
Dybvad og Knudseje gods, fæstebreve 1726-1811 

[No. 160] 
Jørgen Gleerup til Dybvad og Knuds Eye tilstaaer og hermed vitterlig giør at have 
stæd og fæstet ligesom jeg hermed stæder og fæster til Thomas Andersen Carmisholt, 
der med Friheds Pas fra Stamhuuset Birchelse paa mit Gods er indkommen, eet mig 
tilhørende Stæd i Schiæve Sogn Topperhuset kaldet som Knud Sørensen sidst beboede 
og fradøde, og derefter af hands Enke blev forladt, hvilket Stæd Thomas Andersen 
Carmisholt maae i Fæste have, nyde, bruge og beholde sin Livs Tiid, paa følgende 
Vilkaar. 

1. Stædet antager og tiltræder han strax, og fra Dato i rette Tider betaler og 
levererer alle Kongelige ordinaire et extraordinaire Skatter og Påbudde af sig 
selv og Familie. 

2. Til hvert Aars Mortens Dag betaler hand udi Landgilde 5rd 2mk, saa skal hand og 
aarlig slaae, rive og stakke eet Eng Skifte i Knuds Eye eller Dybvads Mark paa 
2de Karles Slets Størrelse samt naar hand holde Bæster og Vogn, hiemføre samme 
til Gaarden, ligesom og u-veggerlig giøre nogle Dages Arbeyde gaaende og 
kiørende Reyser, samt aarlig lade spinde forsvarlig og vel Hørspind 3 mk Hør 
eller 5 mk Blaaer, med videre Tieneste lige med andre Dybvad og Knuds Eye 
Tienere som beboe deslige smaae Stæder, og for ordinaire Hoverie ere befriede. 

3. Stædets paastaaende Bygninger skal Fæsteren med Svarelse føre i fuldkommen goed 
Stand, og samme derefter forbedre og vedligeholde, saa at de alletiider ved 
derover tagende Syhn for vel vedligeholdte og forbedrede kand ansees. Til sammes 
Istandsættelse giver jeg ham eet Træe paa 4 Læs. 

4. Begge hans nu havende Drenge Børn skaffer hand u-opholdelig ind paa Godset, at 
de der kand fylde deres Hæftelses [?] Aar, og naar sligt skeer, forbindes jeg 
eller efterkommende Eiere til at meddeele den ældste navnlig Niels Thomsen hans 
Friheds Pas fra Godset imod 30rd Betalning i Fald den forlanges inden hand 
opnaaer sit 29ende Aar. 

[bagside] 
I øvrigt paalegges Fæsteren med allerunderdanigst lydighe[d] at efterleve de 
Kongelige allernaadigste Love og Anordninger, sa[mt] viise mod Hosbonden eller 
Udsendte ald tilbørlig Lydighe[d] alt under dette Fæstes Fortabelse og anden 
vilkaarlig ... Til Stædfæstelse under min Haand og fortrykte Signethe. Knud[s] Eye, 
den 2de Maii 1777. 

J. Gleerup [sign.]           [segl] 

 

 

Ligelydende Original Fæste-Brev haver jeg imodtaget, so[m] jeg herved lover og 
tilforpligter mig i alle Deele af holde og efterleve. Og til den Ende haver jeg 
dette ikke alleeneste selv vegne hær d... underskrevet, men endog formaaet Sr. 
Claus Wadum paa Knuds Eye og Søren Mortensen sammestæds dette med mig til 
Vitterlighed at underskrive. Datum ut supra. 

Thomas Andersen  [sign.] 

Efter Begiæring til Vitterlighed underskriver 

C. Wadum  [sign.]          Søren Mortensen [sign.] 
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