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Contract imellem Peder Jensen og Ellen Jensdatter afEdslef samt hindis svogere og sønner.
Kiendis vi os underskrefne, Jens Rasmussen, Peder og Peder Rasmussen, Niels Rasmussen, saa og
Jens Sørensen Koe i Astrup, Anders Sørensen og Jens Michelsen udi Edslef, at vi paa voris egen og
hustruers vegne, her med hafuer af stoed og efter lat, til voris suoger Peder Jensen som voris sI.
fader Rasmus Ibsens paa boende gaard hafuer sted og fest, efter tilforn giorde opladelse af voris
moder Ellen Jensdatter til hannem, ald dend arf, ret og rettighed som nu udi voris sI. faders ster boe
efter hannem til arf kunde hafue at fordre, eller være tilfalden, huor imod forbm. voris suoger skal
suare og betale ald den gield som voris moder Ellen Jensdatter nu til dato udi ere, paa hindis og vo ris sI. faders vegne, saa og udi alle maader fuldkommen u - rygge lig og uden kiere at efter komme

~

dend contract som imellem voris moder og forbmt. voris suoger Peder Jensen opreted ere, af dato 6
april 1696. Til hindis lifs ophold, saa og giøre hindis jordefer og lade hinde begrafue naar hun ved
døden afgaar som hand for Gud og christen øfrighed agter at til suare, og han derimod sampt hans
arfuinger niuder alt huis hindis ere eller kand verre, naar hun ved døden af gaar; for os og vor arfuinger u - paa talt i alle maader, og som hosbondens høy velbaaren hr. baron Constantin von Marselis fuldrnegtig Kield Mathisen med tuende vorderings mend, nemlig Jens Sørensen i Vorrnslef og
Michel Michelsen i Edslef hafuer verrit her i boen at ville registrere, vordere og holde skifte, og
deeling imellem os og vorris moder Ellen Jensdatter: Og vi alle, enhuer udi sin steeed, ere vorris
verger, og hafuer fulde aar, saa lofuer og tilsiger en huer af os, for os og vorris arfuinger indbemelte og forskrefne her udi alle maader at holde og efter komme, og ingen pretentioner i nogen maader
af os der imod skal giøres eller skal agtes, og ellers her hos lofues tilsiger jeg og forpligter mig Peder Jensen at holde og efter komme denne og forbemeldte om skrefuet contract
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min kieristes

moders lifs ophold og Jordefer saa alle og enhuer vedkommende skall verre og blifue som forbmt.
af mig og mine arfuinger uden skade og skadisløs holden udi alle maader, og til des bedere og
tryggere stadfestelse hafuer Jens Sørensen i Vonnslef og Michel Michelsen i Edslef dette med os til
vitterlighed underskrefuet, Edslef den 7 april 1696.
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