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Fæstebrev for Peder Poulsen på Strandlodden nr. 3      Ane N-40 
 

WILKÅR 
Hvorefter Indsidder  Peder Poulsen i Wibede 
kan erholde udi fæste er huus med jordlod 
på Strandegårds  Lod om det under Rosendahl 
gods af 10 td. Land som vil blive efter hans 
valg no. 3 på sin og kones levetid, sålænge  
hun enke bliver, fra 1ste maj 1807. 
1  Jorden modtager han strax  
    efter 1ste maj 1807 til afbenyttelse 
    og brug imod derfor at svare sådan: 
    a. Af det hartkorn som denne  

    lod måtte blive ansadt udi 
    fra bemeldte 1ste maj 1807 alle 
    Kongelige Skatter og udgifter som  

       fra nu eller i fæstetiden på-    
    kommer enten i penge eller 
    in natura at ydes og forrettes 
    ligesom og tiende eller tiende 
    afgifter således som de nu, giø- 
    res eller herefter bestemmes 
    og ellers alle vedkommende 
    …..  Rettigheder? 

   b. Udi Jordafgift at betale således 
    fra første maj 1807 og svarendes 
    15 rd pr. td. Land udi tvende ter- 
    miner hver gang med 1 rd. 1 mk. 8 sk. pr.  
    td. Land. 

2.  Huset som næste efterår 
    bliver opført på lodden med 10 fag, 
    6 fag til stue og 4 fag til udhus 
    bliver ham ved syn overleeveret 
    i god stand det bliver hans pligt under 
    ansvar og tiltale eller ved fratrædelse, 
    af dødsfald eller anden måde at er- 
    statte hvad mangler dette måtte befin- 
    des udi. 
   Af huset svarer fæsteren sigendes: 

a.  alle kongelige skatter og al anden af 
    tientlig arbeide af hus og person 



 2 

    som nu er eller siden bliver påbudne 
b.  Huset som bliver opbygget 

       til beboelse næste efterår 
       svarer han fra maj 1808 og frem- 
       deles årlig 7 rdb. Siger syv 
       rigsdaler halvdelen som  
       jordafgiften med 3 rdle 
       3 mk i 2 qvartaler pro mle 
       og uden restance. 
       Så betaler han derforuden skole 
       penge og f…... skat    1 mk. 1 sk. 
3. Inderste måe han ikke tage til huse 
    uden herskabets skriftlige tilståelse. 
    Så må han ei heller forøve noget U- 
    lovligt i Godsets skov uden derfra 
    at ståe til ansvar og straffes 
    efter skovforordningen 18. April 1781 
4. De huslodden tilkommende  halve 
    hegnstrækninger og grøvter såvel  
    til de pågrænsende grunde, som de  
    nye imellem nabolodderne og det 
    heele hegn som bliver for den over 
    lodden gående veiskel fæsteren efter 
    de skiellinier, som bliver ham anvist, 
    måe følge og fra tiltrædelses tiden  
    forsvarlig opgrave og vedlige holde. 
    Fæsteren forbindes, for at 
    frie jorden fra vand, at grave  
    over lodden hvor det måtte ham 
    anvises og ellers at rense den jord fra 
    stene som han hvert år indtager  
    til at grøde, hvilke bruges til ..luser? 
    gierder, eller anden fornødenhed. 
5. Det bliver en pligt for fæsteren 
    efter foregående bekientgørelse 
    at udroe Kalkstene, Kalk m:m: som 
    måtte forfalde ved Rosendahls 
    udskibnings plads imod at nyde den 
    betaling som sædvanlig er givet 
    eller siden måtte forandres. 
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6. Fæsteren skal efterleve de ham 
    som fæster nærmere ved fæstebrevet 
    fore skrivende almindelige pligter. 
7.  Imod at herskabet opføre husets   
    bygninger betaler han udi indfæst- 
    ning er for alle gange 25 rdle 
    siger fem og tyve rigsdaler og i fagedpen- 
    ge 2 rd. 3m som betales når herskabet 
    det forlanger. 
 WILKÅR 
Hvilket fæstebrev således til nær- 
mere approbation underdanigst 
indstilles. 
 Rosendahl 1ste Decb. 1806 

F. Søndrup 
Når foranførte wilkår måe 
nådigst blive det høie herskab 
approberit forbinder jeg mig til 
dette at efterleve og i alle deele  
samme at opfylde. 
       Datum ut supra 
  Peder  P.P.S. Poulsen 
    til vitterlighed 

J.  Voldike 
 
Fæste for Jens Jensen Strandlodden nr. 2 
På samme conditioner som fore- 
stående for Peder Poulsen er  
anført, antage af i et og alt på 
lodden no. 2 når det høye herskab 
nådigt vil forunde mig  sam- 
me. Rosendahl  6. Dec. 1806 
  Jens I.I.S. Jensen 
til vitterlighed    Ungkarl og tienende i Paa 
   B Nielsen                 Wemmetofte Gods 
S…….. …….. …… fæstebrev …. ……. … 
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