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Fæstebrev for Husmand Hans Pedersen på strandlod. 1845    - Ane N- 20 - 

 

No. 4      4de Classe.     1845       42  Rg---   Sølv. 

 

 Gustav Christian, Greve af Holck- 

 Winterfeldt, deres Kongelige Majestæts 

Kammerherre, Eier af Rosendahl og underliggende Gods 

i Sjælland samt Fjellbro i Fyen. 

 

Giør vitterligt: At jeg herved stæder og fæster til Hans Pe- 

dersen, af Rosendahl Gods, det huus på Strandlod i Præstø 

Amt, Faxø Sogn, med jordlod  9 5/8  Tdr. Land, som hans fader 

Peder Poulsen har haft i fæste, men hans fader har afstået 

samme, hvilke jorde var fra Houby henlagt efter be- 

villing i sin tid, og har uforandret hartkorn efter den 

ny Matrikul:  6 skp. Ljd..e:  2 ¼ Alb: og Gammelskat:  8 rd. 3 mk. 4 sk. 

Er otte rigsdaler tre og fire skilling sølv; det gamle 

hartkorn var:  1 Tdr.:  2 Skj:  Hvilket huus med tilliggende jord- 

lod fæsteren må udnytte og bruge i sin og kones leve- 

tid. Sålænge hun er enke, på følgende konditioner: 

 

 1. 
Husets bygninger, således som de efter herhæftede syns for- 

retning var Fæsteren uden mangel overleverede, holder 

han stedse i samme gode stand og ved fratrædelse eller døds- 

fald er han eller arvinger pligtige at aflevere det i sam- 

me stand eller tilsvare og betale manglerne. 

 

 2. 
Af bygninger, jorder, nuværende eller senere forandre- 

de hartkorn, besætning samt sin person, familie, folk og 

eiendele, svarer, forretter og udreder Fæsteren, alle Konge- 

lige, offentlige og personelle skatter og afgifter, samt 

andres rettigheder og byrder, med hvad  Navn nævnes 

kan, fra 1. Januar 1845, såvel som brandskat af bygnin- 

gernes  Assurancesum, samt det fulde beløb af den ved 

fr: 24. Juni 1840 påbudne landskat, uden at erholde den, 

i samme Fr: 14 §., bestemte godtgjørelse og ellers alt, som  

enten nu er eller herefter vorde påbudt uden undta- 

gelse, så og i skole og kirke stadspenge årligt 1 mk. 11 sk. er 

en mark og elleve skilling sølv. 

 

 3. 
I årlig afgift erlægger Fæsteren i Huusgenge 10, si- 

ger  ti rigsdaler sølv og af jorden 24 rd. 6 sk., siger ty- 

ve og fire rigsdaler og sex skilling sølv, hvilket 

er femten mark prTdr: land;  Afgiften betales første  
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gang for et halvt år til 1. Mai 1845 og siden 2  

gange årlig, nemlig med halv delen hver 1. November 

og 1. Mai.  

 4. 
Haven holder Fæsteren vel indhegnet og anvender den  

til nyttige urter og frugttræer  på bedste måde. 

 

 5. 
Jorderne driver og dyrker Fæsteren vel og forsvarligt, 

på bedste landbrugsmæssig måde og til sammes 

forbedring mergler han aarlig et stykke land, ind- 

til der overalt er merglet 1 gang; han må ind- 

dele jorden efter ordentlig plan, eftersom han kan 

gjøde i  7 eller 9 dele, og ikke indtage større stykke 

til sæd end han godt kan gjøde og kun en gang har- 

ver i rotationen, som  udlægges med kløverfrø eller 

andre græsarter, efter jordens bonitet = 16 û Kløver- 

frø beregnet til Tdr: land. 

 

 6. 
Skadeligt vand skal han aflede fra jordene og stedse hol- 

de dem fri derfor og hegn skal han opreise og holde imod 

de paagrændsende og tvinge dem til det samme, alt i  

overensstemmelse med de om skadeligt vands afledning, 

hegn og fred erangne Konglige Anordninger. Li- 

geledes skal han oprydde alle store steen af jorden, 

tid efter anden, og anvende dem til hegn, først om 

haven og derefter om jorden. 

 

 7. 
Det bliver en pligt for Fæsteren at udroe eller ud- 

skibe, efter foregående bekjendtgjørelse, kalksteen, 

kalk, m: m: som måtte forefalde, fra Rosendahls 

udskibningsplads, imod at nyde den betaling, som  

derfor sædvanlig er givet eller siden måtte for- 

andres.  Fæsteren er pligtig at forrette årlig 1 

er en kjørende reise, med sit eget hest og vogn, 

til en af de omliggende Kjøbsteder eller til Gre- 

vensvænge, imod betaling af 9 er ni mark, samt 

endvidere årlig forrette 6 er sex spanddage i 

Godset efter anviisning og tilsigelse, med jord eller  

andre materialier, imod betaling af 1 er en rigsdaler 

for hver. Fra stranden til Rosendahl regnet 3 læs  

til en Spanddag. 

 

 8. 
Den aftægtscontract, som Fæsteren har indgået med 
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Moderen, holder han sig efterrettelig og yder hende vel- 

villigt og i rette tid med gode vare hvad deri er be- 

stemt, samt i øvrigt har tilsyn med hendes pleie. 

Sålænge Moderen lever og nyder undertægt..  af  

ham, modereres hand i afgift således: at han i  

huuspenge kun svarer årligt, 8 rd. 4 m. er otte rigs- 

daler og fire mark sølv og af jorden kun 2 er to 

rigsdaler sølv pr: Tdr: land, som erlægges på de  

i 3. post bestemte måde; men fra den 1. Mai eller 

1. November  nærmest forud hendes dødsdag, tilsvares 

den i 3. Post bestemte afgift. 

 

 9. 
Fæsteren holder sig lov og anordninger efterretttelig 

i almindelighed og i særdeleshed ikke uden Herskabets 

tilladelse indtager inderster tilhuse; begaaer ulov- 

lig skovhugst bliver Fr: 18. April 1781 at anvende, el- 

ler hvad senere anordninger herfor måtte på- 

byde. Dersom Herskabet skulde finde anledning til  

ved rettergang at sagsøge Fæsteren, enten for ikke op-  

fyldelse af de pligter, som efter nærværende fæste- 

brev påhvile ham, eller for restancer af den år- 

lige afgifts erlæggelse, da underkaster han sig 

den hurtige retsforfølgning, som er hjemlet i Fr: 

25. januar 1828. 

 

 10. 
I indfæstning skal Fæsteren betale 150 er et hun- 

drede og halvtredsindtyve rigsdaler sølv, hvor- 

af han har betalt 100 er et hundrede rigsdaler sølv, 

men resten 50 er halvtredsindtyve rigsdaler sølv, 

bliver indestående hos ham, imod 1ste prioritet i  

hans indbo, kreature, sæd, mod videre han  eie 

eller eiende vorder og svares af samme, indtil be- 

taling skeer, i årlig rente 2 er to rigsdaler sølv 

fra 1. Januar 1845 at regne;  dog kan denne sum 

opsiges til skadesløs betaling, med 3 måneders 

varsel til hvilken som helst 11. Juni eller 11. December 

termin. Desforuden betaler Fæsteren 1/10 del der- 

imod i fogedpenge til forvalteren, samt afgif- 

ten  til den Kongelige kasse efter Fr: 8. Februar 1810, 

med øvrige af fæstet dependerende omkostninger. 

Holder Fæsteren ikke denne fæstecontract i det hele, er 

samme forbrudt og er han eller enken da pligtig  

at frasige huset og aflevere det, som forbemeldt. 
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Til bekræftelse under min hånd og segl. 

 Rosendal den 16. November 1845. 

  Holck-Winterfeldt. 

Afgiften efter Fr: 8. Februar 1810 betalt med 4 m. 10½ sk. 

 For anmældelsen  3  -    -       - 

    7 m.  10½ sk. 

    Wodschou 

Læst i Stevns og Faxø Herredes Ret  den 18. November 1845 og indført 

i pantebogen   Litra  L   fol:  Bülow. 

   Gebyhr   1 rd. 9 m.  

 

Originalfæstebrevet med vedhæftet synsforretning, hvor 

af dette er en ligelydende gjenpart, har jeg modta- 

get og forpligter mig at opfylde og efterkomme 

samme i alle måder. 

 Strandlod den 31. December 1845 

  Hans Pedersen 

 til vitterlighed 

 K. Lind Hans Jørgensen. 

 

Fr. = Frederiks Lov 

Enken/Moderen er Ellen Hansdatter, Peder Poulsens Enke. 
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