C 3-1528 Aarhuus Bispestol
Povel Matthias
vitterligt,at

fol.61,62

Bildsøe,doctor

theologiæ

jeg haver stædet

og biskop over Aarhuus stift,giør

og fæstet, lige som ieg og hermed stæder

og fæster til _?e~s~Sørensen bt':rnefødt.~ Hasse1.~g~! den gaard samme stæds,
som af afgangne Anders Poulsen forhen paaboede,ansat i nye landmaalings
matricuel under No 2 for hartkorn 6 td.4 skp.l fj.l alb.Hvilke gaard fornævnte

Jens Sørensen

maa nyde bruge og i fæste beholde

findes bebygt med dertil liggende

jord,ager

tagen, imod at han deraf i rætte tid erlægger
tributioner,som

nu er eller herefter

og hvert aar til Mortensdag

saaledes

som den nu

og eng intet i nogen maade und.
alle kongelige

bliver paabuden

skatter

og con.

hvad navn have kand,

betaler her i Aarhuus til mig eller efterkom-

mer den landgilde, som efter jordebogen

af gaarden bør svares neml.rug

l td.

4 skp.2 fj.byg l td.7 skp.navre 3 td.6 skp.smør l fierding,lam 1/4 deel,
høns l stk.brændsviin 1/4 deel samt 6 læsser tørv,alt med sit til børligen
~ )

maal og i gode vare. Ligeledes
arbeide

og reiser,som

bygning

og besætning

stand og

akal han uvægerligen

han beordres

til,samt

og ikke noget~deraf. lade bortkomme
nogen bortlejer
sen det,som

forsvarligen

ved lige,og det saaledes,at

staar for lovligt syn.Jorden

eller laane,saa

ved gaardens

Ander Poulsen sluttede

holde gaardens

i marken maa ryan tilbørligen

eller til upligt
efter den under

er tilstaaet

bruge ey heller

dyrcke
til

svare til Søren Jen28 may 1763 med at sl.

ham og hustrue

øvrigt haver han at holde sig hans kongl.mayest.lov

til ophold. I

og anordninger

maader efterrettelige, samt at være mig som hands hosbonde

i alle

og mine udskik-

kede forvalter?

ordrer hørig og lydig alt under sit fæstes fortabelse.

Til bekræftelse

under min haand og signet
P.M.Bildsøe

januari 1774
C_J

sit hoverie mec

samme altid kand være i

skal han og aarligen

afstaaelse

contract

forrætte

Ovenstaaende

gienpart,som

fæstebrev,reserverer
de og efterkomme

er ligelydende

og til forpligter

Aarhuus Bispegaard

den 13de

med det af mig modtagne

jeg mig hermed

originale

i alle maader at hol-

alt under dette mit fæstes forbrydelse.
Aarhuus ut supra
Jens Sørensen

