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Fæster

Fæstebonde
At være fæstebonde eller –husmand betød, at man ”lejede” en ejendom 
med jord af en godsejer.
Fæsteren fik lov at bo i huset eller på gården og dyrke jorden. Til gengæld 
skulle han betale indfæstning og landgilde og yde hoveri. 
Desuden skulle han forpligte sig til at  vedligeholde og i mange tilfælde 
endog forbedre bygninger og evt. gærder o.lign.

Godsejer
Det kunne være en privat person, men også f.eks. universitet eller Kongen
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Fæstebrev
Dokument, hvori en godsejer på visse betingelser, som enten kan være 
lovbestemte eller aftalte og fremgår af fæstebrevet, overlader brugsretten af 
en ejendom: et jordstykke, gård eller hus, til en anden person, kaldet 
fæsteren.

Arvefæste
Ved reformation af fæstevæsenet i slutningen af 1700 tallet, blev der indført 
arvefæste, som gav fæsteren ret til at lade en søn eller svigersøn fortsætte 
fæstet. 

Aftægt
Pensionering med fri bolig og forsørgelse
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n Fæsteprotokoller blev påbudt i 1718 
n Forordning i 1719 bestemte at fæstebreve 

skulle skrives i to eksemplarer, et til fæsteren 
og et til godsejeren.

n Vurdering af ejendommen forud for fæstet.
n Hvis gården var i dårlig stand, fik fæsteren måske frihed for indfæstning og 

visse afgifter

n Fra Viborg Landsting er bevaret skøde og 
panteprotokoller fra 1624-1805 (med registre)



n Indfæstning
n Kontant beløb som fæsteren skulle betale for at komme ind på gården

n Landgilde
n Den årlige afgift som fæsteren betalte, enten med penge eller naturalier

n Hoveri
n Arbejde som fæsteren skulle gøre for godsejeren (uden løn). 

Spanddage: hoveri med et spand heste og en vogn
Gangdage: hoveri uden hest og vogn, evt. med nødvendige redskaber
Kørselsdage for godsejeren (ægt).
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n Penge
n 1 daler = 1 rigsdaler (Rdl.) = 6 mark (Mk.) = 16 skilling (Sk.)
n 1 sletdaler (Sdl.) = 4 mark (Mk.) = 64 skilling (Sk.)

n Landareal
1 tønde land = det areal der kunne tilsås 1 tønde korn
1 tønde hartkorn = det areal der kunne beskattes med 1 tønde hartkorn

hartkorn = hårdt korn (rug eller byg)
1 tønde (Td) = 8 skæpper = 0,5516 ha = 5516 m²
1 skæppe (Skp) = 4 fjerdingkar
1 fjerdingkar (Fkr) = 3 album (Alb) (57,4 m2)



Fæster

n Fæstebrevet

n Indledning
om godsejeren

n Fæsteren
om fæsteren

n Betingelser 
indfæstning, landgilde, hoveri m.m.

n Misligholdelse
Konsekvenser ved misligholdelse af forpligtelserne
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Indledning
Paa mit Höÿvelbaarne Herskabs, 
Hands Höÿgrevelige Excellence 
Höÿvelbaarne Greve Christian 
Rantzau, Greve til Asdahl, 
Hammelmoes, Rosenvold, Greve til 
Voldborg, Brahesborg, Krastrup, 
Gundested pp; Ridder af Ellephanten, 
Hands Kongel. Maits Geheime 
Conference Raad, Cammer Herre og 
Stadtholder i Norge, Hands Vegne og 
nærmere Notification, haver Jeg 
underskrefne som Fuldmægtig, 
Tilladt, saasom ieg og hermed 
tillader Lars Ibsen ......
pp = præter plura (med mere)



Fæster

Fæsteren og gården
til Hans Jensen barnfödt i 
Aalsboe den Gaard 
sammesteds som hands Fader 
Jens Madsen hidtil i Fæste har 
beboet, men formedelst 
Alderdom, inden Vends Herreds 
Ting nu lovlig frasagt sig 
samme, Hvilken Gaard af 
Hartkorn Ager og Eng 6 Tdr 1 
skp: bemte Hans Jensen, maae 
nÿde og besidde Livstid med 
Fæste Rettighed efter Loven og 
det paa efterskrevne 
accorderede Conditioner:
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Betingelserne
1- At han heraf svarer udreeder og i rette 
Forfaldstider betaler uden Restance ei alene alle 
Kongel: Skatter og Contributioner, som nu er 
eller herefter paabuden vorder, herunder alle 
personelle Skatter af Sig og Hustrue samt 
Tieneste Folk er indbegreben, men endog den 
aarlige Landgielde som er Penge 8rdr 1/3sk, Bÿg 
4skpr. og Havre 12 2/3 skpr. samt i Hovnings 
Penge aarlig at svares, saalænge Hands Fader 
bemeldte Jens Madsen lever /: da Han for Daglig 
Hovning at forrette var befriet :/ Rede Penge 6rdr
og desforuden at forrette til Erholm den samme 
Hovning som hands Fader efter sit Fæstebrev 
forrettede, nemlig om Foraaret at Fælle og siden 
efter at opploie besaae og udharve 9 skp: Land 
med Foraars Sæd, samt indavle samme, og ligel: 
om Efteraaaret at plöie saae og Harve 9 skpr 
Land med Vinter Sæd og samme at Höste og 
indavle som forsvarlig kan være, Ligel: at kiöre 
Giödning en heel Dag med en bespændt Vogn og 
en Karl
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n foruden Kiöresvenden, item at hegne 140 Faune Giærde aarlig i forsvarlig Stand 

og selv at hugge og tilkiöre Giærdselen; men naar hans Fader Jens Madsen ved 
Döden afgaaer bliver han for at svare de ovenmeldte 6rdr Hovnings Penge og at 
forrette den berörte Hovning til Erholm, og i dets Sted vorder han forpligtet: at 
forrette til Söndergaarde Hovedgaard ¾ Hovning, som bliver at lindre? mine 10 
Hovnings Bönder i Eÿbÿe i det Hoverie de efter Foreningen er pligtig, hvilke 
Trefierdedeel Hovning merbemte. Hans Hensen tilforpligtes at forrette i 
Overeensstemmelse med den Hoverie Forrening som imellem mig og mine 
Bönder er frivilligen indgaaet af Dato 14de Maii 1792, hvoraf en verificeret 
Gienpart dette Fæstebrev bliver at vedhæfte, naar hands Fader ved Döden 
afgaaer, da Hoveriet tager sin Begÿndelse den 1ste Mai efter hands Dödsfald.

n 2- At han bliver ansvarlig til Gaardens samtlige Bÿgningers vedligeholdelse uden 
Bröstfældighed samt til dens Besætning og Inventarium, item Æde og Sædekorn 
uden Mangel, hvilket Ham, i Fölge en lovlig Sÿns og Taxations Forretning /: der 
vedhæftes dette Fæstebrev :/ er overleveret i Complet Stand; 

n 3- At han Giöder og tilbörlig dÿrker Gaardens Jorder, og naar samme til Hviile 
skal udlægges, da med Klöverfröe det besaaes, Engene, Törve-Moser, Over- og 
Under Skove at have, holde og forbedre, Humle-Hauger at anlægge og 
vedligeholde, plante Frugt Træer, Piile og aarlig 20 Favne löbende Giærder 
hvilken Plantning han med Riisgiærde forsÿner paa begge Siider for derved at 
fremme dets fastigere Væxt og Continueres med denne Plantning aarlig saalænge 
indtil alt Gaardens Hegn er beplantet; 

n 4- At han opfÿlder de med sine Forældre indgangne Aftægt-Contract, 
n 5- At han ei imodtager Indsidere i Gaarden
n 6- At han istandsætter og aarlig vedligeholder de Gaarden tilhörende eller 

herefter tildeelede Veÿs-Parter og forretter Sine Ørning hvor det ham tilfalder, 
samt at gaae paa Klapiagt, naar Han derom vorder tilsagt.

n 7- At han for sin Sogne Præst forretter den samme Villighed som Hands Fader 
for Ham, forrettet haver, saa og til Præsten, Degnen, der tillige ere Skoelelærer, 
at ÿde og betale hvad de i Overeensstemmelse med Anordningerne kan tilkomme.

n 8- At han lader sin i Fæste overdragne Gaards samtlige Bÿgninger assurere i 
Landets almindelige Brandkasse og selv at betale sammes Omkostning tilligemed 
den aarlige ordinaire og extraordinaire Brandcontingent, saavelsom at 
vedligeholde det befalede Brandtöÿ.

n 9- At han i övrigt befordrer Gaardens og sit Herskabs Gavn og Bedste, som en 
forsvarlig Fæstebonde efter de Kongel: Anordninger er pligtig, hvilke han alle 
tider bör holde sig efterrettelig, og til den Ende at være mig og mine Betiente 
hörig og lÿdig, alt under dette hands Fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen til mig 
efter accord betalt med 300rdr. Det til Bekræftelse under min egen Haand og 
Segl.  

n Erholm den 6te Decembr 1808.  Cederfeld de Simonsen
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Aftægtskontrakt

Dernæst blev Bestemt en Aarlig Aftægts Nydelse heraf Gaarden til Niels Olsen og Hustrue, for 
deres Livstiid, som skal lyde i følgende Specier, saasom: 3tdr tør Rugmeel, og 2tdr Bygmalt og 1 
Tønde Byg, 4skp Boghvede Gryn 2skp Havre Gryn 2feede levende Giæs ½skp Humle 4? Flesk 
4pund Tælle til Lys 1skp Salt 10 forsvarlige Læs Tørv 1 Læs Brænde 1 Koe af Baas og i Baas, 
som Niels Olsen selv erskaffer og staar ? 2 Faar med deres ? ligesom og om de gamle bliver saa 
svage, at Hun ikke selv kan malke, skal Niels Clemmensen lade malke for dem, og naar en af de 
gamle ved Døden maatte afgaae bortfalder det halve af tilskreven medtagne Korn og Ildebrænde, 
samt at der bliver indrettet Værelser for de gamle saasom, den øverste Stue 6 Fag dertil med 
Skorsten og Loft Rum for Dem selv, tillige med en liden Hauge, som Niels Clemmensen Aarlig 
Hegner og vedligeholder for dem ligesom og Tørve Kubbe indrettet for dem og naar de ved 
Døden maatte afgaae, da skal Andreas Kastensen her tilstæde, som haver Niels Olsens Datter til 
ægte, eller hans Arvinger, lade dem Begrave og derimod arver Andreas Kastensen eller hans 
Arvinger hvad der maatte findis efter dem som retmæssige Arvinger. Endelig skal Niels 
Clemmensen give Niels Olsen for alt foranbeskrevne saavel ? som øvrige Boehauge i alt den 
Summa 200rd som Niels Clemmensen lovede at udbetale til i Dag 14de Dage – Endelig bliver 
Niels Olsen og Hustrue herinde ved Niels Clemmensen til førstkommende Maj og da i den Tid 
gaar til deres Bord at Spise og Drikke og derefter nyder de Gamle den halve afgift til 
førstkommende Mortens Dag, da det øvrige af Niels Clemmensen udredes som ellers bliver for de 
øvrige Aar at erlægge til hver Aars Martiij. Ligesom og Aarlig at Saae den 1 fede? Hørfrøe i 
dertil beqvem Jord samt Aarlig at betale extra skat for Dem - og da intet videre var at Erindre, 
eller tilstaae blev denne Accord saaledes i ald  Venlighed med Hænders Inderskrivt Stadfæstet 
Actum ut Supra (Barløse 25 feb 1793)



Syns og overleveringsforretning
Syns og overleveringsforretning

n Aar 1838 den 5te October indfandt vi undertegnede 
Gaardmænd og Sognefogder i Særslev Sogn, Jens 
Knudsen af Særslev og Jörgen Jensen af Askebÿe os, 
ifölge Lunde Scham og Schoubÿe Herreders Udmeldelse 
af 25 Septbr. sidste for i Overensstemmelse med Fr. 8 
Juni 1787 at foretage en lovlig Syns og 
Overleveringsforretning over et Huus i Wigerslev Sogn, 
Tverskov Bÿe under Margaards Gods, der sidst havdes i 
Leie af Niels Hansens Enke, men nu skal overdrages i 
Fæste til Claus Larsen.

n Ved forretningen var tilstæde paa Herskabets Vegne 
Forvalter Bergh af Margaard og paa egne Vegne den nÿe 
Fæster af Huuset, i hvis Overværelse vi foretoge 
Forretningen, som fölger:

n Huset fandtes at bestaae af 1 Længde paa 8 Fag, 
hvoraf de 6 Fag indrettet til Beboelse og de 2 Fag til 
Loe. Alt sammen af Eege = Bindingsværk med blandet 
Overtömmer, klinede Vægge og Fjelleloft, samt 
fornödne Vinduer og Dörre, god og vel vedligeholdt 
Bÿgning uden nogen Mangler.  

n En Flöi mod Norden indvendig 6 Fag indrettet i de 4 
Fag til Aftægtsværelse og de 2 Fag tilligemed 
Kroghuset, som bestaaer af Stöttebÿgning er indrettet 
til Loe- og Törvehuus, maadelig Bÿgning, dog uden 
andre Mangler end nogle Alen Fod.

n Da intet videre blev os paaviist blev Forretningen sluttet, 
som den af os er foretaget efter vores bedste Skjönnende 
i Kraft af den af os aflagte Eed som Synsmænd 
Bekræftet.



n Hvor finder vi fæster og skifter?
Wadschier Database:       http://www.wadschier.dk/arkivalie/soegevejledning/
Godsarkiver,                    Family Search: https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/collection/2015318/waypoints
Daisy:                              https://www.sa.dk/daisy/daisy_forside
Sjælland: Rigsarkivet
Skifteudddrag.                 http://www.brejl.dk/skift.html
Nordjyske skifter            http://rigmornoergaard.tripod.com/
Skifter Jylland                http://www.djursslaegt.dk/index.php/nyheder/67-latest-news/198-skifter-i-jylland
Aurelia Clemmons         http://aurelia-clemons.dk/
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