
Povel Nielsens Fæstebrev d. 26. Apr. 1783 fra Vemmetofte.      
- Ane N-34 og 80 - 
 
 

Jeg Anna Frederica von Bülow 
Det af hendes Kongelige Høihed, Høihelig Prind- 
se Sophie Hedevig stiftede adelige frøken 
klosters Prioinde, kiends og hermed vitter- 
ligiør; at jeg på egne og med Direc- 
tions vegne haver stæd og fæste; saasom jeg og  
hermed stæde og fæste til  Povel Nielsen  
det huus i Kissendrup som Niels Olsen til ham  
haver afstaaet, samme huus med hauge;  
plads og ald de på rette tilligende bemeldte Povel 
Nielsen nu strax saa maae tiltræde at beboe,  
nyde, bruge og paa livstid i fæste beholde på 
de conditioner: at hand aarligen svarre og  
betale den af huuset sædvanlig gaaende afgivt 
efter jordebogen, med landgilde penge til hver 
Martinii  1 rd. 2 sk. Og huuspenge udi 2de terminer 
5 rd. 2 sk. Halvdelen hver Paasike og halvdelen  
hver Michaelii, men skulde hands arbeide behøves 
forretter hand ugentlig 1 dags arbeide, hvorimod 
ham gotgiøres årlig 4 rd. af forbemelte huuspen- 
ge, gaar lange og korte Reiser naar og hvor 
befales efter rigtig omgang på Klosterets Huus- 
beboere, ligesom og forrette aarlig 2de høstedage 
i Wemmetofte kornlade, holde huuset ved lige med 
tømmer, tag, leer og hvad meere dertil ud- 
i: f: sideskift 

fordres, saa at det alle tider kand være i fuld kom- 
men god stand og svare til et lovlig syn. Fæste- 
ren forbindes og herved at give den fratræden- 
de beboere frie Huuslye.   I øvrigt rette 
og forholde hand sig efter hands Kongl. Maist. 
Allernådigste Lov og Forordninger, samt viser  
sig hørig og lydig mod Klosterets foresatte 
Øvrighed og Deres  Fuldmægtig i alt fore- 
skrevne at efterkomme under dette sit fæstes 
forbrydelse. Til andfæstning haver hand 
betalt 8 rd. Skriver Otte Rigsdaler. 



 
Dets til bekræftelse under min hånd og 
Klosterets hostrykte  Segl. 
Datum Wemmetofte den 26. April 1783 
   A.F. v Bülow 
 
Ligelydende original Fæstebrev på forord- 
net stemplet Papiir  no. 3 til 12 sk, haver sig imod- 
taget, hvis indhold jeg hermed i alle måder  
forpligter mig at holde og aftaler. 
   Datum ut supra 
 
  Povel  P.N.S.  Nielsen 
 
 til vitterlighed underskriver 
 I …………?          B Kamschouener 
 
 
 
 
Martinii =  11.  November, Michalii =  Mikkelsmisse  29. Sept. 
Paasike   =   Påske 
rd. = rigsdaler, mk. = mark, sk. = skilling 
2de = tvende 

 
 
 
 


