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Doctor og Biskop over Aarhuus
giør,at jeg haver stædet og fæstet,

ligesom ieg ogsaa stæder og fæster til Mogens Pedersen
selager,som

hans fader Peder Rasmussen

nu formedelst

alderdom

frievilligen

hidindtil

afstaaet

har havt i fæste, og

til denne hans søn efter

den imellem dem d.4 juli sidst afvigte

og oprettede

ning i bemeldte

gaard som i matrikulen

og jordebogen

N. (mangler).for

hartkorn

maa fortnævnte

Mogens

1 td.7 skp,haure

skatter

Pedersen

efterkommere

nYde,bruge

de og reYser,som
ning og besætning

landgilde

han beordres
vedlige,og

saaledes,

forrette

sit hoverie

og forordninger

Indbemelte

copie er ligelYdende.med

forpligter

jeg mig herved

holde gaardens

bYg-

bruger,eY

efterrettelige, samt

bud eller ordre hørig og

fOTbrydelse.Til

Bispegaard

med arbey-

haver han at helde sig;

ver jeg dette med egen haand og der hos trYkker
Aarhuus

maal og i go-

eller til upligt

være mig som hans hos bonde og mine udskikkede
under dette sit fæstes

og mine

i marken maa han tilbørligen

eller laaner.IøVrigt

i alle maader hans kongl.maYst.lov

og

at samme altid kand være i

giøde og ikke noget deraf lade bortkom(me)
heller til nogen.bortleyer

i

alle kongl.

bliver paabuden

til samt forsvarligen
syn,jorden

læs

jord, ager og eng,intet

med sit tilbørlige

det saaledes

1 fr,

1 stk,tørv6

betaler mig her i Aarhuus

skal han uvegerligen

stand og svare til et lovligt

lYdig,alt

under

og i fæste beholde

nu er eller herefter

dag rigtigen

den foranmeldte

de varer,ligeledes

er anført

imod at han der af i rette tiid erlægger

og contributioner,som

hvert aar til Mortens

fore-

3 td.6 skp,smør

1/4 deel gaas 1/4 deel,høns

som den nu findes bebYgt med dertil liggende
nogen maade undtagen

skrivtlige

6 td.4 skp.1 fr.1 alb.og svarer aarlig land-

gilde rug 1 td.4 1/4 skp,bYg
lam 1/4 deel,brændsvin

den gaard i Has-

bekræftelse

underskri-

mit signet.

d.5 juli 1766.

original

i alle maader

der dette mit fæstes forbrYdelse.Aarhuus

fæste brevet, lover?

og til~

at holde og efterkomme, alt unut supra.Mogens

Pedersen.

