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Fire og Tyve Skilling –
Paa Hands Excellence Høy Velbaarne
Hr Friderich Christian Rosenkrantz

1785

Sr Andreas
Pallesen
fæster af
Schiørring
Mølle

Stamherre til Rosenholm, Herre til Egholm,
Krabbesholm, Ryegaard Tradsholm og
Barritschou, Ridder af Elephanten;
Deres Kongelig Mayestets Høystbetroede
Geheime Raad, Stats Minister og Ober
Krigs Secretair i Søe Etaten; hands

Kilde: Rosenholm Fæsteprotokoller 1719 – 1853, side 36 - 38
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Vegne og efter Resolution af 26de Marty dette Aar, haver
ieg stæd og Fæste, ligesom ieg herved stæder og Fæster
til Sr Andreas Pallesen Schiørringe Mølle, der staar
for Mølle-Skyld = 9 Td 4 Skp. 2 Fdk. og Agger og Engs Hart=
=Korn 4 Tdr 1 Skp. 2 Fdk 1 alb udi 10 aar fra 1te Maii 1785
til 1te Maii 1795, ligesom samme hannem ved Auc=
=tion den 21de Marty forhen er bleven tilslagen
paa efterfølgeende Conditioner. –

1 Post
Møllen der er indrettet til Grube og Malle Værker
med ald sit Behør som og alle dens Bygninger
imodtager Fæsteren saaleedes som samme nu fin=
=des efter et ved Tiltrædelsen derover forfattet
og herved hæftede Syen; Efter hvilket Syhn, den
Fæstende ved Fratrædelsen fra sig Leverer alt
ovenmeldte i den Stand hand det anamet haver.

/2:
Hvad Jnventari Sager som tilhører og følger
med Møllen, derover følger ligeleedes herved
hæftet Fortegnelse, hvilket Fæsteren tilsvarer og
ligesaa igien ved Fratrædelsen efter Syhn
afleverer. –

/3.
At dette til Møllen henlagte Agger og Engs
Hartkorn samt Mølle Skyldet som meldt der af
svarer Fæsteren ey alleene alle Kongelige Skatter
og Paabudde ordinaire og extra ordinaire som
nu ere eller her efter Allernaadigst paabudne
vorder, men endog de af Hartkornet efter
Jorde Bogen Aarlig fastsatte Landgielde
og arbeyds penge 3r 4 mk uden Decourt i den
edlovede Jndfæstning eller; Aarlige Afgift. –

/4:
Fæsteren maae intet af Møllens tilhørende
Jord bortleye, bortlaane eller til Upligt bruge,
Men Dyrke og Drive samme forsvarlig saa
at det faaer sin ordentlige Hviile ;
Ei heller maae Fæsteren Skiære meere
Aarlig end 12 Læs Tørv i den Møllen tillagde
Tørve Moese efter Anviisning. –

5
Det indavlede Foeder af Høe og halm maae
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Fortæres ved Møllen og intet deraf paa
nogen Maade bortføres til Forminskelse for
Giødningen som skal anvende paa Møllens
tilligende Jorder.

/6:
Til Møllen er sidste Efter Aar lagt 2 tdr 4 skp
Rug som Fæsteren uden mindste Udgivt ved
Tiltrædelsen imodtager, imod at hand igien
i Efteraaret 1794 besørger ligesaa meget
lagt uden derfor at nyde nogen Vederlag.

/7:
Af Fiskeriet i Mølle Dammen maae Fæste=
=ren ingenlunde benytte sig, men samme
forbeholder Herskabet sig til eget Brug. –

/8:
Forrige Beboere af Møllen Laurs Koks
Enke beholder til frie Beboelse De Værelser
som hun nu haver og nyder paa Møllens
Grund Frie Græssning og fornøden Foeder
til een Koe aarlig saalænge hun hensidder
i Ugift Stand. –

/9:
De ved Møllen værende 2de Mølle Svende
forbliver ved Møllen og nyder den dem Aarlig
tilstaaende Kost og Løn af Fæsteren fra 1te May
og saa længe indtil De Lovlig af ham kand
blive opsagt, naar de ey længere derom kand
foreenes. –

/10:
Det Stemplede Papiir til Fæste Brevene og
Auctionen med alle derpaa foraarsagende
Omkostninger, saavelsom det eragtende Syen
over Møllen og dets Jnventarium m: v:
betaler den Fæstende efter den der over
formerede og Documenterede Regning.

/11:
Den udlovede Jndfæstning har Fæsteren
ved Tiltrædelsen af Møllen betalt
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med 100rd siiger Et Hundrede Rigsdaler; Men den
Aarlige Afgift som Fæsteren ved auctionen har ud=
=lovet, der af svarer Fæsteren det halve saa
vel som af De udi 3 Post anførte = 3rd 4mk udi
Landgielde og arbeyds penge med 23rd 2mk til
Michaely 1785 og den øvrige halve deel med lige
Summa 23rd 2mk: til Paaske 1786 der saaleedes
Aarlig Continuerer. –

/12:
Betalingen erlægges til Forvalteren ved
Rosenholm og i Mangel af prompte be=
=taling til forreskrevne Terminer som i
Tilfælde af alt hvis dette Fæste kand ved=
=komme og tilforbinder Fæsteren at efterkomme
og fuldbyrde, bliver efterladt og u opfyldt i
navnlige Tilfælde, maae Fæsteren strax laade
Søgsmål og Dom til Fæstes Forbrydelse
og Skadesløs Erstatning i alle muelige
Maader, og bliver Fæsteren i alle Tilfælde
saa længe Fæstet vedvarer tilforpligtet
at svare til Rosenholms Birketing og der
Dom at liide hvad enten hand har eller
imeedens Fæstet varer kand faae noget
andet Værneting. –

/13:
Skulle Hr Landinspecteur Munck paa
een eller anden maade endtleedige sig
for den Caution hand for Fæsteren haver
indgaaet, tilforpligtes Fæsteren inden 4
Uger der efter at forskaffe een anden
antagelig Caution saavel for de af
Møllen gaaende Kongelige Skatter og
afgift som vis viidere Fæsteren i
følge dette Fæste-Brev hannem til
Brugelighed er overdraget. –

/14:
Fæsteren maae ingen Jndsiddere
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Jndtage, ey heller befatte sig med nogen
Brændeviins Brænden eller Kroehold men
i dette saa velsom med Toldningen af
hvad som ved Møllen formales at rætte
sig efter hands Kongelig Mayestets Al=
=lernaadigste Lov og Forordninger som
Skik og Brug der været haver og i
øvrigt er forbunden at viise den
Hørighed og Lydighed imod Stædets Høye
Herskab og Deres Fuldmægtig som det
een ærkier Fæstere Ægner og anstaaer,
aldt under dette Fæstes Forbrydelse og
anden Lovlig Tiltale efter Sagens
Beskaffenhed. – Dets til Bekræftelse
under min Haand og Segl. –

Rosenholm den: 1te May 1785. –
Paa Høye Herskabeds
Vegne som Fuldmægtig

Bagger
Originalen hvor af dette er Ligelydende Gienpart, med
den der udi Paaberaabte og vedhæftede Syens Forretning
samt De efter indførte Specification benævnte
Jnventarii Sager, har ieg aldt imodtaget, og Reverserer
ieg mig til, samme udi Alle sine Ord, Puncter og Clau=
=suler efterettelig og ubrøedelig at holde og Tilsvare. –

Andreas Pallesen
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