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Fæstebrev til Niels Isaksen på gård nr. 5 i Overvindinge, dateret 6. maj 1776

Til Gaardmand Niels Isaacsen i Overvindinge Reversal Fæstebrev
Jeg Reinhard Iseling Herre til Iselingen, Rosenfeldt og Aunøe, Hands Kongel: Maÿests Conference
Raad Giør Vitterlig at have sted og fæst; saasom jeg og hermed stæder og fæster til Niels
Isaacsen forhen Gaardmand i Neder Windinge den Gaard No 5 i Overvindinge der skylder af Hart
Korn Ager og Eng 8 Tdr 1 Skp og forhen har været beboet af Niels Jensen hvilken Gaard med ald
dens rette Tilliggende i Mark og Bÿe bemeldte Isaacsen strax maae tiltræde, nÿde, bruge, og i
Fæste, på Livstiid beholde, paa de Conditioner nemelig:
1. Haver hand aarlig og udi rette Tiid at svare og betale alle Kongel: Contributioner som nu er
eller herefter aller naadigst paabydendes vorder samt at erlægge, den i Jordbogen andsadte
Landgielde der er Rug 1 Td: 6 Skp: Byg 2 Tdr: 6 Skp: og Havre 7 Skp: alt til hver Aars Martini
uden nogen Restance.
2. Forretter hand Hoverie og Reÿser lige med de andre mine Bønder i Byen naar hand derom
tilsiges og derhos viiser sig Villig og Lydig til hvad hand i saafald bliver beordret, samt
Omgaaes Freedelig og Skikkelig med sine Naboer, og Gienboer
3. Holder hand Gaardens Bygning og Besætning Vedlige og udi God stand, saaledes at samme
alletiider kand svare til et Lovligt Syn, Og ligesom han Gaarden med fuld og god Besætning,
eller i dets Stæd Fuldkommen Vederlag annammet haver; saa haver hand til samme ved
Aftrædelsen, eller anden Forandring at være ansvarlig.
4. Gaardens tilliggende Jorder i Markerne Giøder og Dyrker hand forsvarlig, som medbør, og eÿ
lader noget bortkomme af det Gaarden tilhører, eÿ heller bruger noget deraf til Upligt, langt
mindre bortleÿer eller laaner nogne noget af Jorderne det være sig enten, Ager, Jord, eller
Engbund, Tørve Skjær eller deslige, saa og hverken selv eller ved andre begaaer noget
Utilladelig Skovhug, det være sig Træer eller Giærsel.
I øvrigt retter og forholder hand sig efter Hands Kongelig Maÿests allernaadigste Lov og
Forordninger, samt er mig og udi min Fraværelse, min Forvalter med Godhed Hang og Lydig.
Alt under dette Fæstes Forbrÿdelse. For indfæstning er hand befriet.
Iselingen d: 6te May 1776.
R. Iselin (L: S)
J. Prehn.

Ligelÿdende Original Fæstebrev paa forordnet Stemplet Papier haver jeg underskrevet, modtaget,
hvis Indhold ieg hermed lover og tilforpligter mig i alle maader at holde og efterleve.
Iselingen den: [dato og underskrift er ikke gengivet i protokollen]
Til Vitterlighed Heeboe
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