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Gaardmand Peder Nielsens Reversal Fæste Brev i Borreshoved   - pag. 143+ 
Ane N- 32 -       
   Jeg Holger Rosenkrantz Frie Herre  

til Rosenlund, Deres Kongel. Mayest: Bestal- 
terKammer Herre p p: Giør Vitterlig: at jer gi- 

ver stædt og fæst, så som jeg og hermed steder og bort fæster 
til ungkarl Peder Nielsen af Faxøe, den gaard i Borres- 
hoved, som Hans Larsen sidst beboede, og formedelst alderdom 
og skrøbelighed, til hannem haver afstaaet; Hvilken gaard  
der skylder af hartkorn ager og eng 7 sk.; fornt. Peder Nielsen 
må nyde, bruge, beboe, og liivstiid udi fæste beholde, og det  
på følgende Conditioner:  
 
1 Svarre og betaler fæstene af stæden og dets hartkorn, alle 
Kongel: Ordenaire og Extra Ordinaire skatter og paabud- 
de, som nu ere eller her efter allernaadigst paa bydendes saa- 
dan, samt her til stæden der efter Jordebogen aarlig andsadt 
Landgilde, som er Rug 1 td., Byg 3 td. og 1 f? smør til 4 rd. 
Såvel som: 1 lam, 1 gaas, 2 høns og 1 snes æg, hvilket ret 
for bemeldte Hover og Landgl. rigtig og udi rette tiid erlæg- 
ges, uden nogen paadragende restance. 
 
2 For Hoverie in natura, er fæsteren befriet 5 rd. 
giør der og til Kongel. Andbefalel tiennest undtagen 
dog hand her imod svarer udi penge 13 rd. 2 mk. Siger 
treten rigsdaler og toe mk., som tager sin begyndelse 
fra neste vedstaaende Paaske at reigne. 
 
3 Gaardens bygning og besætning, holder fæsteren vel  
ved liige og i god stand, saa det alle tider kand 
svare til et lovligt ?…. Sine tilliggende 
jorder, forsvarligen giøder dørker og driver, indtet der af til  
upligt bruger, eller bruge lader, mindre hermed giør 
noget fremlaan, af hvad navn haves kand, hand til  
forpligtes i ligemaade af freede og opelske der i  
Vængerne og paa grunden staaende over og under skov, 
saa at intet deraf ved ham eller andre vorder beskadiget 
eller i urette tiid hukket og forkommet. 
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4 Den gamle gamle mand Hans Larsen, som til ham haver af- 
staaende gaarden og hvis Søns Daatter Fæsteren haver 
ægtet, for sin friie hand livs tid med anstændig under- 
holdning, i alt saaledes som der imellem fornt. Hans 
Larsen og hands søn Hans Hansen Skytte her paa  
Gaarden, Indgaaende Contract om formelde, som af 
Skytten på sin Side i med Faderens Consence er over- 
draget i og hvor af en Vereficeret Copie tilliige hermed 
overleveres, ved Gaardens annammelse, haver  den 
Fæstende faaed fuld vedderlag, for besætning, 
fold og Sædekorn, hvortil hand og ved fratrædelsen 
bliver andsvarlig enten det skeer ved Dødsfald eller 
på anden maade.  I øvrigt holder fæsteren sig 
i alle maader Hans Kongel: Maytts. Allernaadigste Lov 
og forordninger aller underdanigst Efterrettelig. 
Samt er mig og udi min fraværelse, min beskikkede 
Fuldmægtig hørig lydig. Alt under dette Fæstes 
forbrydelse og anden Lovlig straf. Dets til Be- 
kræftelse under min haand. Datum Rosenlund 
den 6. April 1767  

H. Rosenkrantz 
 
Ligelydende original fæstebrev, haver sig under- 
skrefne rigtig imod taget, hvis indhold jeg her 
med lover og tilforpligter mig i alle maader at  
at holde og efterleve, som med min egen haands 
underskrift her ved bekræftes. 
   Rosenlund ut supra 
 

til vitterlighed Peder P.N.S. Nielsen 
 F. Garb    af Borreshoved    

  
 


