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Fæste for Hans Hansen Strandlodden, Hylleholt sogn, 1889/90 pag. 243      
- Ane N-10 - 
 

Stempel 1 kr. 65 øre Lejekontrakt 

 

Underskrevne Hofjægermester,  

Greve Flemming Holck Winterfeldt 

Ejer af Rosendal Hovedgaard og Gods, 

Gjør vitterligt: at have bortlejet ligesom jeg herved 

bortlejer til: 

 Parcellist Hans Hansen af Strandlod 

det Hus paa Strandlod under Rosendal gods, som  

Moderen (Kathrine MogensD:) sidst har beboet, og som er opført paa 

Matr.Nr. 7 og optaget i Jordebogen under Nr. 5 med  

hartkorn 6 skp. oFdk. 2½ Alb. Og Glskat 17 kr. o8 øre. 

 

      Lejeoverdragelsen sker på følgende vilkår: 

 1. 
      Husbygningen vil blive Lejeren overleveret 

ved syn efter reglerne i Lov 19. Februar 1861, hvilken 

Synsforretning i beskrivelse vedhæftet denne kon- 

trakt for at gjælde som regel i lejetiden og ved 

aflevering i sin tid lejeren vedligeholder byg- 

ningen ud- og indvendig paa Tag og Fag saaledes, 

at den til enhver tid er i ligesaa god og for-  

svarlig stand, som den er ham overleveret. 

Nye bygninger eller bygninger  maa han ikke  

opføre uden Herskabets skriftlige tilladelse og forbliver 

saadanne i saa fald Herskabets Ejendom uden erstatning. 

2.    pag. 244 

    Jordlodden skal lejeren drive i ordentlige 

skifter med Brak, Sæd, Kløver og Græs og han maa 

ingensinde have mere end 4/7 indtaget til be- 

såning eller dyrkning med Sæd eller Rodfrug- 

ter. - Gjødningen ved stedet skal tilføres brak- 

skiftet hvert aar, hvilket skifte skal gives en 

forsvarlig brakbehandling, ligesom de til vaarsæd 

bestemte skifter skal pløjes efteraaret forud. Et  

skifte skal derhos udlægges med en forsvarlig bland- 

ning af kløver og græsfrø. 

 3. 
    Haven ved stedet skal Lejeren drive efter 

samme natur som have, og træer og buske maa 

ikke ryddes eller beskjæres uden efter anvis- 

ning men bliver at vedligeholde og forbedre. 

 4. 
     Lejeren svarer alle af stedet og dets hart- 
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korn til enhver tid gaaende kongelige og kommu- 

nale skatter, afgifter og byrder, hvor under den  

fulde Gammel- og Landskat samt tiende og  

brandpenge af bygningernes forsikringssum 

og gebyr for Omtaxationer. ? 

 5. 
    I aarlig afgift svarer Lejeren 50 kr. er 

femti kroner og 11 er elleve tønder byg at betale 

med penge efter den forud for betalingen sidst 

satte kapiteltaxt for Sjællands Stift. Afgiften 

betales på Rosendal Godskontor forud for ½ aar 

hver første maj og første November og første forfalds- 

dag er første November d.A. - Saafremt Lejeren 

udebliver med afgiften udover de ovennævnte 

forfaldstider, er Herskabet berettiget til strax 

at lade Lejeren udsætte af huset.   pag. 245 

 6. 
    Saalænge Lejerens Moder lever og han 

svarer hende aftægt godtgjøres der ham aarlig 9 er 

ni tønder byg, hvilken godtgjørelse ophører ved  

den efter Aftægsenkens død først indtrædende 1. Maj 

eller 1. November. 

 7. 
    Jagtretten paa stedets tilliggende forbe- 

holdes Herskabet, og Lejeren maa ikke gjøre nogen 

indsigelse imod jagtens udøvelse af rette vedkom- 

mende. 

 8. 
    Lejemaalet regnes fra 1. November d.A. og  

fremleje af det lejede eller dele af samme forbydes, 

dog er der Lejeren tilladt at udleje 2 lejepartier af 

Huset, hvortil der er taget hensyn ved fastsættelse 

af afgiftens størrelse. - Hø, halm eller gjødning må 

ikke sælges eller føres fra stedet, men skal forblive 

der og anvendes til dets forbedring. - De fornødne 

brandredskaber bekostes og vedligeholdes af  Lejeren 

for egen regning. 

 9. 

    Kontrakten er fra begge sider opsigelig med 

½ aars varsel til en paafølgende 1ste Maj og ved fra- 

trædelsen afleveres det Lejede i henhold til foranstaa- 

ende bestemmelser. 

 10. 
    Nærværende kontrakt udfærdiges in du- 

plo. - Det stemplede exemplar forbliver ved Godskon- 

toret og Reversalkontrakten overleveres Lejeren som  

betaler omkostningerne ved kontrakten. 
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    Det stemplede papir til kontrakten er beregnet af: 

Lejeafgift aarlig   50 kr. x 5  250 kr. 00 øre 

    11 td. Byg  á 9,56 =  105,16 x 5  525 kr. 80 øre 

Vedligeholdelse aarlig  30 kr.  x 5  150 kr. 00 øre 

Brandpenge og Brandredskaber aarlig  6 kr. x 5   30 kr. 00 øre 

   i alt af 955 kr. 80 øre 

 

Efter 2den kiasse til taxt = 1 kr. 65 øre.   pag. 246 

  Saaledes udstedes denne lejekontrakt til be- 

kræftelse med min underskrift. 

 Rosendal den 22de December  1889. 

F.  Holck-Winterfeldt 

 

    Underskrevne Hans Hansen indgaar her- 

ved på foranstaaende kontrakt, hvoraf  Rever- 

salen er mig leveret og forpligter mig til at efter- 

komme den i alle ord og punkter. 

 Pt. Rosendal Godskontor den 22. Marts 1890 

   Hans Hansen. 

 

Til vitterlighed 

J.H.Hebert       N.Jage? 

 

 

 At ingen gaarde under Rosendal Gods 

henstå fæsteledige attesteres herved. 

 Rosendal Godskontor den 27. Maj 1890 

   J. H. Hebert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


