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FB af 16. juli 1777 for Søren Vilhelmsen, Nimtofte 

No 4. 7mus Fire og Tyve Skilling. Jeg Palle Kragh von Hoff til Ryomgaard og Vedøe Deres Kongl. Mayestets 

Bestalter Obrist Leutnant af Cavalleriet; giver hermed vitterlig at have stæd og fæst saa som ieg hermed 

stæder og fæster, Til Søren Wilhelmsen den gaard i Nimtofte, som hans fader Wilhelm Sørensen for End  4 

re Aars Tiid siden fra døed og bemelte Søren Vilhelmsen siden haver beboed, samme gaard er efter den nye 

Landmaalings Matricul, og efter giorte ligning Hartkorn Ager og Eng 5 Tønder 6 Skiepper 2 fierdingkar 

Skovskyld 2 Skiepper 1/6 alb. Hvilken gaard bemelte Søren Vilhelmsen, maa nyde bruge og beholde sin Livs 

tiid, med ald dens tilliggenden i Mark og Bye, som der nu tilligger Og af arrilds Tiid tilliget haver, lige som 

hans salig fader det for ham nydt og brugt haver intet undtagen i nogen maader med saasamme 

Conditioner som enten nu ere, eller herefter paabudet vorder. Item yder sin Landgilde i rette Tiider som er 

aarlig til hver Martini 1 Rdr. á Tønde Hartkorn, eller i dets stæd leverer 3 Tønder Rug 2den holder gaarden 

Bygning i forsvarlig stand den aarlig med Tømmer Tag og Leer at forfriske og forbedre saa den efter Dags 

kan svare til Lovlig Siun, Jorden upaaklagelig at Dyrke og Drive, intet deraf at bortleje eller i andre maader 

til upligt bringer eller bruge lader 3, Forretter Rejser og Hoveri naar han derom tilsagt vorder ligesom de 

andre gaardmænd der i Byen eller andre af Godsets Bønder – I øvrigt skal hand være mig som sit Herskab 

eller mine Udskickede hørig og lydig og overalt at rette sig efter Hans Kongelige Mayestæts allernaadigste 

Lov og Forordninger. Og siden ieg haver forundt hannem gaarden frie for Indfæstning, saa haver hand og at 

vise desto større Fliid og Stræbsomhed i alle Ting og at forsyne sin gamle Stifmoder og bevise hende ald 

sønlig Pligt og Lydighed med hendes fornødne ophold alt efter Skiftebrevet af Dato 15. Dec. 1773, hvilket 

hand i alle maader haver at holde sig efterrettigt – alt under dette sit Fæsted Forbrydelse og andre 

vilkaarlig Straf, Dets til bekræftelse under min Haand og Signette Ryomgaard d 16. juli 1777 P.K. v. Hoff 

Ligelydende original Fæstebrev haver ieg modtaget og skal i alle maader holde mig efterrettelig tilstaar 

Søren Wilhelmsen 


