Fæsteprotokol Jægerspris (film nr. 13.955 afsnit E side 44)
Nederdraaby 5te
Anders Jensen Soldat fra Gierløf er den
25 Septemb 1764 ad interim sat udi Olle Joensens Gaard i Nederdraaby, da Olle Joensen
d. 17 Septemb: og hans kone d. 20 Septemb: nest
førhen ere blevne indhentede fra deres
gaard og bragte udi Arrest og da Dommen
over Olle Joesen var falden ved hiemtinget
iblant andet at hand skulde have sit fæste
forbrud og ved Lands tinget d. 9. Januari 1765
At hand foruden anden straf skulde hensættes
til Hefte paa fæstningens Arbeide paa
1/2 aar, saa er denne Anders Jensen vieselig indsat i gaarden at nyde fæste derpaa
samme gaard staae i Jordebogen under
Jeppe Ollesens navn for hartkorn 5 td, 5 sk
og Aarlig Landgilde Rug 5 sk, Biug 1 td, 1 Lam,
2 Giæs, 4 høns, og gior fuld gaards hoverie
Bygningen bestaar af 38 fag …………?
Brøstfældighed af Taget 3de er ……..19….næste side
Foruden den langhalm som fantes paa
stedet til hielp; til Besætning og Inventarium
ved stedet er som leveret ved forretningen
af 26. Marti 1765 – 8 stk Bæster, 1 tyr, 1 stud, 1 koe, 2 qvæg
6 stk faar. En nye høstigen ? vogn, En træ vogn
Ploug og harver, 2 hs høst havre; i Plougen 1 Jern?
Axel: Jern kedelovn: Brygger kiedel og Sengeklæder med videre bohave; vurderet til 252 Rd. NB Hæster og Qvæg efter disse
Tiders hæftbarhed søgt ansat i vurderingen
af Olle Joensens Boe er tagen de paaløbende
Skatter fra 1. Maj 1762 til Ultimus December
næste efter 15 Rd 4 1/2 S foruden Extra Skatten
Denne bestaar af gaardens ind …..ling sammen
leveret samme Aars Landgilde Rug 5 Sk
Biug 1 td, samt skatte… fra 1 Januari til
ultimum Aprilis 1765, saa her er ingen
Restanze paa dette sted; Denne Fæster
haver ellers som de andre Mænd i
Byen det forige aar ickun haft maadelig
Korn aufling været med til at indkiøbe
nogle tønder Rug til Sommer føde og
4 tønder Byg til vaarsæd og enda laant
noget tilmed han var imellem de af
Land Militsen til Armeen i Holsten udcommanderede folck og var der paa tredie Aar
saa hand icke havde lagt sig noget til beste
i den tiid og altsaa icke noget til nytte for
gaarden i Tiiden kand taale at give noget
til Indfæstnings Penge.

Nederdraaby; 6te
Peder Pedersen ungkarl er af Nederdraabye
og blev d. 7. December 1764 indsat i den
gaard ibidem som Anders Joensen ved
hiemtings Dom blev dømt iblandt Andet
at have sit Fæste forbrudt og at hustruen formedelst fatigdom og uorden i hender husholdning ej kunde betroes gaarden indtil manden formedelst Landstings
Dommen havde udstaaet sin straf Fæstningens Arbejde fordi han bestilede hans
Broder Olle Joensens udbrud af Arresten
næste side
paa Jægerspris; Denne gaard staar i
Jordebogen under Anders Slintes el. Femtes ? Naun
paa hartkorn = 5 td.5sk og aaarlig Landgilde
Rug Sk, Biug 1 td, 1 Lam, 2 Giæs og 4 høns og
giør hoverie Bygningen bestaar af 51 fag
huus, anseet til Brøstfaldighed over hovedet
a Faget ? er – 34 Rd til Besætning og Inventarium ved stedet er ham leveret af Anders
Joensens Ind og udboe 1 Jern kackelovn, 1 Brøgger Kiedel og lidet andet Boehave samt 8 ?
maadelige og nogle af de gl. Bæster, 4 stk faar
nogle Sviin, 1 halv Beslagen og 1 Træe vogn.
nok 1 ? med Dretings? Tøj 2 Slæder Ploug
harver med behør samt 1 nye Selle tøj
og videre for ?Penge = 120 rd, 4? 4s: samt den
Sæd som til den tiid fantes i Laden utersken Den fra trædende Anders Joensen
Debit paa gaarden fra 1 Maj 1764 til 31
December næst efter Beløber sig til 14 rd
4?,1/2 s. Derpaa er af betalt med hans Pant
af Byens høe Penge. for opsatte Steendiger og …… Brende kiørsel Penge 9rd,2? 10s
Raster Altsa 5 rd 1? 6 1/2 s som denne mand
nu forarmet sat fra gaarden og desuden er en meget vandfør krøbling da
det … laae har været i at? g det andet
af heste skoelen og haver 4 børn hvoraf
de 2 ere smaa 2 a 3 aar gl: icke kand betale
Denne unge Indsatte haver leveret Af
den indanfling hand forefandt Landgilde
Rug 5 Sk og Byg 1 td. samt Qværtal skaterne
for Januari og April 1765 formaae ickcke
at give nogen Indfæstnings Penge og paa
naadigst gotfindende har lig været foraarsaget adinterim at tilsige og love hannem fri derfor.

