
Bidstrup gods, fæsteprotokol 

[fol. 46v] 
Fæstebrev paa Røde Mølle 

Gerdt de Lichtenberg Deris Kongl. Mayts. Etats Raad Eiere til Bidstrup, Engelsholm, 
Kielkier, Ussing, Merring, Lindberg og Schiersløf Gaarder, giører vetterlig at ieg 
haver sted og fæst saasom ieg og hermed steder og fæster til Mons. Niels Smidt een 
mig tilhørende Mølle under Bidstrup Hovedgaards Taxt sorterende Røde Mølle kaldet 
staar udi nye Landmaalings Matricul for Hartkorn Mølleskyld 7td 3skp 2fk Agger og 
Eng 1td 7skp 3fk ½alb og som Peder Lauridsen sidste beboede og fradøde, hvilken 
Mølle bemelte Monsr. Niels Smidt maae nyde, bruge og beboe med alt hvis dertil udi 
hans sal. Formands sidste Aaringer med Rette tilhørte og i Brug hafde, saa længe 
hand deraf aarlig herefter ved Bidstrup til min der værende Fuldmægtig udi rette 
Tiider betaler dend sædvanlige Afgift og Landgilde efter Jordebogen som er 12rd 3mk 
4sk, yder udi reendt forsvarlig Rugmeel 17½ Tønde med sædvanlig Maal eller og 
derfor saalenge jeg det tillader betaler for hver Tønde Rugmeel 9mk foruden ... 
ørte Biug og 1 Pund Smør, Mølleværket samt Huusene holder hand paa egen Bekostning 
forsvarlig i Stand med Møllesteen, Tømmer og videre som det til kand behøves og 
samme forbedres. Paa Bidstrup Hovedgaards Mark haver ieg forunt hannem paa Fælled 
at maae hafve til Græs 4 Bæster, 4re Kiør og 12 Faar, dog ei dermed paa nogen af 
min heinet Mark at drive, ei heller andensteds end ham bliver bliver foreviist, 
saavelsom tvende Karles Tørveskiør een Dag aarlig med tvende Spader hvor det ham af 
min Fuldmægtig bliver foreviist at skiære, og fordi Mølleveien haver forhen gaaet 
igiennem Fæstehauen naar Veien har været slem, som ei efterdags maae skee mens alle 
finder at gaae uden om, saa skal ieg lade mine Bønder én Gang om Aaret, ifald det 
giøres fornøden, komme hannem til Hielp med Veien at reparere og holde i Stand, 
Indfæstningen haver hand betalt med 100rd i Croner alle forestaaende Puncter og 
Clausuler at holde under dette Fæstes Forbrydelse. I øvrigt forholder hand sig 
efter han Kongelige Mayts. Lov og Forordninger og er mig som hans Hosbond hørig og 
lydig, eller min Fuldmægtig udi min Absentze. Til Bekræftelse under min Haand og 
Signet. Bidstrup d. 25 Junii 1750. 
Gd Lichtenberg [sign.]        [segl] 

Ligelydende original Fæstebrev paa sit forordnet stemplet Papiir haver ieg 
imodtaget, hvilke dets Indhold ieg og i alle Maader skall holde mig efterretelig. 

Bidstrup ut supra         N.Smith [sign.] 


