
Fæste H13608-1  

Boller gods, fæsteprotokol 1687-1806 

[fol. 40] 

Jeg Jacob Jensen Bergh til Boller kiendes og hermed tilstaar at have stædt og fæstet 
som ieg og hermed stæder og fæster til Knud Stephansøn som førhen har standen i hans 
Mayst. Tieneste ved hr. Generalmajor Numsens Curasier Regiment et mig tilhørende Stæd 
og Boelig i Boller Skov beligende Hassen kaldet ansat for Hartkorn i Hovedgaardens 
Skov Taxt 1 skp. 2 fj. forhen og endnu af Erich Christensøns enche Mette Laurs Datter 
beboes, hvilket Sted hand sin Livs Tid skal have, nyde, bruge og beholde med saa 
Skiel at hand, der har vedtaget Ægteskab med bemelte Erich Christensens Enke aarlig 
og i rette Tiide betaler og svarer dend af Stædet for accorderede afgift med videre 
som sa[a]ledes er ansat og belovet, neml. saalænge bem. Enke Mette Lars Datter med 
hannem i Ægteskab lever betales allene aarlig Afgift 6 rdl. i tvende Termines, 
Halvparten St. Hans Dag og den anden halve Del Martini eller Mortens Dag og ei videre, 
men om hand bemelte Mette Laurs Datter over lever og hun fort ved døden afgaar da 
skal hand derefter saa lenge hand lever aarlig betale Smør Skyld Penge: 2, siger tov, 
Rixdaler og giøre en Ugedag her til gaarden og for dend anden Uggedag allene betale 
2 rdl. 4 mk., og over alt om extraordinaire Skatter herefter paa Hoved Gaardens Taxt 
allernaadigst paabuden vorder, svarer hand sin Andeel af bemelte Steds ansatte 
hartkorn [fugtskade] saavel og betaler Folche [fugtskade] som Forordningen dicterer, 
om hand [fugtskade] kan have, moed hvilken Afgift hand Stædet som [fugtskade] sin 
Livs Tid i Fæste [fugt] og samme forsvarlig vedligeholde og forbedre. I ligemaade 
haver til sin ... med dend omgrænsende Skovpart at ei noget uden Hosbondens fore 
Vidende deraf bortkiører eller i anden maade forhuges, forbliver efter loven sin 
Hosbonde og Fuldmægtig hørrig og lydig, i ligemaade holder sig hans Mayst. 
allernaadigste Lov og Forordninger efter retlig som det sig bør.   Datum Boller d 18 
April 1733. 

J. Bergh 

 

Ligelydende original Fæstebrev haver ieg til mig annammet som ieg mig i alle Ord og 
Meninger skal holde efter retlig. 

Knud Stephensen 

 


