Fæstebrev

fra Rasmus PaveIsen

Povel Matthias

Bildsøe,doctor

giøre vitterligt,at

i Hasselager.
thelogiæ

jeg haver stædet og fæstet,ligesom

stæder og fæster til Rasmus PaveIsen
hans moder Zidsel Jensdatter
alderdom

og svaghed

te gaard,som

og biskop over Aarhuus

er matriculeret

jeg og hermed

den halve gaard i Hasselager,som

hidtil har haft i fæste,og

frivilligen

Stift

har afstaaet

nu formedelst

til denne sin søn.Bemeld-

under no.1 for hartkorn

6 td.2 skp.3 'fr.

1/4 album og hvor af svarer aarligen

landgield

1 td.4 skp.2 fr,byg 1 td.7 skp,havre

3 td.6 skp,smør' 1 fierding,lEm

deel,brændsvin

1/4 deel,gaas

nævnte Rasmus PaveIsen

herefter

jord,Eger

alle konglige

bleve paabuden,og

til mig eller efterkommere
sit tilbørlige

1 stk,tørv

nyde bruge og beholde,saaledes

bygt med dertil liggende
tid erlægger

1/4 deel,høns

maael,og

og eng,imod

holder gaardens

at samme aldtid

bygning

embedet

vedlige,og

en hauge plads.løvrigt
udskikkede
delse.Til

nogen hans pGastand

syn.Jorden

for~
for-

eller laane,saa

efter afstaaelses

i mareller

skal

contraeten
i bispe-

at bygge eller bygge lade paa
et huus og der til at indtage

haver han at holde sig hans kongl.mayst.lov

efterrættelige

med

det saaledes,

dyrke og ikke noget deraf lade bortkomme

grund eller til hørende eiendom

andordninger

til,samt

skal det ikke være mig eller efterkommere

formeent,uden

gaardens

landgilde

han d beordres

og besætning

erlægge det ,som hans moder

tilkommer.Endeligen

betaler:.

skal han u vægerligen

til u pligt bruge ey heller til nogen bortleier
han og aarligen

be-

nu er eller

dag regligen

kand være i stand og staae for lovligt

ken maa han tilbørligen

for-

den nu findes

den forommeldte

i gode vare.Ligeledes

1/4

at han deraf i rætte

hvert aar til Mortens
her i Aarhuus

rug

6 læs,maae

skatter og contributioner,som

rætte sit hoverie med arbejde og reiser,som
svarligen

efter jordebogen

samt være mig,som

hans husbond,eller

og
mine

bud eller ordre hørig og lydig, alt under dette fæstes forbry-'
bekræftelse

1776.
Ovenstaaende
(ikke mere)

under min haand og zignet.Aarhuus

d.23de marti

P.M.Bildsøe

gienpart,som

er ligelydende

med det af mig modtagne

