Aarhus Bispestols

gods fæsteprotokol.

Peder HYgom biscop over AarhuusStift

kiendes og hermed vit~erlig

giør

at have stædet og fæstet som jeg og hermed stæder og fæster til Peder
Andersen den gaard i Hasselagger,som Poul Pedersen næst foran beboet i
fæste haft haver bestaaende af hartkorn 6 td.2 skp.3 fr.1j4 alb.med ald
dens rætte til liggende

af huuse,gaard

og vilkor,~t

Andersen

bemt.Peder

huus til mig eller'efterkommere
efter jordebogen
extraordinaire
svarlig

erlegges

og mark,p.p.paa

aarl.til
leverer

bør,svares

betaler og i Aar~

den landgilde,som

betimelig

af samme gaard

alle kongl.ordinaire

skatter som er og holder de paa gaarden værende

og

huuse for

og lovlig i stand værer mig som sin hos band og min udskikkede

bud eller ordre hørig og lYdig forrætter
som han varder beordret
maade,og

Mortensdag

de conditioner

sammej:Om

til,dyrker

paastaaes:jmed

gaaes efter den anordning,som

godvillig

jorden

paa en ræt tienl.og

giøde,pløjning,og

til gaardens

som ham til ansvar bliver

ter hans kongl.mayst.allernaadigste
deligt,skikeligt

og christeligt

fremt ha~d ey i mahg~l

og reiser
fornuftig

i sær handle

og om-

beste maatte skee,samt

til udpligt eller imod loven nogen sinde bruge:Op
skovs-part

den hoverie

elske 'og oppasser

betroet,og 'over alt rætter
lov og forordninger,førende

den

sig efet fre-

levnet med alle naboer og grander

af atrætte

den nY

saa

sig efter og holde alle for bemt.con-

ditioner vil have dette sit fæ~te brev farbrudt,og des uden imed anden
vilkaarlig straf bliver anseet.dette til bekræftelse under min haand og
segl.Aarhuus

d.15 dec:Ao.1745.P.HYgom.

N.B~Paa reversen.
Efter hans høYædle høYærværdighed

Peder Hygom biscop over Aarhuus

haver stedet og fæstet mig den gaard i Hasselagger,som
næst foran beboet,og

i fæste haft haver paa saadanne

mit fæste brev om formælder

nogen rættergang

conditioner

at efterkomme

conditioner

som med

og forpligter

mig samme mit

og holde saa fremt ieg eY uden

og dom vil have mer berørte

havende gaard forbrudt
15 december:Ao.1745.

Pouel Pedersen

og lYder ord efter anden saaleedes.

Saa indgaar ieg herved ovenrørte
fæste brev i alle maader

Stift

og med vilkaarlig

mit fæste brev og i fæste

bref bliver anseet.Aarhuus

d.

