Saa som jeg lidsel Jensdatter
medelst

svaghed og alderdom

afgangne

Peder Andersens

er blevet til sinds at op lade og afstaae

min hidtil i fæste havte gaard i Hasselager

med der til hørende besæt-

ning ude og inde for min søn Rasmus Povelsen,saa
herom saaledes contraherede med hinanden.
1.Nyder

jeg lidsel Jensdatter

til

og 2 td.byg

og 4 fede giæs,alt

og 2 skp.i hvedegryn,et

i forsvarlig

3.Foruden

en seng med tilbehør

tager jeg af gaardens

og saa meget

besætning,en

jeg forlanger

Den?anførte

velsen for mig og arvinger

hvilke

for seigling

Overstaaende
at efterkomme

der

at give kohan

P"

afstaaes

lover jeg Rasmus Poopfylde og efterkomdenne?contract

i

have viden og allene ugehæn-

2 dannemænd

i Aarhuus

samme stadfæste.Aarhuus

Til vitterlighed
Peder Sørensen

tag

neml.Peder

dend med os til vitterlig

doctor Bildsøe

lidsel Jensdatter

tør

vil til svare,og

ve ,samt derhos ydmygt anmode vor gunstige
dige hr.biskop

ud-

han vinter og

lesser tørv,hvilke

i alle maader

skal holdes

men end ogoformaaet

af Hasselager

under

gaarden

at skulle

alle sine puncter uryggeligen
Jens Sørensen

jeg behøver

side af smørsigen?til

10 for svarligen

me som jeg det for Gud og øvrigheden
dig underskrevet

boskab,som

og baget?

godt som hans egne creature,samt

og -ind sætte

vilkaare,under

tørt,malet

det ,giver han mig det høe som kand avles for

jeg til ildebrændsel
føre

og bygen be sørger

koe og 4 faar,hvilke

enden af de tvende agre ved den væster
en naar hun har kælvet.

skiære, hiem

fedt slagte svin til 2 rd.

min bekostning

sommer skaffer mig fødet ligesaa
foruden,naar

og behøver af gaarden

og gode vare,rugen

han efter som jeg forlanger,uden
til min fornøden hed.

lader

ildstæd og kakkelovn.

han mig aarlig til hvad tid jeg forlanger

2 td.rug

4.Nyder

,ere vi i mindelighed

?og fri beboelse 3 fag huus opbygt

af mig selv tæt ved gaarden med der til hørende
2.Giver

enke nu for-

husbond

Sørensen

hed at under skri-

høyædle og høyærvær-

at ville med sin-underskrift

d.ll marti

og

og

1776.

Rasmus Povelsen
under skriver efter begiæring
Jens Sørensen

contract

bliver

i alle sinepuncter

af begge parter.~arhuus

hermed ratificeret

d.23de marti 1776.
P.M.Bildsøe.

til

