David Christensen, født 1695 Ore sogn, Skovby herred, Odense amt, død 1749.
Gyldensteen Godsarkiv, Register til Oregård fæsteprotokol 1720-1830, fæstebrev 1735:
Paa Min Naadige Herres Hans Excellence Høyvelr
baarne Hst ? (Høistærede?) Geheime Raad og Grefve af Gyldensteen
hans vegne haver jeg underskrefen Martinus Holst Forvalter ved Oregaards Distrect stæd og fæst, som jeg og hermed steder og fæster til David Christensen i Ørbech
den Gaard i Schodstrup i Ore sogn, som Andersen Jensen sidst
beboede, og for Armod og Fattigdom, samt paadragen Restancer
forkom, samme Gaard skylder i alt efter Nye Landmaalingsmatricul Hartkorn 5 Tdr 3 Fdr 1 Alb hvilchen forbenefnte Gaard
berørte? David Christensen med ald sit til og med Rette
underlygende (underliggende), sin Livs tid maa have, nyde, bruge beholde
og til samme være berettiget, ligesom hans formand har
været, saa længe hand deraf aarligen i rette Tider svarer til
vedkommende alle Kongl: allernaadigste Paabuder, det være
sig ordinaire eller extraordinaire, som nu ere eller herefter
allernaadigst Paabuden vorder til sine rette Terminer, Item (=ligeledes)
det af samme Gaard aarl: gaaende Landgilde efter Jordebogen
til hver aars Martini (Mortensdag) uden rengeste? Restance til det Høybaarne Herskab eller Deres beskichede Administrateur erlegger desligeste? som andre hans med ------? og naboer
I venstremargen står:
David
Christen
sen i
Schodst:

Svarer sin andeel Hovning (= hoveri) og Arbeyde, saa velsom
Gaardens Bygning, og dends Besætning, der nu ichuns alt?
sammen er i slet stand, bygger, forbedrer, og fremdeeles
ved lige holder, det formeerer og icke forringer; Jorden
i Marcherne /: saavelsom under og over Skoven, der paa
grunden findes, eller herefter opvoxer freder og op Elsker:/
samt Humle og frugt Haugerne til stædet udi rette Tider
dyrcher og giøder, som det sig bør med plantning af træer
og andet ifølge Loven sigretter (sig retter), og for det øvrige
retter og forholder sig efter hans Kongl: Majets allernaadigste Lov og Forordninger, som nu ere eller her
efter udgangen vorder, samt være sit høye Herskab og
deres beskichede Administrateur hørig? og lydig alt under
dette hans Fæstes forbrydelse; og som hand gaarden, der paa nogen tid havde været uden Beboere, saavelsom Besætningen ichun udi temmelig slet tilstand antaget haver, saa er hannem samme uden Fæstes
givelse fri forundt, Dets til bekræftelse under min
Haand og hostrychte Signet. Oregr d: 4 de Augusti 1735.
M Holst.

