Engestofte Godsarkiv, Fæsteprotokol 1719-1849, side 79A-79B.
Fæstebrev til Simon Christensen på gård i Forneby, dateret 25. september 1751.

Jeg Bodild Chathrine Rasmussen til Engestofte Gaard. Vedstaaer
herved at have i Kraft af det imellem min kiære Mand Etats
Raad Rasmussen og mig oprettede convention om bemeldte
Engestofte Gaard stæd og fæst, som jeg og hermed stæder og fæster
til Simon Christensen, een af mine Bondegaarde udi Forne
bye, som Hans Madsen fradøede, der igien haver ægtet Enken,
og som bestaaer af Hartkorn den nye Matricul ager og eng 6 tdr 5 skp 2 fdk ½ alb
hvilken bemeldte Simon Christensen sin Livs Tiid maae nyde
bruge og i Fæste beholde paa Conditioner at han deraf aarlig Rigtig og
udi rette Tiider svarer alle Kongl Contributioner som nu ere eller
herefter paabydendes vorder. 2det: da og betaler han Landskatter
…….., som er Rug 1 td, Byg 5 tdr Hafre 3 skp, 1 Lam, 1 gaas, Land
gilde penge 2 Mk 14 Sk spindepenge 1 Mk 8 Sk med videre efter Jordebogens
formelding. 3die giør hans Reiser og andet Hoverie lige ved sine
……. …4de holder bemeldte Gaard, som hand har faaet i god
ved saavel ……. som Besætning, udi forsvarlig og god Stand
og ej noget af dens tilliggende Grund lade bortkomme eller bort
……frugttræer, planter æbler, ymper frugttræer, lægger Humle
kuler efter Loven. I øvrigt Hoverie ere bemeldte Simon Christensen sig
…… Fæste at miste i alle maader at rette og forholde efter Hands Majestts
allenaadigste Love og Forordninger, og være sit Herskab saavel som Fuldmæg

tig hørig og lydig, alt under sit Fæstes Forbrydelse, som til ……….
………. betales med 24 Rdl ….. ………….. …………….. , som er 15 Rdl.

Det til Bekræftelse under min Hand og …….. Signet. Marieboe
den 25de Sept Ao 1751.
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