I Den Hellige Trefoldigheds
og høyærværdige

hr.biskop

ver jeg Peder Rasmussen

Navn og med vores kiere hos bondes
Bildsøes

og hustrue

gunstige

samtYkke

høyædle

og tilladelse

sluttet følgende

forening

ha-

med vores

søn Mogens Pedersen.
1.Afstaaer

jeg Peder Rasmussen

ende fæstegaard

i Hasselager

culen for hartkorn
ning af kreaturer

til min søn Mogens Pedersen

beliggende

og ansat i landmaalings

med ald dens tilhørende
og avIs redskaber

bYgning, fuldkommen

besæt-

længe nogen af os lever for-

jeg mig den liden stue med bilægger

og Mogens Pedersen

mat ri-

nu er og forefindes.

2.Til opholds stæd for mig og hustrue,saa
beholder

min paabo-

skal være pligti~

udi,som vi nu ere i,eller

at indrette

os en forsvarlig

stue

paa et andet beqvem stæd i gaarden.
3.Til føde vahre skal Mogens Pedersen
bY~,som

give os aarlig 3 td.rug

?dele skal være forsvarligt

og godt korn,derforuden

han forere?os aarlig 4re fede giæs og et fed svin saa godt,at
være af 2 rd.4 m.verdie.
4.Af de

?freder

faar,som

bliver ved stædet,og

og 3 td.

som er paa stedet,forbeholder

skal
dette kan

jeg mig 1 koe og 4re

af min søn skal fores og græsses med hans

egne.Og dersom den koe som jeg saaledes

forbeholder

mig enten ved ulYk7

kelig hændelse eller ved alderdom skulle fork omme eller merkelig forringes,da skal Mogens Pedersen i steden foe samme skaffe os en anden
.

forsvarlig

.

og og god koe .igien.

5.Til ildebrand skal Mogens Pedersen aarlig anvise os 12 gode og forsvarlige læs tørv,samt huus rum til samme der hos forskaffe.
6.Naar enten jeg eller min kiere hustrue ved døden afgaaer skal den
længstlevende ikkun nYde den halve ophold af korn, men det øvrige svarer
Mogens Pedersen, ligesom forhen er meldet.
Peder Rasmussen
Aarhuus d.4 julY 1766.
Ovenmelte

contract

forbinder

jeg Mogens Pedersen

mig og arvinger

alle maader at holde og efter komme, og haver jeg til Ydermere
telse ikke allene undertegnet
Rasmus Hansen o~ Jens Møller
hed at underskrive.Datum
Til vitterlighed

stadfæs-

samme med egen haand men end og formaaet
begge af Sleth,dette

ut supra.

underskriver

til i

med mig til vitterlig-

Mogens Pedersen.

