
Lejekontrakt

Fæstebreve



Fæstebrev
 Nogle af vore aner var fæstebonde.

 De havde lejet deres ejendom.

 Et fæstebrev = lejekontrakt.

 Hvad indeholder fæstebrevet:

Navn på lejer og på udlejer.

En nøje vurdering af ejendommen.

 Hvor finder vi så fæstebrevet:

fra 1719 i godsarkiverne og for krongodset 

i amts arkiverne og i Ryttergodserne.

fra 1810 blev fæstebrevet tinglæst og 

findes derfor i skøde- og panteprotokollen.

 Fæstevæsnet blev ophævet i 1919



Hvor finder vi fæstebrevet
 Altså hvis fæstet er under et gods, så skal vi finde ud af hvad 

det er for et gods der ejer ejendommen. 

Det finder vi i Stedregister til Godsarkiverne.

 Er fæstet under kronens gods så skal vi i amtets arkiv eller i 

Rytterdistrikts fæsteprotokol.

 Er vi efter 1810 så er fæstet tinglyst og så finder vi det ved 

hjælp af rets- og politikredsene. 



Fæstebonden

 Fæstebonden skulle betale indfæste og landgilde.

 Fæstebondens liv var måske ikke så slemt som vi ofte tror.

 Det var ofte en anden sag når han døde og der skulle skiftes.



Hvad handler fæstebrevet om

 En gård fæstet ved Kongen.

 Indfæste 8 Rdlr. = indskud

 Bygningen 56 fag. 

 Vogne, Ploug og Harve. 

 Behøvende Sædekorn. 

 Jorden skal lovlig dyrkes. 

 Besætning, 8 bæster,2 stude, 4 køer,6 ungnød og 8 får.

 Bygninger skal altid holdes i forsvarlig stand.

 Han skal være hørig og lydig imod kongens befalinger.

 Han kan beholde fæstet på livstid.



Hoveri
Landgille = penge, korn eller andre ting.

 Skatter.

Han skal være hørig og lydig imod alle de, som 

på kongens vegne kan have af befalinger.

Hvad der er betalt ses i regnskabs- og 

hoveriprotokollerne.



Festebondens død

 Godset mødte op ved skifteforretningen. 

 Kongen var normal ikke urimelig.

 Det var lidt anderledes med de private godser.

 Et eksempel fra Langholt gods. Her forlangte 

godsejeren så store beløb for urimelige mangler 

på ejendommen at der intet var tilbage til 

familien.
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