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Fæstebreve og lejekontrakter 1749-1902, Engestofte sogn.
Fæstebrev til Erich Simonsen på hus i Forneby, dateret 24. september 1793.

Jørgen Wichfeld til Engestofte og Ulrichsdall Kongelig Majstts Etats Raad
Giør Vitterlig: at have stæd og fæst, ligesom ieg og hermed stæder og fæster efter begiæring til
Erich Simonsen af Revshale, det Huus i Fornebye under Engestofte Gods, som forhen har været
beboet af Christen Christiansen :/ hvilket Huus med tilliggende Gaard og Hauge den bemeldte
Erich Simonsen sin Livstiid maae nyde bruge og udi Fæste beholde saalænge han deraf aarlig og
udi rette Tiider betaler og erlægger udi Huus og Hoverie Penge 3 rdl 2 sk og Qvartal Skat 4 sk Og i
rede Penge det Halve Michaeli og det andet halve Paaske, eller i stæden for Hoverie Pengene,
ifald Herskabet det for godt befinder, da at forrette en Hov Dag ugentlig, strøe Giødning paa
Marken, tage imod Korn og Høe i Laden og paa Stængerne som efter ham paakræves, og ellers
forretter alt andet Flænghoveri med Ægter og Viidere Arbejde ligemed andre Huusmænd paa
Godset naar han bliver tilsagt, holder Huuset med alt sit Tilliggende i god og forsvarlig Stand
vedlige, ligesom han samme har imodtaget efter den herved hæftede Syns- og Taxations
Forretning Formeldning, eller for det manglende at Respondere. Er mig som Herskab og min
Fuldmægtig paa mine Vegne forkommelig, ymper Frugt Træer, planter Piile og lægger Humle
Kuuler efter Loven. Og i alle Maader lade sig Hans Kongelige Majstts allenaadigste Lov og
Forordninger være sig efterrettelig, alt at efterkommes under Fæstes Forbrydelse som er betalt
med 4 rdl skriver Fiire Rigsdaler og anden Strafs Lidelse efter Loven.
Det til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Wichfeld
Engestofte den 24. September 1793.
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