Aarhuus
Anders

Bispestols
Poulsen

gods fæsteprotokol.

fra Tulstrup

hans fæstebrev

Peder Hygom biskop over Aarhuus
at have stædet og fæstet
unge karl Anders

gods,hvorfra

naadigst

pro officio

Hasselager

bye,som

2 for hartkorn

udi Tulstrup

liggende

gaard,beliggende

nu af bmt.Søren

paa følgende

han straxen

ne kongl.skatter

skatter

herfra

resterende

svarer

Poulsen

af agger og
nu fore-

exciperet(undtaget).
af samme gaard paadrag-

udi rette tider de af samme gaard
ere,eller

her efter

vorder.

som udi conventionen
udi er mentioneret.

og besætning,og

rigtig holder

af dags dato imellem

hand sin i fæste havende

gaard udi forsvarlig

bruger,langt

1/4 deel,høns

Item u-vægerlig
vorder beordret

forretter
til.-

hvad der

stand med bygning

mindre til nogen bortleyer

td.7 skp,haure

hvis,

intet af dens tilliggende

hand aarlig til rette tider,den

Rug 1 td.4 1/2 skp,byg.1

sig efterrettelig

dem er oprettet,og

den aarlig forbedrer,samt

nogen maade til u-pligt
laaner.

1/4 deel,gaas

dato

paa Laurits Sørensens

som enten allerede

3.Svarer ,hand til Søren Jensen,og

5.Svarer

den grund,hvor

de nu allerede

allernaadigste

Jensen til ovenmt.Anders

hauge-plads

som efterdags

sogn

under no.

den brugt haver og i samme stand,somden

huus er bygt med tilliggende

4.Holder

matricuel

med ald sin rætte tillæg

findes udi fæste sin livs tiid,dog

paa bydendes

udi Ning-herred,Kolt

conditioner:-

bemt.gaard

eng ,ligesom hans formand

paabuden

mig aller-

6 td.4 skp.l fr. 1 alb.og af Søren Jensen ibdm.til

1.Nyder Anders Poulsen

2.Svarer

sogn og bye paa Constan-

er anslag en i nye land maalinger

afstaaet

giør,

som ieg og hermed stæder og fæster til velagte

hand har sin lovlig pas og afskeed,den

haver været beboet,men
godvilligen

Stift kiendes og hermed vitterlig

Poulsen,barnefød

tinsborg

paa en gaard udi Hasselager.

mig tilkommende
3 td.6 skp,smør

1 stk.brændsvin

sit hoverie,med

eller

landgilde,neml.
1 fierding,lam

1/4 deel,samt
arbeyde

udi ri

6 læsser tørv.

og reyser,som

hand

I øvrigt haver hand,at rette sig efter hans kongl.Mayst.allernaadigste
lov og forordninger,samt

være mig ,som hans hosbond

eller ordre hørig og lydig,alt
til bekræftelse

og min udskikkede

under dette sit fæstes forbrydelse. Dets

under min haand og hostrykte

signet.Aarhuus

Bispegaard

d.28 maji Ao.1763.-P.Hygom.
Paa revers fæste-brevet,var
Indbemt.copie,som
og tilforpligter

følgendetegnet:-

er ligelydende

med originalfæste-brevet,reverserer

ieg mig herved i alle maader,at

alt under dette mit fæstes

bud

forbrydelse.Aarhuus
Anders

holde og efterkomme,

ut supra.
Poulsen

