
Brahesborg gods fæsteprotokol 1719 - 1808, s. 179 = opsl. 154 - 155 

Jørgen Henrichsen i Gamtofte 

Paa Rasmus Nielsens Fæstebrev i Gamtofte siide Pagin 159 er gjort følgende paategning.- 

Da indbemelte Rasmus Nielsen nu ikke bekommer sin Faders gaard i Fæste, da hand har fæstet 

Erik Madsens fradøde gaard i Aborre, og deraf betalt de fulde accorderede Fæste, saa bliver dette 

Fæstebrev Transporteret til Jørgen Henrichsen i Gamtofte, som dend derigire har betalt Rasmus 

Nielsen det forhen til mig ½ ve Fæste af denne Gaard 50 Slettedaler og altsaa skal bemelte Jørgen 

Henrichsen i tiden ægte Rasmus Nielsens Søster efter dettes Indhold og i hands sted at have denne 

Gaard i Fæste imod da at betale det resterende Fæste 50 Slettedaler. 

Brahesborg dend 28 Martÿ 1764 

Se det oprindelige fæstebrevs fulde ordlyd herunder: 

Brahesborg gods fæsteprotokol 1719 - 1808, s. 159 - 160 = opsl. 134 - 135 

Rasmus Nielsen i Gamtofte  

Jeg Christian Rantzau Giør vitterligt at have Stæd og Fæst, ligesom jeg og hermed Stæder og 

Fæster til Rasmus Nielsen af Gamtofte den halve Gaard, som hands Stiffader Lars Hermansen 

beboer. 

Samme halve Gaard med ald dette tilliggelse i Mark og Bye, der bestaar af Hartkorn No 5 Agger og 

Eng 4 Tdr. 4 Skpr. 3 fr. maae Rasmus Nielsen efter Lars Hermansens død eller hands frie villige 

opladelse tiltræde, nyde, bruge og i Fæste beholde hands Livstid. Imod at hand fra tiltrædelsen af, 

til rette tider svarer alle Kongelige  Contributioner, saavel som den sædvanlige Land Gilde efter 

Jordebogen, som er aarlig 1 Tdr. ½ fr, Biug 3 Tdr. 3 Skpr. Havre, ½ Faar, ½ Lam, 1 Gaas, 2 Høns og 

Penge 3 Rdr. 5M, 2 Sk. Den af Stædet gaaende sædvanlige Hovning forretter han upaaklagelig 

sampt holder Gaardens Bygning i Vedbørlig hævd og stand og ellers i alt som en Fæstebonde 

pligtig er, Retter sig efter Hands Kongelige Mayestæts allernaadigste Lov og Forordninger er mig 

eller min Fuldmægtig hørrig og lydig alt sammen under dettes fortabelse. 

Udi Indfæstning svarer Rasmus Nielsen 100 Sld. deraf de halve som er 50 Slettedaler nu ved dettes 

udstædelse til mig selv er betalt. Den øvrige halve del, der ligeledes er 50 Slettedaler betaler hand 

ved Lars Hermandsens død eller afstaaelse som for ermelt, og desuden betaler han til min 

Forvalter 1/10 del imod Fæstet som er 10 Slettedaler. 

Sluttelig er aftalt, at saafremt Rasmus Nielsen i tiden maatte vorde til sinds heldere at ville unde 

sin Søster stædet, naar hun kunde faa en god Karl til sig, der samme kunde fæste og beholde, da 

skal i saa fald den nu af Ramus Nielsen betalte Fæste vorde ham gotgiort, naar hand finder 

leilighed at søge andet Stæd udi Fæste her paa Godset. 



Til Stadfæstelse under min Haand og Signette, Brahesborg d. 16. April 1757 


