Aftægts contract mellem Jens Jensen og faderen Jens Mickelsen, Edslev.
Saa som ieg underskrevne Jens Mickelsen fæster paa det hans høyædle høyærværdighed hr.
biskoppen i Aarhuus tilhørende gods i Edslev, nu saavel formedelst min som hustrues Karen
Pedersdatters alderdom og svaghed har seet mig nødsaget til at frasige mig stædet imod at nyde
deraf et taaleligt ophold og hermed oplader samme for min søn Jens Jensen saa ere vi i mindelighed
saaledes forenede.
1. Afstaar ieg bemeldte min i fæste havte halve gaard med dertil hørende besætning inde og ude,
som bemeldte min søn straxen fra hans fæstebrevs datum tiltræder og derimod svarer alle paa
gaarden hæftende skatter, contributioner og afgivter, hvad navn have kand.
2. Nyder ieg og hustrue saalænge vi lever frit ophold med klæde, føde, lysning, varme og vask, og
saalænge ieg Jens Mickelsen kand holde bemeldte min søn fri for at holde svend, nyder ieg i
steden for klæder aarlig 3 skpp bygsæd og 3 skpp havresæd i godt jord.
3. Men skulde ieg og hustrue enten formedelst svaghed eller anden aarsag holde det tienligst selv at
holde vor husholdning, da nyde vi aarligen til fri beboelse 3 fag huus med ildsted, og til ophold
tre tønder rug og tre tønder byg, eet feed sviin saa godt som 4 sldr, fire feede gies og til ildebrand
10 læse tørv, hvilke han lader skiere hiemføre og indsætte for os under tør tag, rugen og bygen
leverer han i forsvarlig godt kom og besørger efterhaanden, som vi behøve eller forlange det,
uden vor bekostning, tørret, malet, og baget, de andre vare nemlig sviin og gies leveres Mortens
dag, og skatter til sin tid at betale.
4. Foruden en seng med tilbehør, et lidet kar, en ballie, en stor messing kieddel og en liden kieddel,
udtager vi ved vores bortgang af gaardens besætning en koe og fire faar, hvilke han vinter og
sommer skaffer os græsset og foret ligesaagodt som hans egne creaturer men skulde samme koe
eller faar komme bort eller dør bliver det for vores regning.
5. Naar den eene af os døer, da nyder den længstlevende kuns halvt af kom og fede vare men huusværelse og ildebrand bliver det samme og skal os gives en hæderlig begravelse med de
ceremonier som bruger, hvilket bemeldte vor søn skal besørge imod at nyde erstatning i vor
ringe efterladenskab, saa vidt kan forslaae, og hvad som overskyder deles med hans andre sydskende, men skulde ingen af vore arvinger paa den tid være ved stedet, da gives os /: uden noget
vederlag i vort boe til tab for vore arvinger: I fri begravelse af den som gaarden har i fæste.
Foranførte vilkaar, under hvilke gaarden afstaaes lover ieg Jens Jensen for mig og arvinger at
skulle i alle maader opfylde og efterkomme, som ieg det for Gud og evigheden vil tilsvare, og at
denne contract i alle sine puncter uryggeligen skal holdes, have vi den ey alene egehhændigen
underskrevet men og fonnaaet 2de dannemænd, nemlig Jens Jensen, Bering og Mickel Sørensen,
Edsles den med os til vitterlighed at underskrive, samt der hos underdanigst anmode var høy
gunstige hosbond høyædle og høyærværdige hr. biskop Hee i Aarhuus at ville approbere samme til
en regel i eftertiden og den med sin underskrivt og segl naadigst stadfæste.Aarhuus d. 24 novbr. 1780.Jens Mickelsen
Jens Jensen
Til vitterlighed underskriver
Jens Jensen Biering
Datu ut supra

Mickel Sørensen, Edslev
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