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Claus Pedersen i Barløse 

Christian Rantzau Greve til Rosenvold, Asdal, Hammelmoese, Greve til Brahesborg, , Woldberg, Krastrup, 

Gundested, Odden og Stenbeck, Ridder af Elephanten, Hands Kongelig Mayts Geheime Conference Raad og 

Cammer Herre. Stæder og fæster her ved til Claus Pedersen, barn fød i Barløse, sin Fader afgangne Peder 

Clausen forhen Iboende gaard i bemelte Barløse, . hvor af Moderen Nu for hannem dend halve part 

goedvillig haver opladt. 

Samme gaard der efter Nye Matricul bestaar af Hartkorn No 3 agger og Eng 12 Tdr. 2 Skpr. 3 Fr. 2 alb. Skov 1 

Skp. 1 Fr. 2 alb. med ald dessen rette tilliggende i Mark og Bye, bemelte Claus Pedersen maae beboe nyde 

og bruge og i fæste beholde sin Livs tid, naar hand der af i rette tider, svarer alle Kongelige Contributioner, 

sampt Hovbondens sædvanlige Landgilde efter Jordebogen der er aarlig 6 Tdr. 4 Skpr. Biug, 2 Tdr. 2 Skpr. 

Hafre, 1 fierding smør, 1 Lam, 2 giæs, 4 Høns, sampt forretter dend Sædvanlige Hovning lige som sin Sl. 

Fader upaaklagelig, Item holder Biugninger i goed stand og Eiendommen ej til upligt bruger, haver god 

opsigt med Skovene Barløseborre og Synderskov at ingen ulovlig Skov hugst der forøves, som om imod 

formodning skee maatte, angiver hand det strax for mig eller min fuldmægtig, saa fremt hand ike derfor 

self vil staae til ansvar. 

Indfæstningen er Claus Pedersen forundt for Et Hundrede og Half tredsinds tive Rigsdaller, hvor af ham nu 

dend halve deel 75rd til mig self har betalt; dend øfrige halve deel betaler hand naar Moderen endten ved 

døden afgaar, eller og Goedvilligen til ham afstaar dend anden halve part af gaarden. For det øfrige Retter 

hand sig efter Hands Mayts allernaadigste Lov og Forordninger, og er mig som sit Herskab eller min 

Fuldmægtig hørig og lydig alt sammen under fæstets fortabelse - dette til stadfæstelse under min Haand og 

Zignette. 

Brahesborg dend 15 Juni 1741 

C. Rantzau 


