Hans Sejersen i Tanne afstaar sin gaard til sønnen.
Marselisborg Birketing. i-11. 1750-1765. Fol. 31 a. b. Erhvervsarkivet.
Læst og publiceret Hans Sejersen i Tanne hans afstaaelse til hans søn Rasmus Hansen paa hans
samme steds hid indtil i fæste havende gaard paa Constantinsborg gods efter bemt. afstaaelses og
der under ind førte fæste brev detz vidre indhold af dato 6te octbr. 1761 og 8de decbr. 1753 lÿdende
foll: 30 saaledes:
Jeg underskrevne Hans Sejersen i Tander tilstaar hermed at ieg efter een mellem mig og min søn
Rasmus Hansen, afhandlet contract, om hvis op hold med videre haver afstaaet til bemeldte min
søn, min i fæste havende gaard i bemeldte Tander, til brugelighed og besiddelse, med sin fulde besætning, og vider behørigheder, saa at hand fra denne dag svarer til alt hvad af bemelte gaard,
saavel til det høÿe herskab, som til hans kongl. maist. svares bør med videre der af dependerende alt
i underdanigst følge det ham af mit høÿe herskab meddelte fæstebrev af dato 8de decbr.1753: Indeholder og forbinder ham til, huilket lÿder ord til andet som følger.
Jeg Constantin Augustus Charisius stamherre til Constantinsborg og herre til Østergaard, Deres
kongl. maÿst. etats og justits raad giør vitterligt at have sted og fæstet, lige som ieg hermed stæder
og fæster Rasmus Hansen barnefød paa mit gods i Tander den gaard ibdm.som hans fader Hans Sejersen endnu paaboer paa efter skrevne vilkaar, nemb. at Hans Sejersen selv besidder gaarden saalænge hand vil og kand ligesom tilforn, og Rasmus Hansen fremdeeles at beviise hans fader lÿdighed og kiærlighed, saa hand sig med stedet intet befatter før det efter hans faders afstaaelse enten
lovlig er bleven fæste ledig, eller ved døds fald saadan forandring skeed er at hand dette fæste lovligen kand tiltræde bemelte gaard er udi landmaalingen nÿe matricuel ansat for agger og eng 6 td, 5
skp, 2 ½ alb, samt skov skÿld 1 skp, 1 alb, hvor af svares alle de kongl. ordinaire og extraordinaire
paabuden saavel de allereede værende som de her nest paa kommende, saavel som ald den landgilde, bederi penge og arbeide som jordebogen om formelder og Hans Sejersen det nÿdt hid indtil,
giort og svart haver, hver ting til sin rette tiid og sted uden nogen restance at paadrage, eller i andre
maader ved forsømmelse at lade efter blive gaardens besætning at fornøÿe og forbedre, samt dens
bÿgning saaleedes at i stand holde at den kand agtes lovlig, naar sÿn der til maatte blive taget, jorden rettelig at dÿrke, giøde og handle intet der af bort leie eller i andre maader urettelig lade frakomme rette sig allerunderdanigst efter deres kongl. maÿest. allernaadigste lov og befalinger samt
være mig og min fuld mægtig hørig og lÿdig alt under dette sit fæstes for tabelse. Til bekræftelse
under min haand og signet. Constantinsborg den 8de december 1753. C. A. Carisius.
Skulle Rasmus Hansen døe før hans fader da beholder Hans Sejersen selv gaarden som forhen uden
videre ind fæstning.
Alt saa haver bemelte min søn efter denne og som melt at svare til alle gaardens dependentier og alt
saa den i fæstebrevet hidrørende condition saavit op hævet imellem os, da ieg den til ham her med i
villie og minde haver fuld kommen afstaaet og icke videre der udi prætenderer nogen fæste ræt,
saalænge ermeldte min søn lever men alleene i for nøden tilfælde reserverer min ved fæste brevet
givne ræt.- Tander den 6 october 1761- H. Sejersen

