No 77

Lars Christophersen fæster Sørren Ringsings Gaard i Østerulslef

Jeg Fridrich Raben til Grevskabet Christiansholm ppp giör vitterligt at have Stæd og Fæst, ligesom jeg og
herved Sræder og fæster til Land Soldat Lars Christophersen Een min Bondegaard beliggende i Østerulslef
Sogn og Bÿe under No 12, bestaaende af Nÿe Matricule med Hartkorn Agger og Eng 7 Tdr 6 Skp 2 Fr 1 Alb
og Skovskyld 2 Fr 1 Alb., som Sørren Ringsing sidst har beboet og nu godvillig afstaaet haver, hvilken Gaard
fornevnte Lars Christophersen udi fæste sin Livstiid maae beholde, nÿde, bruge og beboe paa de
Conditioner, 1, at hand der af Aarlig og i rette Tiider svarer og betaler alle Kongl. Contributioner, Ordinaire
og Extra Ordinaire, saa vel som og den sædvanlige Landgilde efter Jordebogen, 2, er ham i Henseende til at
Gaarden forhen har været Eiendomb forundt ikkuns halv Hoverie at forrette, saa Lenge ..... Sørren Ringsing
lever, mens naar hand engang ved Døden afgaar skal det Dependere af mig, om saadan Friihed Lengere skal
Continuere, 3, haver hand at holde Gaardens Bÿgninger og Besætning stedse i forsvarlig god Stand, dens
tilliggende Agger og Engbond i rette Tiid forsvarlig giödske, intet der af, eller Gaardens övrige Eiendombe til
u-pligt bruge, ikke heller udlaane, bortleie eller til Halvs at saae, men det alt til egen Nÿtte og Brug beholde,
4, og da Sørren Ringsing, som i mange Aar har beboed dette Stæd, her efter hos den Fæstende skal forblive,
og nÿde sin Undertegt af Gaarden, saa der om imellem dem oprettes følgende For Eening, som lÿder Ord til
andet saaleedes: Fortegggnelse paa hvad jeg i ald Underdanighed haver at udbede mig til et slags
Undertegt paa min gl Alder ved at afstaae min iboende Gaard hos mit naadige Herskab for at have et vis
Levnets Ophold for forrige Arvingers Sved og Arbeide ved ovenmelte Gaard. Og da jeg dertil ombedendes
fölgende Poster som jeg haaber for min Levetiid i Fæstebrevet til desto meere Vished maatte indföres. -

1. I Vester Mark den Lange Agger vesten Byen paa 3 Skp. Land i Aar med Rug og Hveede, Een lidet Dto ...
Mark Stk. Saaed med Hveede paa 1 Skp. Land. I øster M. 2 Stk ved Piile berg sÿnden venden 2 Skp. 2 Fr.
Land Saaed med Bÿg, en Dto ved Piile berg Norden Vejen ligesaa med Bÿg Seed 1½ Skp. Land, i Kilde M den
breede Agger vesten Vejen ude bag Ore Höj 2 Skp Land Dto Piibe Aggeren 1 Skp Land, en Dto Östen Vejen 1
Skp Land ved Bemt Ore Höj - hvad oven anförte Jorder sig nu angaar, da vilde jeg først at alle de Aggere
som udi dette ... og ieg har forlanget og Saaed maatte af den som nÿder Gaarden efter min Tilladelse
høstes, og mig Frugten der af Levere, der nest de andre Aggere, som Fæe Land at tilhøre mig min Livstiid at
nyde Frugten af.. I Almindelighed ville jeg gierne at disse fornefnte Aggere, som er 4 Skp Land i hver Mark
maatte angaaes saaleedes at ovenmelte Aggere saa mange som tilhører Armlig Sæd,saa vel som Vinter som
Vaar Marken skal af min Efterkommere forsÿnes med Giödsk, Plöjning, Sæd og Høst ligesaa fuldkommen
som sin egen og ellers mig uden möje Frugten deraf levere,

2 at jeg nÿder friie Foeder og Græs for 1 Koe og 4 Stk. Faar med Gröde, Ligesom og at jeg nÿder Aarl. et Feet
Svin, som de Selv i Gaarden nÿder. -

3. at jeg benÿtter mig af den liden Hauge som er for hauge Dörren op paa den vestre Siide ned til Huuset
med sin Frugt og Gröde. -

4. at mig af min Efterkommere forskaffes Ildebrand til Fornödenhed uden selv at bierge det, eller have
Omsorg derfor. -

5. at det for... Huus som staaer paa Gaardens Grund af minEfterkommere holdes ved Liige til Beboelse for
mig i fald jeg icke med ham i Gaarden kan ForEenes.

6. Dersom det skulle skee, at jeg skulle overleve min første Efterkommere, at da de efterkommende igien
skulle være pligtige at holde anförte Poster. -

Østerulslef den 17 Augusti Ao 1751 Sørren Ringsing

Hvilken Contract Lars Christophersen for sig reedelig haver at holde og med sin gl. Sviiger Fader skikkelig og
Christelig omgaaes, som hand for Gud og Christen Øvrighed vil være ansvarlig. - I I det øvrige haver hand sig
at rette og forholde efter hans Kongelige Majts allernaadigste Lov og Forordninger, samt være mig og mine
Efterkommere som sit Herskab eller min Ridefoged paa mine Veigne hörig og lÿdig, alt under dette Fæstes
Fortabelse og under vilkorlig Straf. - Til Indfæstning betales efter Accordt 1 Rbd. Bramsl. den 2 September
1751 F. Raben

Originalen ligelÿdende er mig leveret og forpligter mig dets Indhold i allemaader at holde mig efterrettelig
og fuldkommen efterleve.

Lars L C S Christophersen

Til Vitterlighed Rasmus Jørgensen

Kilde: Fæsteprotokollen for Kærstrup gods. QA-204. Folio 56A-B, 57A. (I "daisy" findes protokollen under
grevskabet Christiansholm)

