard i Edslev, som hans fadder Jens Michelsen sig formedelst alderdom og skrøbelighed har frasagt bemeldte gaard, som er matriculeret under no. 1. for hartkorn 4
td. 2 skpp.1 tkr. 1 'l4a1b,og hvor af svares aarlig landgilde, rug 10 skpp. byg 12 skpp. havre 5 td,
engpenge 1 m. 2 s, skovpenge 1 rd. 6 s, og for et halv brændsviin 3 m, tilsammen i penge 1 rd. 4 m.
8 s, maae fornævnte Jens Jensen nyde bruge og beholde saaledes som den nu findes bebygt med der
tilliggende jord, agger og eng, imod at han der af erlegger i rette tid alle kongelige skatter og contributioner som nu ere eller her efter bliver paabuden, og hvert aar til Mortens dag rigtigen betaler
til mig eller efterkommere her i Aarhuus den forommeldte landgilde med sit tilbørlige maal og i
gode vare. Ligeledes skal han uvegerligen for dette sit hoverie med arbeide og reiser, som han
beordres til, samt forsvarligen holde gaardens bygning og besætning vedlige og saaledes at samme
altid kand være i stand og staar for fuld syn. Jorden i marken maae han tilbørligen dyrke og ikke
noget der af lade bortkomme eller til upligt bruge ey heller til nogen bortleye eller laane, saa skal
han og aarligen erlegge det som hans forældre efter passeret af staaelses contract under 24 novbr.
næst afvigte tilkommer, ikke heller skal det være mig eller efterkommere i embedet uden nogen
hans paastand at bygge lade paa gaardens tilhørende eyendom et huus og der til indtage en liden
hauge plads. I øvrigt haver han at holde h. k. m. lov og anordninger efterrettelige, samt være mig
som hans hosbond og mine udskikkede bud eller ordres hørig og lydig, alt under dette sit fæstes
forbrydelse. Aarhuus d. 28 novbr. 1779.
J. Hee
Paa reversen.
Ligelydende original fæstebrev paa behørig stemplet papir haver ieg modtaget og har med reverser
og forpligter mig til at holde mig samme i alle maader efterrettelig, alt nder dette mit fæstes forbrydelse. Datum ut supra.
Jens Jensen.

