
Fæstebrev for Husmand Jens Pedersen i Borritshoved      Ane N-16 

 

No. 4  RVI    21 rigsbankskilling  N. W. -  1815  betaler med 41 skilling 

Christian Conrad Sophus   Danneskjold,  

Greve til Grevskabet Samsøe, etc, etc, etc, 

 

Gjør vitterligt at have på egne og medeieres vegne af 

Rosendahl og underliggende gods, stedt og fæste, liigesom jeg 

hermed steder og fæster til Jens Pedersen, det huus i Præstø 

Amt, Faxøe sogn, Borritshoved bye, som i jordebogen er 

anført under no. 1, der sidst har været beboet af Peder 

Pedersen, men som denne efter ansøgt tilladelse ham 

afstået til benævnte Jens Pedersen, hvilket huus 

med tilliggende jord omtrent 1½ td. Land, og som haver 

2 skp hartkorn, indtil den nye matrikel bliver sadt. 

Fæsteren skal nyde, bruge og i fæste beholde sin livstid 

på følgende Conditioner: 

1.  Huusets bygninger således som de efter herhæftede 

     syns forretning, er fæsteren uden mangel overleve- 

     ret, holder han stedse i samme stand og således ved  

     fratrædelse eller dødsfald uden mangel af ham eller 

     arvinger, tilsvares og afleveres. 

2.  At han af huuset, hartkorn, jorden, bygninger, samt 

     sig og familie, hans folk og kreature, vil ……ende 

     tider og steder, svarer og udreeder, alle kongelige, 

     offentlige og personelle skatter og afgifter, samt andre 

     retttigheder, reiser og byrder med hvad navn nævnes 

     kan, indtet undtagen som enten nu er, eller herefter 

     påbuddet vorder. 

3.  Sædvanlig afgift erlægger fæsteren fra 1ste Novb 1815 i  

     huuspenge  9 rld. N.V. skriver nie rigsbankdaler  N.V.  

     hvoraf de halve betales 1ste mai og 1ste novb hvert år, 

     eller om herskabet det forlanger, da forretter han 

     der i steder, enten selv eller med et forsvarligt leiet bud, 

     en agedags  arbejde på egen hest og med egne redska- 

     ber, hvor anviises på Rosendahls eiendomme, i  

     overenstemmelse med forordningen af 30. Jan. 1807 

     og giør derforuden en gående Kiøbenhavns reise, som 

     når den ikke befales forrettet, betales med 1 rld S.V. 

     ellers aftienes med 4re dages høst eller andet arbeide 

     og aparte forretter han uden betaling, årlig 2 høst eller 

     ladedage, ligeledes på egen hest og med egne redska-  

     ber. 

4.  Af jorden svarer fæsteren årlig  fra 1ste mai 1815,  8 rd. 

     N.V. skriver otte rigsbankdaler N.V. som erlægges 

     de bemeldte 2de terminer, hver gang det halve, alt 

     …meste uden nogen undskyldning. Skole og stolestade 



     i penge betaler han efter anordningerne. 

5.  Haugen til huuset anlægges, beplantes og dyrkes af fæsteren 

     efter den måde , som herskabet ved gods gartneren 

     lader ham anviise; Holder den stedse vel indhegnet;  

     beflitter sig på nyttige vexter, som Humle, o s v 

6.  Jorden, driver og dyrker fæsteren vel og forsvarlig på 

     bedste landbrugsmæssige måder, og skadeligt vand skal han 

     aflede derfra og stedse holde dem frie derfor, og hegn skal 

     hen og reise og holde imod paagrensende og tvinge dem 

     til det samme, alt i overensstemmelse med de om 

     hegn og leed, ergangne Kongelige Anordninger. 

7.  Af huusets bygninger, som er assureret i Landets almin- 

     delige brand Casse, betaler fæsteren den årlige brand 

     kontingent, ordinair og extraordinair. 

8.  Holder sig lov og anordninger efterrettelig i almindelig- 

hed og i særdeleshed ikke uden herskabets forrviidende 

     indtager inderster eller begår ulovlig skovhugst, hvor- 

     for forordningen af 18. April 1781 i tilfælde bliver at an- 

     vende. 

9.  Om imellem fæsteren og aftræderen opretted aftægts con- 

     tract, holder han udi eet og alt. 

10. I indfæstning haver fæsteren betalt 100 rld N.V.  skriver 

     et hundrede rigsbankdaler  Naire Værdie og 1/10 deel deri 

     mod udi fogedpenge til forvalteren. 

 

Holder fæsteren ikke denne fæste contract i det  heele, er 

samme forbrudt og ham pligtig at fraviige huuset og afleve- 

rer det som forbemeldt. 

 

       Til bekræftelse under min hånd og segl. 

     Giselfelde den 30. December 1815    Danneskiold  Samsøe 

      

Læst under Stevns og Faxøe Herreders Rett  …..       L S  (laksegl) 

     vegne den 1ste octb 1816  ….skreer?     C.Kÿnde 

For dette fæstebrevs læsning er betalt  2 m sv 

  Forhøielsen  “  -  6     2m 6 2/31  10 M i N V  4 69 

skriver fire mk 69 sk     C Kÿnde 

 

Med dette ligelydende original fæstebrev med vedhæftet synsforretning 

haver jeg  modtaget og forpligter mig herved udi eet og alt at holde, opfylde og 

efterkomme samme, det bekræftes med min hånds underskrift og 2de mænds 

vitterlighed.     

Borrits:H  14 octb 1816    Jens  I.P.S.  Pedersen 

 til Vitterlighed 

  F.C Nielsen    Hemming H.I.S. Jørgensen 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


