Andreas

Buch Doctor og Proffessar

Stift,Kommandeur
tet,ligesom
ager,den

i Theologien

af Dannebrogen.Giør

vitterligt:at

have stædet og fæs-

jeg og herved stæder og fæster til Peder Sørensen

for mig pro officio tilhørende

Koldt sogn,som

afdøde Rasmus Poulsen

gaard der staar for hartkorn
ejendom,bygninger
nyde,bruge

samt Biskop over Aarhuus

svarende

herefter

vorde,betaler

kongelige

skatter og afgifter, som nu er ,eller
til rette forfaldstider,

af bygningernes

asseurancesumma,samt

ren-

rig~banken~

leveret

hvert aars Mortensdag,rug

han til mig aller sftermænd
leveres

1/4 stk,høns

de vare,og med sit tilbørlige
maade.
3.Den af gaarden" pligtige

i embedet til

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

8 pund hvilket

svin 1/4 stk,giæs

vilkaar:

han aarligen

saavel som og brandkontigenten
2.I aarlig landgilde

Peder Sørensen sin livstid maa

paa følgende

1.Alle af gaarden

smør 3 lispund

sidst har haft i fæste,hvilken

og besætning,fornævnte

ten af forhæftelsen?til

Hasselager,

6 td.3 skp.2 fdk.5/8 alb.med tilliggende

og i fæste beholde

paabudne

gaard i bemeldte

af Hassel-

halvdelen

3 td.6, skp.

i october maaned,brænd-

1 stk.og tørv 6 læs, som alt leveres
maal,uden

kiørsel

nogen afkortning

og arbeide forvalter

i go-

i navnlig?

han,naar

tilsiges,

altid et~er hoshæftede rigtige extract af den med samtliqe bispeembedets
bønder under:8 april 1792 sluttede hoveriforretning,og
igien at aflevere
i forsvarlig
findes.
4.Gaardens

stand,ligesom

tilliggende

han og tilsvarer

skal han lovligen

den brøstfæld

dyrke,konservere

og intet deraf paa nogen maade til upligt bruge,lade
ringes,saa

skal han og være forpligtet

12 stk.frugttræer
servere

i gaarden

hauge,og

og forbedre,

frakomme

eller for-

til at plante i det ringeste

med al omhyggelighed

8 a

søge at kon-

dem til god grøde.

5.0g skal han ellers i alle ham vedkommende
lige majestæts

allernaadigste

mig som hans huusbonde

og anden lovlig

talt.dette

fæstebrev

Bispegaard

ting holde sig hans konge-

lov og a~ordninger

og foresatte

fortabelse
Aarhuus

som paa samme

hørig og lydig,alt

straf.Den

vorder saaledes

d:2 decembeT

efterrettelig, samt være

1820.

acorderede

under sit fæstes

indfæstning

har han be-

under haan~ og segl stadfæstet.

