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1. Jyske nationaleRegimentsrytterbønder

V e s t e r  H o r n e  

herred1678- 1715
ved

Holger Hertzum-Larsen



Jyske nationale regimets estandart 
nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

1. Jyske nationale regimets kasseregnskaber 
for rytterbøndeme i V. Home herred.

1673:
Billum sogn, Billumgård: Jens Jensen 16-0-0-0. Christen Pedersen 4-5-0-0. Billum by: 
Jep Pedersen og Jep Dynesen 5-6-2-’/2. Hannevang: Jens Hansen 4-5-0-0.
Janderup sogn: Bertel Nielsen og Thomas Nielsen 10'/2 td.. Hyllerslev: Jens Sørensen 
4-0-2-2. Bandsbjerg: Simon Madsen 5-0-0-0, med Jens Hansen i Vrøgum 3-0-0-0. 
Bandsbjerg: Niels Madsen 5-0-0-0, 1 ørte rug, Vi ørte byg, 1 fjerding smør. Nørre 
Hebo: Mads Jørgensen 3-4-0-0.
Outrup sogn, Gammelgård: Søren Thomsen og Christen Simonsen 6 tdr.
Lunde sogn, Øster Debel: Hans Christensen en Vi gård 5-'/2-0-0.
Ho sogn og by: hr. Niels Nielsen 1-2-0-0. Bredmose: Mads Jørgensen og Jørgen 
Jensen 1-6-2-0.
Nebel sogn, Kolle: Christen Christensen og Bergitte Pedersdatter 9-2-0-0. Sædding: 
Jep Gregersen og Søren Sørensen 12-3-1-1.
Ål sogn, Borre: Hans Lassen 1-6-2-2. Skødstrup, Christen Hansen 4-2-0-0.
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1678-79:
Janderup sogn, Bandsbjerg: Simon Madsens enke. Denne mand har kontinuerlig været 
rytter, og blev for Vismar. Kvinden forarmet.
Janderup sogn, Bandsbjerg: Bachen Jensen, denne mand har nylig antaget gården så 
godt som øde, eftersom hans formand Simon Madsen var selv rytter og fast forarmet. 
Outrup sogn 8. sept. 1677?: Iver Laursen afOutrup halvdelen af Gammelgaard i Ou- 
trup sogn, som Søren Thomsen fradøde, gav 4 rdl.
Den 28. september 1677: Las Nielsen af Janderup den halve gård i Hyllerslev, som 
Jens Fiurs børn afstod, gav 4 rdl.
Den 28. september 1677: Jens Sørensen i Fidde den væring ibid., som Niels Olesen 
undvigte.
Nok Johanne Christensdatter af Gravers Sørensens øde væring i Sædding, gav 2 rdl. 
22. november 1677:
Christen Knudsen i Nebel den 1/3 partgård, som Niels Lassens enke fragik, gav 2 rdl. 
Peder Lassen af Hundhale, som Las Pedersen fradøde, gav 2 rdl.
Peder Christensen af Hallum i Kvong sogn, hans faders partgård efter moderens op- 
ladelse, gav 2 rdl. 4 mk.
For den afbrændte gård i Billum sogn og by i Riber amt, som Niels Hansen påboede, 
og under næst forrige års regnskab er refereret og med tingsvidne bevist, betalt ryt
teren for hans tilkommende af ansatte 3 tdr. hartkorn.
1. november 1681: Modtaget kvartalspenge: Billum sogn, Hans Michel Remmers 
enke. Niels Thomsen kvitterer for enken med egen hånd.
Niels Hansens gård i Billum nedbrændt 20. september 1680. [3 tdr. hartk., se tingbog 
6. maj 1681],
Janderup sogn, Hyllerslev: Laurids Nielsens enke, hartk. 2-2-0-0, afbrændt natten mel
lem 9. og 10. oktober 1683. Behøver 2 års frihed.
Som min påboende halve gård i Hyllerslev /:jeg fattige Anne Lauridskone med små 
uopdragne børn i mange år efter min salig mands død har i besværlighed her siddet 
på:/ med al bohave, formue og indavling, ved ulykkelig ildebrand er forleden år 
imellem 9. og 10. oktober afbrændt, at der intet i ringeste måde /:Gud bedre det des
værre:/ er overbleven til mig og små umyndige børns husly eller føde. Meget mindre 
at svare rytteren af. Derfor så har regimentskriveren, efter vores gode hr. oberst
løjtnants tilskyndelse, fra ovenbemeldte tid svaret rytteren, og til 1. maj næstkom
mende, som kan bedrage fire rdl. 5 mk. 8 sk.. I hvilken tid jeg intet har kunnet /:ikke 
heller førend jeg far opbygget:/ kan udgive. Bekræfter og kvitterer jeg med eget 
mærke, og venlig ombedet Christen Rasch med mig at underskrive. Varde den 24. 
april 1684. A L D .
1685-86:
Kendes underskrevne, at anno 1685 den 9. januar i denne min menighed er afgangen 
en rytter af højædle og velbårne hr. oberstløjtnant Rabe sin compagni, navnlig Morten 
Lauridsen, som den 14. januar derefter i Ål kirkegård hæderlig blev begravet. Og er 
mig fuld vitterligt, der ikke fandtes efter hans død, hvorfor han kunne begraves, men 
højbemeldte hr. oberstløjtnant hans begravelse at have bekostet. Dette bekræfter med 
egen hånds underskrivelse. Datum Aael præstegård ut supra. Hans Nielsen Kjær.



veatev- Åewed

4678-4745.



1. Jyske nationale Regiments rytterbønder i 
Vester Horne herred 1678-1715.

Tilrettelæggelse: Holger Hertzum-Larsen.

Skrift: Times New Roman.

Eget tryk.

Egen indbinding.

Forhandles af: Hertzums Forlag, 
Hovedgaden 32,
7620 Lemvig.

Pris: 220 kr.

ISBN 87-88774-06-6



Forord

Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som 
findes i Rigsarkivet under følgende filmruller:
M - 44493 til og med M - 44510 samt en del ffa M - 563521 og M - 565892.
I dette materiale findes oplysninger om rytterbøndeme i Bøvling-Lundenæs len, Riber- 
hus len og dele af Koldinghus len.
Her er kun medtaget oplysninger om rytterbøndeme i Vester Home herred, der omfatter 
sognene Billum, Henne, Ho, Kvong, Lunde, Lydum, Nr. Nebel, Oksby, Outrup og Ål. 
I dette barske område af Danmark blev bondens afgrøde ofte ødelagt af sandstorm og 
oversvømmelse. Således var der i 1711 flere bønder, der avlede mindre end de havde 
sået. På grund af de barske forhold ser man ofte i præsternes indberetninger til regi
mentskriveren, at de har hjulpet rytterbøndeme, så de betalte så lidt som muligt i skat 
og afgifter. Her fortæller præsten om fattige, syge og gamle der umuligt kan betale 
noget til regimentskassen, de har knap til det daglige brød.
Det er utroligt, at man kan finde så mange personlige oplysninger i disse ellers tørre 
skatteregnskaber. Det er en guldgrube for især slægtsforskere, da man her finder mange 
slægtsrelationer. En rytterbonde har sine gamle forældre at forsørge, har en vanvittig 
søn eller datter med navns nævnelse. Børn over 15 år samt karle og piger er nævnt med 
navn.
Disse barske forhold har været medvirkende til, at man i 1715 nedlagde 1. jyske regi
ment, og gårdene blev solgt ved offentlig auktion.
I 1985 udgav jeg “Syn på ryttergods 1686" hvor samtlige 1100 gårde under 1. jyske 
nationale Regiment blev synet, altså også de gårde der lå udenfor Vester Home herred. 
Heri finder man gårdens størrelse, tilstand og hvad bonden kunne så og avle, samt 
besætningens størrelse.
Her i 1999 har jeg udgivet “Kronens gårde og bol i V. Home herred og Kærgård birk 
1562-1643".
Jeg henviser iøvrigt til bøger der er skrevet om området: H. K. Kristensens bøger 
“Nørre Nebel og Lydum sogne”, “Outrup sogn” og “Gamle sydvestjyske fiskerlejer” . 
Endvidere har H. K. Kristensen medvirket til udgivelsen af “Janderup og Billum sogne”. 
Evald Kappelskov har skrevet “Om Henne sogn gennem tiderne”.

Nørre Nissum i marts 1999.

Holger Hertzum-Larsen
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1686: Nebel sogn, Præstbøl, Las Thomsen i armod bortdød, igen forundt Hartvig 
Sørensen, 1-4-2-0.
Kolle: Jens Christensen i armod fra stedet afsat, igen forundt Hans Christensen, 3-6-0- 
0.
25. juni 1687: Henne sogn, Christen Nielsen i Klinting hjælpes med 1 ko. Christen 
Jensen i Fidde hjælpes med 1 ko.
26. juli 1687:
Kvong sogn og by, Niels Michelsens afbrændt 21. maj 1686,12 fag hus. Igen opbygt 
8 fag godt hus. Denne nyder hjælp til bygningstømmer.
Ål sogn, Borre, Bertel Pedersens afbrændt 23. august 1686 12 fag hus. Har aleneste 
opsat et jordhus og 2 fag anden bygning, manden i sig selv fattig.
[Svar]: Som denne mands tilstand skal være så ganske slet, og sligt ved ulykkelig 
ildebrand tilføjet, og derfor tagen i betragtning han med kone og mange små børn fra 
stedet at forskyde, så må han for rytterhold nyde 2 års frihed og hjælp til bygnings
tømmer til 10 fag hus 10 sletdlr.. Dog sig at reversere inden friheden er tilende, at 
skaffe 10 fag hus forsvarlig bygning på stedet.
Las Thomsen i Præstbøl [Præstby, Nebel sogn], en gi. fast udlevet mand og mest 
sengeliggende, som tilforn har til sig på en partgård indtaget Hartvig Sørensen, hvilken 
er en frisk, stærk og duelig mand, har et godt rygte, den samme er overtalt at blive ved 
dette sted tilsammen, og give den gamle mand noget til hjælp til livsophold for Guds 
skyld. Dette har han indgået, såfremt han kunne blive for den part, som er 1-4-2-0 fri 
for rytterhold indtil det nye kom indkommer, såvel og nyde bygningstømmer samt 1 
td. byg og 4 skp. havre til sæd. [Svar]: Dette bevilges.
En pæl ladet opsætte i Hyllerslev, Janderup sogn, efter hr. landcommissari befaling, 
til straf for de modvillige og ulydige rytterbønder. Kostet med træ, jernlænker og at 
opsætte 1 rdl. 1 mk.
[Svar]: Bevilget og passeret de 7 mark danske for den pæl i Hyllerslev.
1688-89:
Billum sogn og by: Hans Nielsen behøver 1 bæst. Bevilges penge til 1 plovbæst.
Ål sogn, Søhuse: Christen Christensen bevilges 1 plovbæst. Christen Nielsen i Klinting 
hjælp til en ko. Peder Sørensen i Debel hjælp til 1 plovbæst. Christen Hansens enke 
i Rottarp hjælp til et bæst. Niels Hansen i Rottarp til 1 bæst. Hans Christensen i Kvong 
til 1 ko.
7. april 1688: Niels Degn i Billum by, som ulven har borttaget fra hans bedste ko, og 
er derforuden en arm mand, om nogen hjælp til en ko måtte forundes. Bevilges. 
Iligemåde og sådan ulykke tilfalden Niels Nielsen i Billumtarp. Bevilges.
19. marts 1689: Nu i vinter, da jeg med ritmester Kaas, rejste om ved besigtigelsen, 
og en rytterbonde ved navn Hans Sørensen i Kjelst, så godt som måtte nødes til at 
give en hest til hjælp for vognen, var det glat og meget hårdt føre. Samme hest, som 
ikke var skoet, faldt nogle gange, og hvordan er kommen, så er hesten derefter bleven 
død. Jeg har ladet hesten vurdere, befandtes 9 år gi., og agtes at kunne have været 9 
sletdlr. værd. Nu er samme bonde så trodsig, og vil ikke lade sig nøje med noget til 
hjælp til et plovbæst igen, men plat siger, at hverken vil pløje eller så, med mindre han 
far en hest igen. Begærer derfor allerydmygst, om han måtte hjælpes med penge til en
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hest igen, såsom det ikke var i mit ærinde hesten skulle være kommet til skade, og 
imod forhåbning, jeg kunne tilkendes, at give ham noget til hjælp, det da af de høje 
herrer selv måtte sættes, thi skulle dette gå bonden an, da blev udfunden mange, som 
sådant skulle praktisere, når dem en gammel hest ffadøde.
[Svar]: Såsom denne mands hest er kommet til ulykke på besigtigelsen i kongl: 
maysts: tjeneste, da såfremt bonden ikke kan komme afsted med sin avling, ikke heller 
selv formår at købe sig en hest, så bevilges han af kassen en hest efter for indførte 
takst, og skal han til næste session indkaldes til eksamen, hvorledes med hesten er 
tilgået.
19. marts 1689: Findes en mand ved navn Michel Thomsen i Lydumhede, som i nogle 
år har haft en halvgård til leje, og vil ikke bekvemme sig den i fæste, om ikke må for 
arresteres hvis han har, og hans egen person som en løsgænger anses, såfremt han ikke 
vil tage samme sted i fæste.
[Svar]: Efterdi befindes denne Michel Thomsen at skal være god nok for at fortsætte 
avlingen af dette sted, men vægrer sig det at antage og fæste. Så må han først forbydes 
at flytte og føre noget fra stedet, lidet eller meget, siden foreholdes at tage fæste, 
såfremt han ikke skal regnes for en løsgænger, pågribes og føres til Fredericia at være 
musqveterer.
19. marts 1689: Salig Peder Hansens enke i Bolkær begærer noget stug i fæste, som 
hendes salig mands fader, og han efter ham, haft har, og gården ikke vedkommer. Hun 
erbyder sig gerne deraf at svare til rytterhold, og vil der på et lidet stykke hus opsætte. 
16. april 1689: Nebel sogn, Bolkær, Peder Hansens enke påboede 5-6-2-H4, enken 
formedelst armod stedet så godt som øde kvitteret.
16. april 1689:Lydum sogn, Hede, 1 gård Niels Christensen 2-0-2-0 påboede, nu øde. 
En gård Søren Hansen 2-7-0-0 påboede, nu øde.
16. april 1689: Jens Jensen i Billumgård, som svarer i rytterhold af 10-6-2-2, besværer 
sig over, at have tilsat al hans midler og formue, idet han altid har været belagt med 
officerer, og tilmed forhøjet hartkornet 2-6-2-2, begærer højlig hjælp. Denne mand er 
fast forarmet, og dets åsag er, at han var indsat i første til rytterhold for repartitioner, 
siden befunden af det kongl: commisariat at kunne svare højere end af en portion. Der 
foruden siden er hans bæster og kvæg ham og frafalden, med videre tilfalden ulykkelig 
hændelse. Vil forstrækkes og hjælpes såfremt han skal vedblive.
16. april 1689: Christen Pedersen Kastkær i Lunde sogn besværer sig over den ham 
ulykkelig tilfaldne ildebrand den 5. oktober 1687, hvor han mistede sine midler og 
formue, og derover ganske forsunket. Tilmed nu er han forhøjet 1 td. 2 fjk.. Begærer 
forlindring og hjælp, alligevel han har nydt et års frihed og hjælp af bygningstømmer. 
16. april 1689: Hans Christensen og Niels Michelsen i Kvong sogn og by sig højligen 
beklager, den ene forarmet over hans kvæg og bæster er ham fradøde, og den anden 
for to års tid siden ved ulykkelig ildebrand har mistet sine midler og formue. Begærer 
hjælp.
16. april 1689: Janderup sogn, Kærup. Udi denne by er dette år død over 10 køer 
foruden andet kvæg og bæster. Christen Nielsen: Som denne mand beviser er ham 
fradød og fik et bæst 1686, da på det hans plov skal ikke blive liggende, må han endnu 
hjælpes med et bæst. Christen Nielsens enke Karen Nielsdatter hjælpes ilige måde med
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et bæst, endog hun tilforn har fået en ko. Christen Hollænder, dennes kvæg skal være 
ham frafalden, derfor bevilges 3 køer.
Janderup by: Thomas Nielsen af samme beskaffenhed og bevilges et bæst.
Nebel sogn: Peder Christensen i Bolkær har mistet 2 bæster, hjælpes med et bæst. 
Kvong sogn: Christen Christensen i Hallum, alligevel denne har fået stor hjælp af 
bæster og kvæg og kom tilforn, er han dog formedelst det ulykkelige tilfald forarmet, 
derfor bevilges et bæst.
Lunde sogn: Morten Thomsen i Lundtarp, formedelst mandens store armod, forplejes 
rytteren af kassen fra 1. april til næste session.
24. april 1689: Peder Hansens enke i Bolkær klagede at være af slet tilstand, og måtte 
dog holde en korporal.
[Svar] : Corporalen tages derfra. Og lægges igen hos hende i logement en ledig person. 
Hjælpes efter inqvisitionen.
Peder Christensen i Sædding klagede høj ligen over løjtnant Narendorff, at han ham sin 
hustru betog. Item gjorde ham megen skade med sit kvæg etc..
[Svar]: Bonden skal forskaffe løjtnant 6 fag hus og tilbehør efter forordningen, 
hvorimod løjtnanten fomø-jer bonden for hvis skade hans fæ han har tilføjet.
24. april 1689: Jens Christensen i Koile beklager sig at være sat fra sin gård, og der 
foruden slagen og ilde med handlet.
[Svar]: Den ilde medhandling bør lovligen bevises, og da med retten udføres. Men af 
hvad årsag han er sat fra gården, forklarer regimentskriverens indgivne memorials 15. 
punkt og derpå givne resolution.
24. april 1689: Rytterbonden Christen Pedersen i Kastkær, Lunde sogn, afbrændt 25 
fag hus den 5. oktober sidst afvigte, med al indavlet byg, havre, hø og en del rug, 
tærsket og utærsket. Behøver at hjælpes med bygningstømmer til nogle fag hus, og 
der foruden nogen forskånsel for rytterhold, hvorledes rytteren imidlertid skal 
forplejes og videre hermed skal forholdes, afventes nærmere ordre.
[Svar]: Hjælpes med 8 fag hus og skal bønderne udi sognet, den afbrændte bonde, 
med arbejde, efter forordningen, være behjælpelig.
21. januar 1690: Anders Christensen i Hyllerslev af Mads Madsens gård ibid. 2 rdl. 
21. januar 1690: Ved bemeldte den viborgske kommission 1688 er hæderlig og vel
lærde hr. Niels Arensberg i Varde inddelt udi jordebogen for en selvejergård i Hyl
lerslev 7-3-2-1, hvormed han til avance portion blev ansat, formedelst det skal være 
hans eget, som proprietarie indkøbt gods, uden 1 skovsvin, hvilken efter gi. matr. 
skulle svares til Riberhus.
6. august 1690: Kvong sogn, Hans Christensen at have lidt stor skade af ulykkelig 
tilfald på bæster, og nu den 17. januar er ham et bæst fradød, og derfor i armod gerå- 
det. Begærer hjælp og forlindring. [Svar]: Bevilges et plovbæst.
Anno 1690 den 5. marts er ærlig mandhaftig rytter Rasmus Madsen i Billum kirke
gård, efter foregående kristelige ceremonier, begravet. Datum Janderup den 30. juni 
1690. Søren Pedersen.
6. august 1690: Niels Michelsen for 3 år siden ved ulykkelig ildebrand mistet sin gan
ske salshus. Begærer ilige måde hjælp og forlindring. Herfor har han nydt 2 års frihed. 
6. august 1690: Las Nielsen i Hyllerslev klager, at det kirkeland, som han haver til
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hans gård, og altid deraf svaret, er af landmålingen henskrevet til Knud Nielsens gård, 
der han dog aldrig noget deraf haft haver.
[Svar]: Såsom dette er ikkun forskrevet, så har regimentskriveren navnene i så måde 
at forandre, at enhver kan svare til hvis de udi brug har.
6. August 1690: Poul Christensen i Billum klager sig ikke alene over landm. taxten, 
men end og den hele by, at være forsat, og han over sit store armod, ikke at kan svare 
rytteren.
[Svar]: Såsom denne er i stor armod, så bevilges han at nyde udi næstkommende 7 
mdr. tilsammen 7 skp. rug og 7 skp. byg. til hjælp til rytterens forplejning, og udi pen
ge månedi. een mark danske.
6. august 1690: Niels Nielsen i Billumtarp klager over landmålingen, og besværer sig 
over sin store armod, så han ikke kan svare sin rytter, og begærer at måtte få forlin
dring.
[Svar]: Som denne har intet at underholde rytteren med, og står for hartk.7-0-0-0, så 
får han at hjælpes, udi 7 mdr. månedi. med 3 mark danske i penge og desuden månedi. 
V/2 skp. rug og 114 skp. byg til rytterens forplejning.
6. august 1690: Dynes Jepsen og Niels Hansen klager over deres store armod, begæ
rer hjælp, så som de snart intet mere korn avlet i nogle år end som de igen kan så. 
[Svar]: Bevilges i 7 mdr. 1 skp. rug og 1 skp. byg til rytterens forplejning.
6. august 1690: Jens Jensen i Billumgaard besværer sig over hans store armod og høje 
hartk.. Af dets årsag så forarmet, at han ej til sin rytterhold kan svare.
[Svar]: Så som denne er arm, så skal ham i henseende rytteren endelig må forplejes, 
gives i 7 mdr. månedlig 1 sletdlr., og i korn 2 skp. rug og 2 skp. byg. Særdeles at 
kvartermesteren, som hos ham er logerende.
6. august 1690: Niels Hansen i Rottarp besværer sig over sin store armod, beder om 
hjælp.
[Svar]: Bevilges et plovbæst og udi foråret fornøden sædekorn.
6. august 1690: Christen Christensen i Rottarp besværer sig, at han den gård Christen 
Gammelgaard i Rottarp påboede, antog var ganske forfalden på bygning og brug, 
som forårsager hans store armod, hans køer og heste ham er fradød. Begærer to bæ
ster og en ko til hjælp.
[Svar]: Bevilges for det første en ko, og skal i det øvrige, når den foretående inkvi
sition er sket, tages videre udi consideration.
6. august 1690: Som Peder Lassen Gråhede i Nebel by, formedelst armod og efter
ladenhed, lod sin halve i fæste havende gård ganske forfalde, og så godt som snart 
bliver øde. Derfor jeg har forleden år søgt ham til tinget, og efter hans forhold blev 
dømt fra gården med hvis han havde, efter forordning, til inventarium ved stedet at 
lade blive. Og som den ringe bygning der fandtes /: foruden gårdens og sædens forsun- 
kelse i andre måder:/ næsten var nedfalden, som synsvidnet videre forklarer, har jeg 
af det indkøbte bygningstømmer udleveret til reparation og noget ny bygning. Imid
lertid dermed gjort anfang, har ritmester Klein og jeg overtalt Christen Hansen af 
Sædding det igen at antage /:som mærkelig det nu har forbedret og ved ovenskrevne 
tømmer opbygt:/ med condition han må være fri for restancen og forstrækningen, som 
er 1 bæst 1 ko 10 skp. byg, og nyde det med hvis bemeldte Peder Lassen sig efterlod,
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samt omrørte bygningstømmer, uden fæstes erlæggelse. Hvis ikke, da at måtte passe
re, igen med hvis han har tilført uforhindret. [Svar]: Passerer efter begæring.
6. august 1690: Kvong sogn, Jens Jensen i Kvorup beklager sig, at han ved den engel
ske transport har mistet en hest og ej kan besidde sin væring uden han kan få nogen 
hjælp.
6. august 1690: Billum sogn, Dynes Jepsen i Billum by klageligen sig besværer over 
sin gårds ager og eng, at være så ringe, hvorover han hverken har ædekom eller sæde
korn, tilmed hverken ko eller kalv, begærer gerne hjælp afkom  eller penge.
[Svar]: Bevilges en ko til Dynes og til Niels Hansen, som bebor den anden 16 gård, 
også en hest, såsom de højlig trænger.
6. august 1690: Poul Christensen i Billum sogn og by beklager sig at være kommen 
udi stor armod og fattigdom, formedelst al hans ageijord, som er til hans bolig, er så 
ond, og for misvækst samt landmålings forhøjelse, så hans middel og kreter er borte, 
at han ikke haver uden en eneste ko og 2 gi. bæster, er begærende hjælp til en ko og 
nogen forlindring.
6. august 1690: Henne sogn, Christen Jørgensen i Hovstrup beklager sig, at have 
slaget stor skade til på heste og kreter, derover geråden i stor armod, begærer et bæst 
og forlindring.
6. august 1690: Jørgen Jensen, Christen Nielsen og Christen Nielsen Carst i Klinting 
klager over deres skarpe sted, som giver hverken korn eller hø, formedelst det er 
fordrevet både af sand og vand, hvorover de er geråden i armod, Christen Nielsen har 
mistet en hest. Begærer at må bekomme hjælp til en hest igen, ellers forlindring.
6. august 1690: Nebel sogn, Inger Eichesdatter? af Bolkær beklager at være sat ffa 
hendes gård, som hun beboede og til samme gård har hun haft noget stugeng og ager 
i fæste, som gården ej vedkom, hvilket regimentskriveren fra hende har taget og vil 
tillægge gården, dog hun har tilbudt at ville svare afgiften deraf. Derforuden er hende 
frataget 4 bæster, 4 køer, 1 svin, 1 stud samt andet indboskab og vognredskab, som 
hun formener sig udi at være forurettet, og er begærende, at hun sit stugeng og ager 
måtte beholde, såvel hendes boskab igen bekomme.
6. august 1690: Lunde sogn, Jens Christensen i Tang by beklager sig, at han var med 
ved Ribe med heste og vogn til den transport og befordring til England, da blev hans 
ganske vogn med lejer, hammel, hestetøj og al sin behøring af ritmester Pulsis vagtha
vende rytter borttaget, og læget, som skulle have hjulpet ham, ville ikke give ham en 
skilling. Er derfor begærende, at de høje herrer ville give en befaling til dem, som var 
i lag med ham, at de per advenant betaler ham samme vogn, eller og at ville deputere 
ham nogen hjælp af kassen.
6. august 1690: Billum sogn, Hans Nielsen i Billumby beklager sig at have mistet, udi 
den transport til England, en hest og sin vogn. Begærer nogen hjælp.
6. august 1690: Niels Nielsen i Ål sogn foregiver at være tilsagt af regimentskriveren 
den halve gård i Borre, Bertel Pedersen påboede, som har været afbrændt, og igen 
aleneste på stedet opbygt 6 fag hus, hvilket uden tækning på 5. år /:så det fast nu er 
forrådnet:/ har henstået. Ladehuset skal og være forfalden, som ikke heller uden gan
ske skal nedbrydes. Ved stedet skal ej være mere til inventarium efterladt end en gi. 
udlevet bæst, en gi. ko og ganske ingen vårsæd. Tilmed er rugen helt slet, ogjorden
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i lang tid været uden gødning. Er dette år ikkun indavlet fire læs hø. Begærer nogle 
års frihed.
[Svar]: Niels Nielsen er forfæstet denne gård med slig vilkår, at han gives til 8 fag hus, 
som han selv forsvarlig skal opbygge, 8 daler. Får også til 2 heste 6 daler. Så antager 
han gården fra 6. august 1690 til 6. august 1691 fra hvilken dato han svarer efter ordi
nansen hvis bør. Og har regimentskriveren at opsætte hans fæstebrev foruden fæste 
erlæggelse, så er ham dertil forundt til sædekom 2 tdr. rug.
6. august 1690: Outrup sogn, Rasmus Jensen i Torbøl beklager sig at have antaget i 
fæste en 4. part gård, som Gravers Nissen for armods skyld fragik, og har intet be
kommet til gårdens fortsættelse uden 10 sletdlr. til et bæst. Og som al sæden var øde 
til gården og har svaret rytteren sin forplejning deraf. Beder derfor at måtte bekomme 
gården i fæste eftersom han har bekostet en stor del på gårdens reparation.
6. august 1690: Billum sogn, Niels Nielsen Tarp beklager sig, at ham er fradød af hans 
kreter 9 stk. tilhobe. Og i den engelske transport mistet sin vogn med tilbørlig tøj, 
hvorover han er ganske forarmet. Beder om ham hjælp må forundes, såfremt han skal 
blive ved stedet.
6. august 1690: Jens Jensen i Billum beklager sig at er kommet i armod, og kan ikke 
holde gården ved magt. Har derfor afstået til sin søn den halve part, og er begærende 
han den i fæstemål må forundes.
7. august 1690: Niels Nielsen Degn i Ål forundt Bertel Pedersens forhen iboende gård 
i Borre til fæste, som han formedelst armod måtte forlade, og bevilges til 8 fag hus 8 
sletdlr. samt til 2 bæster 16 rdl.
4. marts 1691 : Lønne sogn, Lønne hede, Peder Pedersen af Lønne ved indfæstning af 
Gregers Sørensens forhen iboende bolig, forundt til 1 tylt træ 1 rdl. 2 mk.
4. marts 1691, Nebel sogn og by, Peder Hansen forundt fæstefri Niels Pedersens 
afdøde sjetteparts gård ibid., med de gi. restancers eftergivelse, og nyde der foruden 
ved gården 1 plovbæst og noget sædekorn 2 tdr. byg.
4. marts 1691: Henne sogn, Dyreby, Eske Pedersen afstået til sin søn Poul Eskesen 
sin iboende % parts gård, som ham er forundt for indfæstning 3 mk.
4. marts 1691 : Janderup sogn, Hans Sørensen i Hyllerslev har nylig mistet 2 fækreter 
og 1 bæst, kan ikkke drive sin avling uden hjælp til 1 bæst. Bevilget.
4. marts 1691 : Poul Andersen i Nør Hebo siger at være forarmet, og kan ikke svare 
til rytteren i Outrup sogn i henseende han over sin evne er ansat. Har og ej bekommet 
nogen hjælp uden 6 skp. byg. Begærer såvel hjælp at holde rytteren med, så og at han 
ej skulle henføre så lang en vej 1 !4 mil med hvis han til rytteren give skulle.
[Svar]: Han går og betler, kan intet gives, rytterens forplejning gives af kassen.
4. marts 1691 : Bachen Jensen i Bandsbjerg andrager at være kommet i armod, at han 
tid efter anden har mistet heste og kreter og haft stor misvækst, beder om hjælp til 1 
plovbæst og en ko og 1 td. sædekorn. Bevilges 1 hest og 1 ko.
4. marts 1691 : Billum sogn og by, Poul Christensen, Dynes Jepsen og Niels Hansen 
klager over deres meget armelig tilstand i henseende deres jord er så slet, derfor fået 
ikke uden ringe kom og hø, tilmed haft stor misvækst, og kunne i gode åringer ikke 
avle halvdelen så meget som til deres og rytterens nødtørft behøvedes, har hverken 
æde- eller sædekorn.
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[Svar]: Disse betler og vides ikke hvorved de kunne hjælpes, thi med en ringe del er 
de ikke tjent, men Niels Hansen bevilges 1 hest og 1 ko, Dynes Jepsen 1 ko, Poul 
Christensen 1 ko, rytteren betales af kassen.
4. marts 1691: Hans Nielsen melder at årsagen til hans armod er misvækst i 7 år. 
Hjælpes med 1 ko, samt penge til kom til rytteren.
4. marts 1691 : Niels Nielsen har slet avling og misvækst, begærer 1 plovbæst og 1 ko 
og hjælp til at holde rytteren med. Bevilges 1 ko.
4. marts 1691 : Tarp i Billum sogn: Jens Madsen klager over misvækst og tabet a f 2 
heste og en del andet kreter. Bevilges 1 hest.
4. marts 1691: Hans Jensens armod kommer af, at han har mistet 7 heste og 4 køer 
på en 4 års tid.
[Svar]: Såsom berettes at denne mand ikke kan blive ved gården, så omhører regi
mentskriveren sig om en dygtig karl til at bekomme, imidlertid og så længe betales 
rytteren af kassen, og Hans Jensen hjælpes med en hest.
4. marts 1691: Anders Sørensen klager at have mistet en hest til Michaeli. Bevilges 
en hest.
Jens Pedersen klager over stor misvækst og mistet nogle af sine kreter. Bevilges en 
hest og kom til rytteren.
4. marts 1691 : Niels Nielsen klager at han forleden sommer mistede en ko. Bevilges 
en hest.
Kjelst. Christen Jensen klager at være forarmet formedelst misvækst og kreters mi- 
stelse. Bevilges en ko.
4. marts 1691: Hans Sørensen klager at han formedelst hans jord er ond, og at han i 
disse åringer har mistet heste og køer, og haft misvækst. Bevilges et bæst og kom til 
rytteren.
Søren Sørensen klager at være så arm, at han intet haver hverken til sig selv eller 
rytteren. Bevilges et bæst og korn til rytteren.
4. marts 1691: Peder Christensen siger at være blevet arm formedeist stor misvækst 
og mistet heste og kreter. Bevilges en ko.
4. marts 1691: Niels Lauridsens jord er meget slet og har hverken æde- eller sæde
korn. Bevilges 1 bæst.
4. marts 1691 : Søren Boysen siger at have fået stor skade på heste og kreter og mistet 
3 heste og 4 stude. [Svar]: Kan nogenledes hjælpe sig selv.
4Rnarts 1691: Outrup sogn, Rottarp, Christen Christensen.melderathan.gården.med 
enke og 2 små børn har antaget, og nu i 2 åringer mistet 5 bæster og 2 køer og kom
met i armod. Begærer hjælp hvorved han rytteren og gården kunne vedlige holde. 
Bevilges 1 ko og 1 bæst.
4. marts 1691 : Debel, Peder Sørensen siger at være ganske forarmet og har mistet sine 
bæster. Bevilgesi hest og 1 ko.
4. marts 1691: Dejrup, Niels Terchelsen klager på 3 års tid at have mistet 3 bæster, 
og har haft stor misvækst. Bevilges i bæst.
4. marts 1691:Henne sogn, Hennebjerg, Maren sal. Laurs Bachensens har lidt stor 
skade på hendes kreter og bæster, og derfor kommet i armod. Bevilges 1 hest og 1 ko. 
4. marts 1691: Christen Jensen klager at have mistet 2 bæster. Bevilges 1 plovbæst.
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4. marts 1691: Hovstrup, Jens Pedersen ansøger om en hest. Maren, sal. Christen 
Pedersens til en ko. Jens Christensen til [måske hed han Hans] en ko. Dette bevilges 
til alle.
4. marts 1691 : Klinting, Jørgen Jensen andrager, at en del af hans jorder er fordærvet 
af sandknog, så det snart hverken kan bære kom eller foder, har og haft misvækst med 
anden skade. Bevilges en hest.
4. marts 1691: Michel Christensen Bjerg andrager, at hans jord er moxen fordærvet 
af sommerens hede og brønde, og haft stor misvækst. Bevilges en ko.
4. marts 1691: Christen Nielsen beklager sig på samme måde. Bevilges en ko.
4. marts 1691 : Christen Nielsen Karlsen på samme måde. Bevilges en ko, og rytteren 
betales af kassen.
4. marts 1691: Lønne sogn, Maren Jenskone, klager over forhøjelsen i ny matr. er sat 
lige højt som broderen, der har 2/3 part af gården og står for 2-5-0-0 og hun for 1/3 for 
2-0-0-0, og ønsker at bytte med denne broder om det kan ske. Bevilges.
5. marts 1691: Nebel sogn, 1/6 part gård i Nebelby ansat i ny matr. for l-ö - l-’Ä, som 
Niels Pedersen før jul fradøde, og efterlod sig ganske intet af nogen slags undtagen en 
ko, som tilhører hans majestæt, hvortil Peder Hansen, som lige meget af samme gård 
forhen i fæste har, sig indfunden at vil den antage som hertil findes god nok. Dette 
bevilges.
5. marts 1691 : Jens Nielsen i Nebelby en gård 2-3 -1 -2V2, som han ej for alderdom 
længere kan fortsætte, men vil det oplade til hans svoger Peder Sørensen, rytter under 
ritmester Kleins kompani, som dog har været ved stedet en otte års tid, det forbedret 
og drevet, deraf svaret og kontribueret så som de gamle har været aflagt, om det han 
gunstigst må forundes.
[Svar]: Så snart general mønstring holdes, vil obersten sig herudi resolverer.
5. marts 1691 : Henne sogn, Eske Pedersen i Dyreby vil oplade og afstå for hans søn 
Poul Eskesen % parts gård om det gunstigst må tillades. Bevilges.
5. marts 1691 : Lønne sogn, en part bolig gi. Søren Præst bebor ansat i ny matr. for 0- 
4-3-1, og nu ej for høj alderdom kan blive ved, men har opladt det til hans søn Peder 
Sørensen, som og er en rytterbonde og dertil findes dygtig nok.
5. marts 1691 : Clemend Madsens enke ibid, boede på en bolig ansat i.ny matr. 0-4-2- 
1, er ved døden afgangen. Efterlod sig aldels intet uden 1 gi. ko.
5. marts 1691 : Kvong sogn og by, Hans Eisen klager formedelst den store misvækst 
at være kommet til agters. Vil hjælpes med en ko.
5. marts 1691: Åsted, Thomas Lassen klager som forrige og har mistet en hest. Be
vilges 1 hest.
5. marts 1691 : Hallum, Jes Poulsen klager at være så forarmet ikke at kunne formå 
sig noget tømmer til sine brøstfældige huses reparation at kunne tilkøbe. Vil hjælpes 
med 3 sletdlr.
1691 : Udi 0 . Vrøgum, Ål sogn har Jep Christensen, formedelst påkommende svaghed 
og alderdom, sin påboende V2 gård af 2-2-3 !4 -0 ej længere kunnet fortsætte, hvorfor 
jeg til videre de høje herrers approbation, at gården ikke slet skulle forfalde, med 
oberstløjtnantens consens overtalt sønnen Christen Jepsen den at antage og i stand 
bringe med condition, at han må nyde det for indfæstning fri. Bevilges.
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1691: Nebel sogn, Kolle, og som Peder Nielsen i foråret undvigte sin iboende gård 
sammesteds, som hans fader? Christen Christensen i fæste forhen havde, så har nu ind
fundet sig en person ved navn Peder Jacobsen, som har fremstillet 2 cautions- og 
forlovningsmænd, nemlig Peder Christensen og Christen Pedersen begge af Sædding. 
Han bevilges stedet og det ffarømte kvæg etc..
23. september 1691: Jens Jensen i Billumgård andrager for kort tid siden at være af 
ulvene vederfaret stor skade på sine bæster. Beder om hjælp til et plovbæst.
23. september 1691 : Christen Christensen af Koile anholder ydmygst at må nyde noget 
til aftægt a f den, som gården efter ham til fæste forundes, som er Jacob Pedersens søn 
ibid, ved navn Peder Jacobsen. Så og en aftægts ko samt tvende får på det han ikke 
på sin alderdom med betleri sit brød skal søge.
[Svar]: Efter deres fordrag nyder han 8 skp. rug 4 skp. byg og 1 ko.
Ribe amtsstue 9. marts 1692: Såsom den ødegård i Billum sogn i Vester herred, som 
salig løjtnant Hans Michelsens enke sidst påboede, ej alene er forfalden og husene spo
lerede, men endog jorden dertil i sig selv ringe, og i nogle år ej tilbørligen har været 
dyrket; da som samme gård af Carsten Brun, med visse conditioner, søges, så har jeg 
i henseende at den igen kunne komme i stand, på hans kongl. majts. min allemådigste 
arvekonge og herres vegne, så og med hans exellence hr. geheimeråd og stiftbefalings
mand von Speckhan hans consents, indstedt og fæstet, såsom jeg og hermed indsteder 
og fæster formeldte øde gård til bemeldte Carsten Brun med al dets tilliggende grund, 
rettighed og ejendom, som han skal have, nyde, bruge og beholde hans livstid; med 
tre års frihed fra undertegnede dato at regne for alle skatter og landgilde, som deraf 
imidlertid kunne gange, men med den vilkår, at han derimod skal bygge og forbedre 
husene, af dets jord eller eng ej noget at lade frakomme, eller bortleje, men fodringen 
ved stedet at fortæres; og når formeldte friheds åringer er forløbet, da at svare kongl. 
majts. skatter og landgilde, som nu allernådigst er påbuden eller herefter påbydes kun
ne, udi rette tid og på sine anordnede steder. Være den på hans kongl. majts. vegne 
nu forordnede eller efterkommende øvrighed hørig og lydig, og sig ellers i alle måder 
efter kongl. majts. lov og mandater forholder, under dettes forbrydelse og anden straf 
efter befindende som vedbør. Til bekræftelse under min hånd og signet, Riber amtstue 
den 9. marts 1692. T.E. von Spekhan.
20. februar 1693: Som Christen Poulsen i Lønne ej formedelst høj alder, fattigdom og 
tilfaldende svaghed, længere kan drive sit bol af 6 skp., har han opladt og afstået til 
Christen Hansen, som ægter hans datter. Da, som husene er brøstfældige og tilstanden 
slet, han den må nyde uden indfæstning. Bevilges.
20. februar 1693: Samme beskaffenhed har det og med Jørgen Christensen i Dyreby 
i Henne sogn hans påboende bolig af 5 skp.. Han samme har afstået til sin søn Søren 
Jørgensen, som den vil antage uden fæstes erlæggelse. Bevilges.
20. februar 1693: Lige beskaffenhed har det og med Michel Bjergs bolig i Klinting af 
2-2-0-0, som han har opladt og afstået til Peder Adsersen, som har hans datter til 
ægte. Hvilken han og vil antage om han må fa noget til bygningstømmer til ladehu
sene, der står på fald, og uden indfæstning. Bevilges.
9. januar 1694: Som Hans Christensen i 0 . Debel, ej formedelst høj alderdoms skyld 
længere kan fortsætte sin hele i fæst havende gård ibid, af 5-3-0-0, så har han godvillig
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opladt og afstået den halve part til sin tjenestekarl Jens Jensen, formedelst han skal 
have hans datter til ægte, som og dertil dygtig eragtes. Bevilges.
9. januar 1694: Salig Peder Jensens enke i Billumgård har på nogen tid siddet enke på 
den Î4 part af samme gård, og i værende tid kommet noget til agters. Har sig dog 
indfundet, bemeldte enke at ægte såvel og fornævnte ’/2 gård af 4-5-2-0 at antage, en 
person navnlig Søren Sørensen, bamfødt i Kravense, som lover og forpligter sig går
den samt dets tilliggende stedse at bruge og forbedre. Men, som gården nu en stor del 
på bygning og avling er svækket, enkens tilstand er og ganske slet, formoder han den 
at nyde i fæste uden fæstes givelse. Bevilges.
9. januar 1694: Som Thomas Lassen i Åsted ej længere sin i fæste havende gård af 1- 
5-0-0, formedelst høj alder og påkommende svagheds skyld, kan fortsætte, så har han 
opladt og afstået den til Jens Jensen, barnfødt i Kvorup. Bevilges.
9. januar 1694: Som Peder Nielsen i Bredmose ej formedelst høj alderdoms skyld 
alene kan drive sin i fæste havende halve gård ibid., skylder af 2 skp. hartk., så har han 
opladt og afstået den % part af bemeldte halve gård til sin søn Mads Pedersen, som 
det og vil antage. Bevilges.
9. januar 1694: Anne Lauridsdatter i Hyllerslev har beboet en ’/2 ryttergård ibid., skyl
der a f 1-6-0-0, og for nogen tid siden ved døden afgået. Samme halve gård igen at 
antage har jeg overtalt bemeldte salig kvindes søn Niels Lauridsen, som dertil findes 
dygtig, foruden stillet Gregers Christensen i Janderup og Anders Sørensen i Hyllerslev 
til cautionsmænd, at bemeldte halve gård herefter skal blive holdt i forsvarlig hævd, 
men formoder at nyde fæstebrev uden nogen fæstes givelse. Bevilges.
9. januar 1694: Som salig Thomas Nielsens enke i Billum har i langsommelig tid efter 
mandens død beboet halvgården ibid., skylder 3-1-0-0 hartk.. Hun nu og for nogen tid 
siden ved døden er afgangen, så har sig ladet anmelde hendes søn navnlig Niels 
Thomsen, som samme sted vil antage, og dertil findes dygtig. Men som den noget 
imidlertid enken således har hensiddet, er blevet forværret, og stedet i sig selv ganske 
ringe, formoder han det ham uden nogen indfæstning må forundes. Bevilges.
9. januar 1694: På hans kongl: maysts: ryttergård i Tarp [Lundtarp i Lunde sogn], 
skylder af 5-0-0-0, har sig en mand navnlig Carl Christensen indfunden, som derpå 
nogen tid uden nogen fæstes tagelse har hensiddet. Men har nu ladet sig anmelde om 
fæstes erlæggelse på bemeldte gård; dog begærer ydmygst formedelst han har anvendt 
den største del af sine ringe midler på samme gårds bygning, den ham må forundes 
uden nogen fæstes erlæggelse måtte forundes. Bevilges.
9. januar 1694: En rytterbonde navnlig Thue Bachensen i Billumtarp, for mig klageli- 
gen har andraget hvorledes han af amtsforvalteren ædle Jens Christensen betynges 
med execution for hvis forbemeldte hr. amtsforvalter formener at skal restere af kongl. 
contributioner for den halvpart af en del kirkejord, som Thue Bachensens gårdmand 
Jens Bandsberg har i brug, og beretter under hans gårds takst til rytterhold at skal 
være anslagen. Hvilket og nok synes troligt, formedelst Thue Bachensen og Jens 
Bandsberg begge bebor en heelgård, hvoraf de nu bruger hver halvparten, bemeldte 
Jens Bandsberg dog svarer til rytterhold af 6 skp. hartk. mere end Thue Bachensen. 
9. januar 1694: Som der falder adskillige disputter iblandt rytteren og bonden om 
rytternes allernådigste forplejning efter forordningen og i synderlighed om de 5 læs hø,
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som rytteren årlig skal have, hvert læs beregnet til 5 Sjællands alen lang, 2 alen høj og 
2 alen bred, hvilken højde rytteren synes at vil beregne fra ledestangen, og ej anser det 
som ligger neder i “haufren”. Thi vil jeg formedelst al uenighed at forekomme, /:mine 
højbydende herrer ydmygst have foredraget:/, om ikke af samtlige rytterbønder i hver 
sogn, må fiildfærdiges en kiste, efter den længde, højde og bredde, som ermeldte hans 
majsts. allernådigst udgangne forordning tilholder, og den a f chefen ved hver kom
pagni i min eller min fuldmægtigs hosværelse må vorde eftermålt, og når den så dygtig 
efter forordningen i længde, højde og bredde eragtes, da måtte sættes enten hans 
majsts. brønde, eller andet mærke derpå, på det ingen urigtighed videre derudi skulle 
ske, og rytteren såvelsom bonden i alle måder kunne vederfares ret. Foruden besværer 
bonden sig højlig, hvorledes rytterne dem et stort kvantum ildebrand afpræsser, idet 
de rytterne beråber dem på hans majst: allernådigst udgangne forordning af dato, hvil
ken melder om nødtørftig ildebrand, men efterdi den nødtørftighed af mange blev mis
brugt til overflødighed, har jeg været forårsaget hos de højbydende herrer ved rytter
godsets administration at fornemme, hvor mange læs tørv, eller ildning ved fornævnte 
nødtørftighed skulle forstås, hvor de da på min indgivne memorials 5. punkt udførlig 
har resolveret, at nødtørftig ildning, som forordningen om formelde, skal være årlig 
12 læs eller månedlig 1 læs, så lovlig som bonden kan age dem til torve; thi vil jeg end
videre ydmygst hos de høje herrer forespørge, om det ikke ved ermeldte resolution 
skal forblive, såsom rytterne det ikke vil efterleve, af årsag, de besværer sig dermed 
ej at kan udkomme.
[Svar]: Hvad efter ommeldte hø er angående, da forbliver og forholdende efter hans 
majsts:. allemådigste udgangne forordning. Med ildebrand forholdes det efter general
løjtnant von Piessens og hr. justitsråd Braems deres resolution af d. 12 februar 1692, 
nemlig 12 læs tørv, og skal rytteren derforuden have sin bagning og brygning fri ved 
bonden.
9. januar 1694: En ung person navnlig Niels Jacobsen; som er Jacob Nielsen rytter
bondes søn i Nør Hebo, og har en *4 part ryttergård i fæste ibid., er for nogen tid siden 
udrejst at ville forhverve noget til hans i fæste havende værings fortsættelse, hvor han 
undervejs til Kolding er ankommen, og der begeignet ham en borger af Fredericia 
navnlig Jørgen Laursen. Til hvilken Niels Jacobsen for kost og løn efter begæring til 
påske indlod sig i tjeneste med, og derpå fulgte til Fredericia med sin formodentlig 
husbond, men da han der ankom, skal han med bemeldte borgers consents af en 
corporal navnlig Hans Meiers blevet antaget og truet til soldat under captajn Elbrechts 
kompagni, og som bemeldte persons fader Jacob Nielsen, nogen tid efter dette var 
passeret, androg mig omrørte omstændigheder, hvorpå han fremviste forbemeldte hans 
søns til ergangne missive. Så skrev jeg straks merbemeldte hr. kaptajn til derom, og 
alt forskrevne refereret. Men ikke til dato ved skrivelse hos bemeldte captajn har kun
net formå, det han omrørte Niels Jacobsen /:der dog er en rytter og fæstebonde:/ vilde 
lade ubehindret passere til sin i fæste havende gård igen.
[Svar]: Herom skrives fra sessionen til hr. oberst Lamsdorff, at bemeldte rytterbonde, 
uden videre, kunne løslades.
9. januar 1694: En rytterbonde navnlig Niels Nielsen i Billum sogn og by klageligen 
for mig har andraget, hvorledes hans søn Niels Nielsen i sin drukkenskab skal have
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gangen til corporal Christen Mortensen, der har sit kvarter i Billumgaard, hvor han har 
bekommet 2 mk. på hånden for han skulle være rytter under oberstløjtnantens kom
pagni. Men som bemeldte person sligt uden sine forældres vilje har gjort, han og nu 
synes ej at have lyst til krigsvæsen; hans far, som er en gi. svag mand og mest senge
liggende, ej heller ved hans i fæste havende gård uden bemeldte sin søns hjælp kan 
subsistere. Sa formoder jeg de gode herrer i henseende til gårdens conservation, som 
ellers muligt øde skal blive henliggende, ville mage det så for ermeldte unge person 
Niels Nielsen igen fra rytteriet må entlediges.
[Svar] : Hertil er allerede ordre af hr obersten udgivet, at denne Niels Nielsen skal blive 
relaxeret, og igen til sine forældre hjemkomme, men skal dog med straf blive anset, 
formedelst han ubesindigt har ladet sig antage.
22. oktober 1694: Niels Hansen er forundt faderen Hans Christensens halve fradøde 
gård i Østerdal i Outrup sogn for indfæstning 1 rdl.
22. oktober 1694: Er Søren Jensen forundt Jens Jørgensens enkes bolig i Lønne, som 
hun for alderdoms og svagheds skyld til ham har opladt for indfæstning 3 mk.
22. oktober 1694: Er Michel Pedersens sidst påboede og for armod og svaghed afstået 
sin bolig i Hennebjerg i Henne sogn forundt sønnen Peder Michelsen for indfæstning 
4 mk.
22. oktober 1694: Er salig Christen Sørensens enkes [Maren Jensdatter] gård i Hov
strup i Henne sogn, som hun for høj alderdom og svaghed har afstået til sønnen Søren 
Christensen og svogeren Terben Christensen [ægter hendes datter], hver en halvpart, 
forundt dem begge for indfæstning 1 rdl.
22. oktober 1694: Er Peder Pedersens sidst påboede og fradøde halve gård i Outrup 
sogn, Gammelgaard kaldet, forundt Niels Pedersen i Outrup, som ægtede enken [Anne 
Ibsdatter?], for indfæstning 4 mk.
23. oktober 1694: Halvdelen af Bolkærgaard i Nebel sogn bortfæstet til Christen Pe
dersen, hvis fader Peder Felding stiller kaution for ham.
31. juli 1695 : Er salig Christen Nissens halvgård i Hallum, Kvong sogn, som enken for 
høj alderdom og svaghed har afstået til Niels Bertelsen, for indfæstning 1 rdl.
1695 : Som Christen Madsen i Nør Hebo, Janderup sogn, har beboet den Và part gård, 
skylder l-21/3-0-0, hvilke han ikke for alderdom og armod kunne vedblive. Derfor han 
bemeldte 1/3 part gård har opladt til Knud Nielsen, som og findes dygtig samme at 
antage. Da på det at stedet herefter kunne blive ved magt, har jeg det og bevilget på 
mine højbydende herrers gode approbation, som formodes og bliver bifaldet, og det 
uden nogen fæstes givelse i henseende til stedets ringhed.
[Svar]: Dette bevilges formedelst stedets ringhed.
31. juli 1695: Er Niels Troelsens sidst påboede og fradøde halvgård i Hyllerslev i Jan
derup sogn forundt Niels Jensen af Næsbjerg, som ægtet enken, for indfæstning 4 mk. 
1695: Christen Christensen i Præstbøl, Nebel sogn, hvis salshus,som var 18 fag, med 
et godt forråd af æde- og sædekorn, ved en ulykkelig vådeild blev lagt i aske. Til dens 
opbyggelse igen 16 rd. og til sædekorn 3 rd. 8 sk. samt til rytterens forplejning fra 1. 
maj 1695 til 1. sept, næst efter af 2-7-0-0 hartkorn er 3 rd. 5 mk.
31. juli 1695: Christen Christensen i Hallum, Kvong sogn, som på nogle års tid har 
været hel svag og mest sengeliggende, er fradød sin påboende og i fæste havende



15

halvgård, som er ansat for 2-2-0-0 hartk. så gårdens bygning over samme hans 
langvarige sygdom er blevet helt forfalden, ihvorvel jeg ofte derom ham har påmindet, 
men som hans tilstand for svagheden ham så hårdt angreb, var ikkun ved slet tilstand, 
og efterdags mere og mere tiltog, kunne han næppe orke rytterens forplejning, når det 
tørre brød til sig, sin fattige hustru og små børn havde godtfolk ikke af medynk givet 
ham. Og som enken, efter hans død, ikke længere kan drive den, har jeg efter pligt 
overtalt Niels Christensen af Hallum samme at antage., og om han måtte nyde stedets 
inventarium af et bæst, 1 plov og vogn så og en ko, 1 kalv og 2 får.
[Svar]: Niels Christensen nyder 20 rd. af kassen til stedets renovation.
22.april 1696: Er salig Christen Pedersens enkes halve gård i Præstbøl i Nebel sogn 
forundt Søren Christensen, såsom hun ikke længere kunne vedblive, for indfæstning 
2 rdl.
22. april 1696: Er hæderlig og vellærd mand hr. Jens Nielsen Hoe i Ho sogn, forundt 
en hans kongl: maysts: ryttergård samme steds, som hans salig fader hr. Niels Nielsen 
forhen i brug haft har under præstegården, og er fradød, i henseende den nyder fra 
hans separeris for indfætning 2 rdl.
13. marts 1697: Efter den afdøde rytter Oluf Jensen Huas [Hvas], som udi Kjelst var 
beliggende, og udi Varde blev ihjelstukken af corporal Conrad Dombeck den 4. febr. 
1697, er mig udi sandhed, af hans vært og andre troværdige folk, blevet berettet ej 
nogen middel i ringeste måde at være efterladt, den bare mundering alene undtaget, 
hvilket af mig underskrevne testeres. Janderup d. 13. marts 1697. Hans Sørensen.
4. august 1697: Er Peder Sørensens sidst påboede og fradøde partgard i Nebel sogn 
og by forundt Christen Nielsen som ægtet enken, for indfæstning 1 rdl. 2 mk.
4. august 1697: Er Jens Jensens halve part af Billumgaard i Billum sogn, som han 
formedelst alderdom og armod, godvillig har opladt og afstået til Niels Michelsen for 
indfæstning 2 rdl.
4. august 1697: Er salig Søren Jensens enkes halvgård i Hallum, som hun for alderdom 
og svaghed har afstået til sønnen Jens Sørensen, for indfæstning 1 rdl. 2 mk.
4. august 1697: Er Michel Pedersens partgård udi Outrup sogn, som han formedelst 
høj alderdom opladt og afstået har til Hans Hansen, for indfæstning 4 mk.
4. august 1697: Er Niels Hendrichsens halvgård i Lønne sogn og by, som han godvillig 
har opladt og afstået til hans søn Christen Nielsen, for indfæstning 1 rdl.
4. august 1697: Er salig Lambert Rasches enkes halvgård i Rottarp udi Outrup sogn, 
som hun formedelst uvederhæftigheds skyld, godvillig afstået har til Oluf Pedersen, 
som ægtet hendes datter, forundt for indfæstning 1 rdl.
4. august 1697: Er Christen Petersen Graahedes gård i Nebel sogn og by, som han for 
alderdom og svagheds skyld godvillig opladt og afstået har til Gunde Christensen, 
forundt for indfæstning 1 rdl. og 2 mk.
4. august 1697: Er salig Christen Gundesens enkes gård i Hovstrup udi Henne Sogn, 
som hun formedelst alderdom og svaghed har afstået til Hans Thomsen, som har ægtet 
hendes datter, for indfæstning. 4 mk.
4. august 1697: Er Jens Pedersens gård i Billumtarp i Billum sogn, som han for 
alderdom og skrøbeligheds skyld godvillig opladt og afstået har til Christen Knudsen, 
forundt for indfæstning 2 rdl.
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4. august 1697: Er Niels Laursens halvgård i Hyllerslev i Janderup sogn, som han 
formedelst hans uvederhæftigheds skyld, godvillig har afstået, for indfæstning 1 rdl. 
4. august 1697: Er Niels Christensen i Ål sogn i Borre forundt Niels Nielsens gård 
ibid., som han formedelst armod øde forlod, med kondition at han, efter comissionens 
resolution, nyder den tillagte hjælp som er 2 heste og 2 køer samt 4 års frihed samt fri 
for indfæstning.
4. august 1697: Er Christen Nielsens enkes gård i Klinting i Henne sogn, som hun 
formedelst største armod måtte kvittere og lod stå øde, igen forundt Christen Chri
stensen for indfæstning fri, item det til stedet købte sædebyg, som er 1 tønde, og bog
hvede 6 skæpper, som kostede 3 rdl. og 5 mk. Samt rytterens forplejning fra 1. marts 
og til 1. september som er 2 rdl. 2 mk. 8 sk.
3. august 1698: Er Niels Madsens halve part af Bandsbjerggård i Janderup sogn, som 
han formedelst svagheds skyld godvillig opladt har til Christen Eskesen, forundt for 
indfæstning 2 rdl.
3. august 1698: Er Niels Nielsen degns 1/3 part gård i Billum sogn og by forundt hans 
søn Niels Nielsen for fæstes givelse 1 rdl.
3. august 1698: Er Christen Christensens partgård i Præstbøl i Nebel sogn, som han 
formedelst alderdom og svaghed har afstået til Niels Pedersen for indfæstning 4 mk. 
3. august 1698: Er Peder Clemendsens partgård i Sædding i Nebel sogn forundt Laurs 
Christensen af Præstbøl, som ægtet hans datter, for indfæstning 1 rdl.
21. juni 1699: Er Thomas Pedersen Strægårds partgård i Nebel sogn og by, som han 
formedelst alderdom og svaghed har opladt til hans søn Peder Thomsen, for indfæst
ning 1 rdl.
21. juni 1699: Er enken Johanne Christensdatters partgård i Sædding i Nebel sogn, 
som hun har afstået til en karl Peder Eskesen, tillige hendes datter at ægte, for ind
fæstning 1 rdl.
21. juni 1699: Er salig Søren Jensens bolig i Lønne forundt Søren Jepsen af Henne 
sogn, som ægter enken, for indfæstning 1 rdl.
21. juni 1699: Er salig Christen Henrichsens enkes bolig i Lønne sogn og by, som hun 
formedelst høj alderdom og svaghed har afstået til hendes søn Henrich Christensen, 
for indfæstning 2 rd.
21. juni 1699: Er Mads Jørgensens halvgård i Kvong sogn i Kvorup, som han for
medelst armod og uvederhæftighed måtte forlade, forundt Niels Nielsen for indfæst
ning fri, samt og for rytterens forplejning, som ex casse er betalt, og regimentskriveren 
til udgift passerer, fra 1. januar 1699 og til 1. okt. næst efter, nemlig 5 rdl.l mk. 8 sk. 
21. juni 1699: Er Christen Christensens halvgård i Kyong sogn og by, som han forme
delst høj alderdom og skrøbelighed har opladt og afstået til hans søn Niels Christen
sen, for indfæstning 2 rdl.
21. juni 1699: Er salig Christen Boedsens halvgård i Torbøl i Outrup sogn, som enken 
formedelst stor armod og uvederhæftighed har opladt til Christian Johansen, for ind
fæstning 1 rdl. 2 mk.
21. juni 1699: Er enken Anna Christensensdatters halvgård i Markskelgaard i Ål 
sogn, som hun godvillig har opladt og afstået til hendes søn Jes Hansen, for indfæst
ning 2 rdl.
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21. juni 1699: Er salig Hans Christensens enkes halvpart af ermeldte Markskelgaard, 
som hun og godvillig har overdraget til hendes søn Hans Hansen, for indfæstning 2 
rdl.
21. juni 1699: Er Mette Pedersdatters fradøde stykke stug i Lunde forundt Christen 
Sørensen, for indfæstning 2 mk.
21. juni 1699: Hans Jensen i Billumtarp har indtil dette forår beboet sin i fæste haven
de partgård, skylder af 3-2-0-0 hartk.. Hvilken han da, formedelst hans udygtighed og 
stedets ulovlig beboelse, især der ingen besætning ved stedet befandtes, for det og 
husene ganske er brøstfældige, som mesten står for fald, og ikke uden stor bekostning 
kan repareres, i armod måtte forlade og kvittere. Hvilket erhvervede synstingsvidne, 
som herhos følger, udførligen beviser.
1700: Som Mads Jacobsen ved indfæstningen af Hans Pedersens partgård i Hyllerslev
1 Janderup sogn er tillagt den dertil såede sæd, så og restancen at være fri, og nyder 
et års frihed fra 1. sept. 1700 til årsdagen 1701.
1700: Lauge Hansen på Burgård forundt Poul Christensens gård i Billum sogn og by 
med et års frihed, efter resolutionens 126. post, for hvilke som står for 1-7-0-0 hartk. 
26. januar 1702: Er Hans Pedersen i Hyllerslev udi Janderup sogn, hans partgård, som 
han i armod både med hustru og børn måtte forlade, så bygningen snart af brøstfæl- 
dighed faldt ned, og ingen besætning fandtes, med mere, hvoraf udgiften ej kunne 
blive svaret, forundt Mads Jacobsen fra Billum, der til stedets opkomst er forundt og 
tillagt følgende: 1. vårsæden som er indkøbt og har kostet byg 1 td. 4 skp. a’ tønden
2 rdl. 3 mk. er 3 rdl. 4 mk., 8 sk., boghvede 6 skp. for 1 rdl. 3 mk. 12 sk. 2: Ved ste
det pådragende restance fra 1. jan. 1700 og til 1. sept, næstefter er 4 rd. 2 mk. 3: Et 
års frihed til husenes opbyggelse fra 1. sept. 1700 og til 1. sept. 1701 er 6 rd. 3 mk. 
ialt 16 rd. 1 mk.
24. januar 1702: Formedelst disse tvende fattige mænd af Vester herred i Billum sogn 
og by navnlig Niels Hansen og Dynes Jepsen deres mig vel vitterlige armelige tilstand, 
anledes jeg følgende for mine højbydende herrer at andrage det, bemeldte mænd er
ganske forarmet, som dem forvoldet ulykkelig ildebrand over......... for nogle år siden.
Såvel fordi stedet på ager og eng ikkun er ringe, og at derforuden tid efter anden 
mistet deres bæster og kvæg. Er dertil med anseende forrige åringers store misvækst, 
i hvilket de af sådan elendigheds årsag de måtte hver vinter betle deres brød til 
rytteren, dem selv og deres mange små børn, så forstrækningerne, som dem årlig 
gjordes, har vel ikke nogen middel været at bekomme. Hvilken deres til de høje her
rers ydmygest indseende supplik yderlig forklarer og bestyrkes af her følgende 
tingsvidne til dato den 12. januar 1700, osv.
24. januar 1702: Så er og en fattig mand Las Christensen i Orten, boende på en halv
gård, i allerstørste armod geråden, formedelst hans bæsters frastyrtelse år efter anden, 
som han dyrt har indkøbt for egne midler, såvel som andres, der han har lånt, som 
manden tilforn var vel ved magt, ikke kan stedet subsistere og avlingens drift fortsætte 
uden at noget gunstigen bliver hjulpet med et plovbæst, hvorom ham allerydmygst og 
indstændigt supplikere, idet stadig forhåbende at blive bønhørt.
[Svar]: Efter næstforrige aflige beskaffenhed, som uforbegængeligen med et plov
bæst, med forhjælpes såfremt han ellers ved stedet skal forblive.
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24. januar 1702: Eske Lassen i Lundager i Lunde sogn, der under fæste har en gård 
samme sted, skylder hartk. 4 tdr 5 skp. Er hans salshus formedelst den skadelige ilde
brand nu sidst afvigte torsdag nat imellem den 26. og 27. januar er vorden i aske lagt, 
som var 16 forsvarlige fag husbygning med indeværende boskab, såsom sengeklæder 
og gangklæder, kister og skrin med hvis videre i huset fandtes af forråd til underhold
ning af rug og malt, så de stakkels folk der foruden næppelig med livet udkom, 
anseende vådeilden dem så hastigt om nattetide overfaldt. Thi er den fattige mand, 
som ikkun så ganske ømt til forn, nu i yderste armod gerådet, og ej kan hjælpe sig 
selv eller herefter subsistere om han ikke hjælpes.
[Svar]:På det at denne gård, som er over en halv rytterlægd ikke, formedelst anførte 
bevislige overfaldne vanlykke skulle blive øde, særligen manden tilforn var i en arme
lig tilstand, så gives ham til 16 fag hus i alt 21 rdl. 2 mk., som regimentskriveren af 
kassens midler betaler, og ham til udgift må passere. Foruden bevilges ham og for de 
subsistense 8 måneders frihed på hartkornet, mens her imod gør regimentskriveren 
god opagtning at et godt og dygtigt salshus igen vorder opbygt, og ellers holdes ved 
magt til at svare afgiften.
24. januar 1702: Peter Nielsens fradøde halve gård i Torbøl i Outrup sogn, skylder 3 
tdr. 1 skp. samt af stubeng 6 skp. til hobe 3 tdr. 7 skp. hartk. Har sig indfunden en ung 
karl nemlig Jens Mortensen af Aldrup? i fæste at vil antage, tillige fornævnte Peter 
Nielsens søster Maren Pedersdatter? at ægte. Da i henseende at gården med en dygtig 
karl igen vil blive forsynet, formodes ham samme i fæste forundt.
[Svar]: Giver til fæste 1 rdl.
24. januar 1702: Peder Sørensen, som beboede en bolig i Hennebjerg, skylder 7 skp. 
hartk., har tillige haft et øde gadehus, gav årlig til kassen 4 mk. Er forleden sommer 
1701 den fradød i en meget armelig og slet tilstand, så der i så måde førend hans død 
og siden tildragen stedet restancer ialt 8 rdl. osv. Men nu har jeg overtalt en ung karl 
Steffen Nielsen den at antage på kondition at han nyder 1 års frihed osv. Dette 
bevilges.
26. januar 1702: Er Søren Christensens fradøde halvgård i Præstbøl i Nebel sogn, som 
enken ej alene længere kunne vedblive, og derfor indladt sig i ægteskab med en ung 
karl af Sønder Bork Jens Olufsen, og stedet forundt ham for indfæstning 1 rdl.2 mk. 
26. januar 1702: Er ligeledes Hans Christensens fradøde fjerdepart gård i Sædding i 
Nebel sogn, forundt sønnen Boye Hansen for indfæstning 2 rdl.
26. januar 1702: Er Rasmus Nielsens opladte partgård i Allerslev i Outrup sogn 
forundt sin stedsøn Christen Pedersen for fæste 4 mk.
26. januar 1702: Er Hans Jensen i Billumtarp hans fast øde forladte halve gård sam
mesteds, forundt Niels Tarp af Varde og Tue Bachensen, rytterbonde i bemeldte Tarp, 
på konditioner /:såsom bygningen var ganske forfalden og ingen besætning på stedet 
med mere:/ at nyde til dens opkomst nemlig: 1 : At nyde det lidet over sæden indavlede 
rug samt byggen, til da forestående vårsæd med mere. 2: Høbjergningen til udtæring 
for gøde på stedet. 3: Frihed i 2 år fra 1. maj 1700 af at regne, foruden de 4 måneder 
forhen af kassen er betalt, og ej beregnet, da i så måde angår fra 1. januar 1700 og til 
1. maj 1702 af 3 tdr. 2 skp. hartkorn der imidlertid bedrager til 30 rdl. 2 mk. 4: 
Restancerne på stedet er til moxen at efterlades.



19

26. januar 1702: Er Søren Jensens fradøde bolig i Lønne forundt en ung karl Søren 
Jepsen tillige enken på stedet at ægte, for fæste 4 mk
26. januar 1702: Er Peder Sørensens bolig i Lønne, som han formedelst alderdom har 
afstået til sin søn Christen Pedersen, for fæste 3 mk.
26. januar 1702: Er Adzer Pedersen på Lønne hede sin i fæste havende bolig, som han 
for alderdom har afstået til sin søn Ole Adsersen, for fæste 4 mk.
26. januar 1702: Er Niels Jensens halvgård i Bredmose i Oksby sogn, som han for
medelst skrøbelighed har afstået til en ung karl Mads Pedersen tillige mandens datter 
at ægte, for fæste 1 rdl. 2 mk.
26. januar 1702: Er Peder Clemendsen i Sædding i Nebel sogn hans påboende 
partgård, som han formedelst alderdom har afstået til en ung karl Laurids Christensen, 
tillige hans datter at ægte, for fæste 1 rdl. 2 mk.
26. januar 1702: Er Christen Christensen i Præstbøl hans påboende partgård forundt 
en ung karl Niels Pedersen tillige at ægte hans datter, for fæste 2 rdl.
26. januar 1702: Er Hartvig Sørensens partgård i Præstbøl forundt sin stifsøn Søren 
Christensen, for fæste 1 rd. 2 mk.
26. januar 1702: Er Christen Hansens fradøde halvgård i Sædding forundt en ung karl 
Jørgen Lassen af Bork, som bemeldte mands enke for ham har opladt, tillige hendes 
broderdatter at ægte, for fæste 2 rdl.
26. januar 1702: Er Jep Gregersen i Sædding i Nebel sogn hans halve gård, som han 
har opladt til en ung karl Jørgen Sørensen af Hovstrup, tillige mandens datter at ægte, 
for fæste 2 rdl.
26. januar 1702: Er ung Jens Sørensen og hans hustrus fradøde halve gård i Hallum
1 Kvong sogn forundt en ung karl Morten Pedersen, for fæste 1 rdl.
26. januar 1702: er enken Karen Carlsdatters partgård tillige et øde bygge sted i 
Sædding i Nebel sogn, som hun har afstået til hendes søn Peder Jørgensen, for fæste
2 rdl.
26. januar 1702: Er Joen Pedersens 3. partgård forundt en ung karl Niels Sørensen, 
for fæste 1 rdl.
26. januar 1702: Er Poul Christensen i Billum sogn og by hans påboende partgard, 
som han formedelst ulykkelig tilfald på kvæg og bæster, måtte afstå, forundt en ung 
karl Lauge Hansen af Burgaard på condition, at han til stedets opkomst nyder 1: De 
pa stedet tildragende restancer at være efterladt, nemlig månedspenge og forstrækning 
er 7 rdl. 1 mk. 2 sk. 2: At reparere bygningen som var brøstfeldig, jorden at føre i 
brug, samt at forskaffe besætning, et års frihed som er 7 rdl. 3mk. 3: Fri for fæstes 
givelse.
26. januar 1702: Er til Eske Lassen i Lundager i Lunde sogn, hvis salshus 16 fag ved 
ulykkelig ildebrand blev lagt i aske, med al iværende boskab og underholdning, givet 
igen til hjælp følgende af kassen: 1 : Til 16 fag hus 21 rdl. 2 mk. 2: Samt 8 måneders 
frihed på 4-5-0-0 hartkorn, som er 12 rdl. 2 mk.
26. januar 1702: Er Jens Pedersens fradøde halve ryttergård i Sønder Hebo i Janderup 
sogn forundt sønnen Niels Jensen, for indfæstning 2 rdl.
26. januar 1702: Er Peder Nielsens fradøde halvgård i Torbøl i Outrup sogn forundt
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en ung karl Jens Mortensen af Outrup, tillige forbemeldte Peder Nielsens steddatter 
at ægte, mod fæste 1 rdl.
26. januar 1702: Er Peder Sørensens partbolig i Hennebjerg i Henne sogn tillige et øde 
gadehus, som han er ffadød, i en meget armelig og slet tilstand, så udgiften og ej kun
ne blive svaret, forundt Stepfen Nielsen på condition o.s.v.
25. maj 1703: Er Hans Jacobsen fæstet sin gamle moders Jacob Kimers enkes be
boende partgård i Nør Hebo i Janderup sogn for indfæstning 4 mk.
25. maj 1703: Er rytterbonden Søren Christensen af Billum fæstet Hans Tobias 
Brotdkorbs ryttergård i Hyllerslev by i Janderup sogn /: som han ikke længere kunne 
forsvarlig bebo:/ imod fæstepenge 5 rd.
25. maj 1703 : Er Anders Lassen, fæstet sin gamle, fast gravfældige fader Las Nielsens 
14 gård i Hyllerslev by i Janderup sogn, for penge til stedsmål 2 rdl.
25. maj 1703 : Er Hans Tuesen, fæstet sin gamle fader Tue Hansens halve gård i Tarp, 
Billum sogn, givet til indfæstning 2 rdl.
25. maj 1703: Er Jens Jensen fæstet Søren Christensens halve gård i Billum sogn og 
by, som han for ham /:i henseende han, nemlig Søren Christensen fæstede ommeldte 
Hans Tobias Brotkorbs gård i Hyllerslev:/ godvilligen afstod, givet til fæstepenge 2 
rdl.
25. maj 1703: Er Hans Pedersen fæstet sin gamle fader Peder Hansens halve gård i 
Billum by, for indfæstning 1 rdl.
25. maj 1703: Er Niels Christensen, fæstet Niels Nielsens forhen beboede partgård i 
Billum by, som han, som den var ham alt for meget over hånden, måtte kvittere. 
Derfor såsom denne skulle conservere stedet på bygningen, som var forfalden etc., er 
han vorden den forundt, fri for indfæstningspenge.
25. maj 1703 : Er Backen Dynesen forundt i fæste sin fattige moder Dynes Backensens 
enkes halve gård i Kjelst, imod en kendelse 4 mk.
25. maj 1703: Er Hans Hansen forundt i fæste 14 parten af sin gamle faders Hans 
Hansens påboende gård i Øster Vrøgum, Ål sogn, for indfæstning 1 rdl. 3 mk.
25. maj 1703: Er Søren Sørensen ligeledes forundt i fæste sin gamle og fast sengelig
gende faders Søren Sørensens halve gård i Sædding by i Nebel sogn, imod indfæstnig 
2 rdl.
25. maj 1703: Er Knud Jacobsen fæstet Niels Pedersens partgård i Dejrup i Outrup 
sogn, som han formedelst alderdom og skrøbelighed måtte afstå, givet indfæstning 1 
rdl.
25. maj 1703: Er Poul Christensen fæstet sin udlevede faders Christen Pedersens 
partgård i Kastkær i Lunde sogn, for indfæstning 2 rdl.
25. maj 1703: Er Niels Olufsen, fri for indfæstningspenge, vorden forundt hans faders 
Oluf Nielsens beboede partgård i Hennebjerg i Henne sogn, såsom gården befandtes 
i en meget slet tilstand og besætningen ikkun ringe.
25. maj 1703 : Er Niels Nielsen fæstet sin fader Niels Nielsens partgård i Hennebjerg 
i Henne sogn, imod en kendelse anseende den slette tilstands egn af 4 mk.
25. maj 1703: Er Jens Jensen på lige måde, som ved Niels Olufsen ermeldt, forundt 
sin fader Jens Sørensens partgård i Fidde i Henne sogn.
25. maj 1703: Er Oluf Pedersen i fæste forundt sin gamle fader Peder Præstis partgård
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i Lønne, og som tilstanden af midler var ikkun ringe, husene brøstfældig og ejen
dommene formedelst sandflugt fra Vesterhavet hel meget forringet, blev han fri for 
fæstes givelse.
7. juni 1703: Hans Pedersen i Hyllerslev i Janderup sogn, som beboede en partgård 
sammesteds, skylder hartkorn 1 td. 5 skp., måtte forleden år i den dyre tid stedet i 
armod forlade, både med hustru og børn, thi husene faldt, formedelst brøstfældigheds 
skyld, snart ned på ham, og ikke kunne svare udgiften, ja  det værste, der ikke 
befandtes ved stedet til besætning uden bare aleneste en gammel udlevet bæst, så jeg 
ingen, ved nogen middel kunne bekomme til stedet, da ovennævnte Hans Pedersen det 
forlod i januar 1700, og hverken havde æde- eller sædekorn efterladt sig, men måtte 
ved rytterbøndeme lade vårsæden så, hvortil jeg indkøbte byg 1 td. 4 skp. a' td. 2 rdl. 
5 mk. er 5 rd. 4 mk. 8 sk., boghvede 6 skp. for 1 rdl. 5 mk. 12 sk., der formodes mig 
vorder godtgjort i mine allerunderdanigste regnskaber til udgift at passere. Var endda 
ingen som sig dertil ville lade persvadere, førend en ung mand Mads Jacobsen fra 
Billum sogn, ved gode venner overtaltes stedet at antage I : fordi den ikke ganske skulle 
blive øde:/, som skete i august samme år, men på condition: 1. At han uden nogen 
betaling beholdt vårsæden som var sået. 2. For restancen af månedspengene, som var 
af hartkorn uafstaltet (uafstattet?) fra 1. januar 1700 og til 1. september næstefter, der 
bedrager sig til penge 4 rdl. 2 mark danske. 3 .1 det allerringeste til at bygge husene 
op med samt stedet besætte og ret føre i brug, nyder et års frihed for rytterhold fra 
ovennævnte september måned af; som henstilles til mine højbydende herres resolution, 
på det manden ikke igen øde skal forlade gården, såsom han ej anderledes derved er 
hæftet, end som rørt er, for ellers havde man ikke kunnet erlanget ham dertil. 
General commissariatets svar: Efter den anførte beskaffenhed passerer regiment
skriveren til udgift vårsædens bekostning, som er penge 5 rdl. 2 mk. 4 sk., hvilket 
Mads Jacobsen, som stedet nyder, beholder uden nogen betaling, samt fri for restan
cen af månedspengene, som er 5 rdl. 4 mk. 12 sk.. Item at nyde et års frihed for 
rytterhold fra 1. sept. 1700 og til 1. sept. 1701, hvorimod han reparerer husene og 
stedet besætter, og ejendommen fører i sin tilbørlig brug, som regimentskriveren far 
god indseende med, det samme vorder efterkommet.
7. juni 1703: Som Hans Christensen er fradød sin fjerdepartgård i Sædding i Nebel 
sogn af 5-5-0-0 og ingen af hans børn befandtes bedre bekvemmelig den igen at 
antage, uden sønnen Boje Hansen, så har jeg i henseende til stedets forsvarlige 
iståndholdelse interim ham den på mine o.s.v bevilget at måtte tiltræde. Bevilges, gi
ver 2 rdl. i fæste.
7. juni 1703 : Elisabeth Pedersdatter, som boede i Store Hebo, og desforuden i Sønder 
Hebo af ryttergodset havde i fæste en rytterpartgård skylder hkorn. 5-P/2-0-0 og af 
stug ejendom 1% skp., er for nogen tid siden ved døden afgået, til hvilken igen 
fæstelig at antage har sig indfunden den salig matrones svoger hr. Hans Sørensen 
Vinter, sognepræst til Janderup og Billum menigheder, som erbyder ej alene udkræ
vende og fiild forsvarlig bygning på stedet /: hvoraf ikkun lidet tilforn er befunden:/ at 
opsætte, men endog besætning af bæster og kvæg med plov og vognsgang efter hans 
kongl:. majts: rytterforordning, stedet vedbørlig med forsyne, og derhos udgiften 
rigtig svare. Desårsag formoder, i betragtning gårdens conservation, at hr. Hans
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Sørensen Vinter forundes den i fæste, da man kan være forsikret om, et vel bebygt 
sted og kan svare udgiften. Bevilges og 2 rdl. i fæste.
7. juni 1703 : Som Joen Henrichsen i Kvong sogn og by, der beboede en partgård ibid, 
skylder 2-1-0-0 hartk., er for nogen tid siden ved døden afgået, og hans efterladte 
enke til dato har hensiddet ved stedet og noksom udgiften svaret, hvilket hun for
mærkede holdt hende for tungt at udstå, tillige med at holde tjenestefolk til avlingens 
forrettelse. Så har hun af des årsag indladt sig i ægteskab med en ung karl af Kæmp 
Eske Christensen, som stedet i fæste er begærende. Bevilget og giver 1 rdl. i fæste. 
7. juni 1703: Som Hans Hansen, som beboede en part ryttergård i Allerslev i Outrup 
sogn skylder 7 skp. hartk., er for nogen tid siden ved døden afgået, til samme gård at 
antage, og enken at ægte, har sig indfunden en ung karl Hans Christensen af Orten, 
som eragtes dygtig og flittig stedet ved magt at holde. Bevilges uden fæste.
7. juni 1703: Formedelst alderdom og svaghed har Rasmus Nielsen i Allerslev i 
Outrup sogn afstået sin påboende partgård, skylder 1-4-0-0, til sin stifsøn Christen 
Pedersen. Bevilges og 4 mark i fæste.
7. juni 1703: Som Christen Rasch udi Hyllerslev, der beboede en ryttergård, skylder 
5 tdr. hartk., ved døden er afgangen, og hans efterladte enke befinder sig alt for 
besværligt den alene at fortsætte og ved magt holde, så har sig indfundet en person 
navnlig Hans Tobias Brodkorb, som den vil antage tillige enken at ægte. Da i hense
ende at karlen er sufficant, og enken ved stedet forbliver, har jeg det consenteret, på 
mine højbydende herres videre approbation, som ydmygt forventes. Gen. com. svarer 
at det bevilges og giver til indfæstning 3 rdl.
7. juni 1703: Thomas Nielsen er fradød sin i fæste havende og påboende gård i Jan- 
derup sogn og by, skylder 5 tdr. ’/2 skp. hartkorn. Samme sted at antage har indfundet 
sig en person navnlig Morten Pedersen af Bredmose, som og dertil er sufficant den at 
fortsætte og ved magt holde; da i henseende at gården igen med en dygtig karl bliver 
forsynet, har jeg det bevilget o.s.v. Bevilges og 5 rdl. i fæste.
7. juni 1703: Peder Christensen, som beboede en rytterpartgård i Allerslev i Outrup 
sogn, skylder hartk. 1-6-0-0, er samme forgangne vinter fradød. Og som tilstanden 
efter ham ikkun befandtes slet, så har enken ej eragtet sig tjenlig alene med en del små 
uopdragne børn at hensidde; thi har hun sig des årsag indladt sig i ægteskabsløfte med 
en karl af Gadgaard i Outrup sogn, Niels Pedersen, som derpå stedet i fæste begærer. 
Bevilges og giver i fæste 4 mk.
7. juni 1703: Søren Jensen i Lønne, som sammested havde en bolig i fæste, skylder 1 
td. 5 skp. er for nogen tid siden død, hvorover enken i henseende atter ved stedet at 
forblive, har indladt sig i ægteskab med en ung karl Søren Jepsen som stedet i fæste 
begærer, formodes vorde bevilget. Bevilges og giver til fæste 4 mk.
7. juni 1703: Søren Pedersen i Lønne, som bebor ilige måde en bolig, svarer hartk. 1 
td., har samme formedelst alderdoms skyld godvilligen opladt og afstået til sin søn 
Christen Pedersen, som er en frisk ung karl og noksom stedet kan fortsætte. Formoder 
derfor samme afståelse til fæstes erlangelse. Dette bevilges og giver 5 mk. i fæste.
7. juni 1703: I lige måde har Asser Pedersen på Lønne Hede sin i fæste havende 
partgård, skylder harsk. 1 td. 5 skp., af alderdom godvilligen opladt og afstået til sin 
søn Ole Assersen, som det vil antage og i fæste begærer. Hvilket formodes vorder
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tilladt, såsom karlen er en dygtig ung karl hvorved stedet pligtelig og forsvarlig kan 
beboes. Bevilget imod 4 mk i fæste.
7. juni 1703: Item har Niels Gundesen i Hovstrup i Henne sogn, formedelst armod og 
svagheds skyld sin i fæste havende partgård samme Sted, skylder harsk. 1 td., godvillig 
opladt og afstået til sin søn Gunde Nielsen, som agtes dygtig stedet at forestå. Derfor 
ham samme interims bevilget på mine højbydende herrers appropation som ydmyg 
forventes.
[Svar]: Som manden formedelst armod har måttet stedet oplade, og sønnen desto 
bedre skal stræbe, bevilges dette ham uden fæste.
7. juni 1703: Samledes har forrige gårdmand salig Niels Boltsersens enke formedelst 
fattigdom og skrøbeligheds skyld, sin påboende partgård i Henne sogn, skylder hartk. 1 
td., godvillig opladt og afstået til sin søn Peder Nielsen, som formedelst duelig og 
pligtighed noksom stedet kan forestå og istandsætte, hvorfor formodes det bevilget. 
Dette bevilges, da det er aflige beskaffenhed som forrige og uden fæstes givelse. 
15. oktober 1703: Er Christen Jørgensen fæstet sin udlevede gamle moder, Jørgen 
Christensens enkes partgård i Kvong sogn og by, imod fæste 2 rdl.
15. oktober 1703 : Nebel sogn og by, Christen Nielsen Holm /:hvis ladehus, bestående 
af 9 fag med indeværende korn og foder, i september af lynild blev afbrændt:/ er efter 
sessionens resolution de dato 15. okt. 1703 og gen. commissariatets approbation 15. 
dec næst efter vorden givet til 8 fag ladehuses opbyggelse 9 rdl. 2 mk., og nogen hjælp 
for hans hø og korns mistelse, til kvæg og bæsters overfødelse i vinter 6 rdl.
15. oktober 1703: Rytterbonden Peder Sørensen i Ål sogn, af 4-1-0-0 nartk. som 
formedelst tilfalden vanlykke på andet år, har mistet otte høveder af heste, køer og 
andre kreter, at må hjælpes til 2 gode bæster med penge 18 rdl., og derimod stille 
kaution, for gårdens ved magt holdelse, og månedspengenes clarering uden afgang, 
ellers eller og søges en anden, som har middel gården på ny at sætte i stand.
[Svar ffa gen. com.]: At bonden for det første med disse 18 rdl. til tvende bæsters 
indkøb assisteres, bifaldes hermed, men på det bonden ej skal vænnes på kassen, vil 
slig lån sættes til restancen indtil regimentskriveren ser hvorledes bonden bringer sin 
gård i skik, og ellers svarer den behørige afgift, og når han da bliver formuende, 
betaler han pengene igen, som regimentskriveren indkræver, og udi det øvrige 
forbliver det efter sessionens resolution, at hvis han ej sætter gården i stand, vil dertil 
en anden søges.
Ryttersessionen i Varde den 10. september 1704:
Michel Jørgensen, som boede forhen på en rytterpartgård i Nebel sogn og by, hkom. 
efter landm. 2-6-1-1 og reduceret 2-2’/--O-O, er for nogle år siden ved døden afgået, 
og enken gården forestået, som nu, formedelst alderdom, det ikke formår at kan 
afstedkomme. Har derfor samme afstået til en ung karl Christen Olesen, som er en fri 
karl fra sign. Anders Nielsens gods på Søvig, hvilken stedet i fæste begærer.
[Svar]: Denne mødte ikke.
Efter memorialens 11. resolverede post udi sessionen 25. maj 1703 angående en del 
gi. og skrøbelige mænds sønners extradering af rullerne, til stedernes conservation, 
under fæste, indfinder sig nu herved Niels Christensen i Hallum i Kvong sogn, som er 
hel skrøbelig, og der foruden på sine øjne har stor skade, med begæring, at hans søn
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Christen Nielsen, ved hvis hjælp han en fast øde gård samme sted af hkorn. efter 
landm. 3-0-2-1 og reduceret 2-2-0-0, har med stor møje antaget og i stand bragt, 
måtte nu nyde fæsteindhjemling på stedet, så at det kunne vorde holden fremdeles ved 
magt. Som faderen, anseende det består i avlingens drift ikke er god for, formodende 
dette sker, helst en anden, Oluf Nielsen af sign. Niels Nielsens gods til Endrupholm, 
i hans sted til dragon er vorden fremstillet, og siden sidste session continueret ved 
eksersitten under kaptajn Treiber, ja endog fremdeles ved kaptajn Legards kompagni, 
efter at dragonerne er blevet separeret fra soldaterne.
[Svar]: Denne mødte heller ikke, beror derfor til næste session.
Som Michel Thomsen i Lydum sogn, Lydumhede, der i fæste havde 2 rytterpartgårde, 
hvoraf den ene tilforn har været øde, begge hkorn. efter landm. 6-6-1-2 og reduceret 
4-6-0-0, er itzige sommer ved døden afgået. Og som han ingensinde har været gift, ej 
uden en tjenestekvinde og en hyrde ved stedet efterladt sig, så har jeg, i henseende 
stedet kunne vorde conser-veret, som ikkun i temmelig tilstand med bygning og 
besætning befindes, og at avlingen ikke skulle blive forsømt, stedet til ødelæggelse, 
været omhyggelig for en dertil igen at bekomme især den, som samme retteligen 
kunne forestå, da ej faet nærmere råd end nærværende Dynes Christensen af Hemmet 
sogn, Toftum, som er indrulleret for dragon udi en vidt afliggende lægd i Hoven sogn 
under kaptajn Oppenhuses kompagni. Hvilken, formedelst han ikkun har et øje, ved 
ulykkelig hændelse, ej er synderlig til dragontjeneste, men en meget god arbejdskarl, 
som denne gård vel behøver. Hvad hans udløsning af rullen angår, da er til den ende 
en rytterbonde Christen Christensen ved kirken i Hoven sogn, som er udi den lægd, 
bemeldte Dynes er indskrevet for, forelagt i sessionen at møde med sin søn, som 
formenes dygtig at være til indrullering i stedet igen, eller og en anden af reservene, 
som skal blive præsenteret.
[Svar]: En anden må først præsenteres i stedet.
Peder Sørensen i Debel, Outrup sogn, som bebor en rytterpartgård hkorn. efter landm. 
med noget omtvistet jord i Galkær, lig 3-1 -1-2 og reduceret 2-5-0-0, er en gi. skrø
belig mand og ikkun temmelig ved magt, begærer derfor at hans søn Morten Peder
sen, som længe har tjent i Ribe og andet steds, efter sit pas’ udvisning, måtte få sæde 
på sin gård. Hvilken han til avlingens fortsættelse har nu på den måde til sig hjem 
formået, tvivler ikke at det kan bevilges, på det stedet vorder holdet ved magt, helst 
og fordi faderen ved dragoneriets udskrivning måtte miste den søn Gregers Pedersen, 
som han da havde hjemme hos sig, de derved endnu for en dygtig dragon er bestå
ende.
[Svar]: Efterdi han har været 4 år fra ryttergodset og broderen er dragon, bevilges 
imod stedsmål 4 rdl.
Peder Jensen i Hovstrup by, Henne sogn, som har stået i dragontjeneste fra første 
anfang af, og i 4 års tid har forestået sin gi. fader Jens Pedersens gård, hartk. efter 
landm. 2-3-1-0 og reduceret 2-0-0-0, indstiller sig nu ved dette efter givne resolution 
i sessionen i Varde 13. oktober 1703 om fæste på stedet, formodende det ske, på det 
stedet ikke skal blive forsvæk-ket. Helst og som han ej er dygtig til dragon, men hvor 
meget man har end umaget sig for en anden i hans sted, så har dog ingen været at få, 
thi når der er søgt efter de forslagne, særlig Hans Nielsen i Ho og Christen Lassens
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sønner i Lønne med flere, så er de undvigt, og ikke villet lade sig til syne, som Peder 
Jensen og er vitterligt.
[Svar]: Efterdi en anden her i sessionen udi hans sted nu endelig er indrulleret, 
bevilges imod fæste 2 rdl.
10. september 1704: Jens Hansen i Hannevang, Billum sogn som bor på en ryt- 
terpartgård ibid, af 5-0-1-0 og efter reduktion 4-2-0-0, har formedelst alderdoms 
svaghed og armod opladt og afstået sin partgård til en ung karl Knud Boisen, som er 
en fri karl, og længe tjent i Holland, hvorfor jeg samme dertil har overtalt, på det 
gården som var fast forfalden, kunne vorde forbedret, som ikke af fornævnte Jens 
Hansen eller sønnen der er dragon var venteligt, formoder derfor denne, som ægter 
mandens datter, stedet nyder i fæste.
10. september 1704: Hans Frandsen i Skødstrup i Ål sogn, som ikke i mange år har 
været på ryttergodset, men sidst tjent i Ål præstegård, er derfra af mig blevet 
persvaderet sin fader Frands Hansens partgård af 5-4-2-2 og efter reduktion 5-2-0-0 
at antage, formedelst faderen er en gammel og skrøbelig mand, som intet ved avlingen 
kan fortsætte. Da som godset herved søges til conservation, som i sidste høst session 
er vorden andraget, under memorialens 4. post, formodes dette bevilget.
10. september 1704: Bertel Nielsen i Janderup sogn og by, som beboede en rytter- 
partgård sarmmesteds af 5-5-2-0 og efter reduktionen 5 tdr. skp. er samme partgård 
fradød tillige og hans enke. Da som den ej uden med noget kvindfolk var forsynet, var 
jeg omhyggelig for en dygtig karl til dens antagelse at fa ophørt, som er nærværende 
Jens Frandsen, som boede på propritary stavn der i byen, hvilken er god for stedet at 
sætte i stand, og forbeder derfor recommanderes til fæste indhjemling. Bevilges mod 
fæstemål otte rigsdaler.
10. september 1704: Niels Laugesen i Kjelst i Billum sogn er en meget gi. affældig 
mand, hvorfor han sin påboende partgård ibid, af 2-7-1-1 og efter reduktion 2-1-0-0 
har opladt og afstået til en ung karl Peder Nielsen, som er kommet fra Koldinghus amt 
med lovlig pas og afsked. Da, som stedet ved en ung karls ophold og tilsyn kan vorde 
forbedret forhåbes begærings bifald.
[Svar]: Er ikke amtmanden tilkendegivet, beror derfor til næste session.
11. september 1704: Gunde Nielsen i Henne sogn i Hovstrup by, som bor på en 
rytterpartgård af 1 -0-0-0 efter reduktion, har på en 4 års tid mistet af ulykkelig tilfælde 
fem af sine stærke heste og hopper med andet småkreter, så han derover er en meget 
forarmet mand,o.s.v.
11. september 1704: Jørgen Knudsen i Åsted i Kvong sogn, som bebor en rytterpart
gård af 1 td. 516 skp. efter reduktionen beviser med tingsvidne af Vester herredsting 
af 2. maj sidst, at han formedelst sine bæster og kvægs ulykkelig død er gerådet i 
største armod o.s.v.
[Svar]: Bonden vil.hjælpes med et plovbæst til 10 sietdaler og med en ko til 6 sletdlr.
11. september 1704: Rytterbonden Hans Christensen i Kærup i Janderup sogn af 
hartk. efter reduktion 2 tdr. 1 16 skp. klager, at hans nabo Christen Christensen skal 
have før nogen mand i byen udgået denne sommer, og fraslaget ham en dags slet udi 
sine bedste gæstenge nemlig Aalkjær, som han ville tilegne sig uden hans egen gårds 
ejendom, endog som denne andrager, at både deres enge og agre ved deres formand,
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rigtigt skal være skiftet og delt, som end et tingsvidne af Vester herredsting udstedt 
den 20. juli 1622, såo g e ta f2 1 . sept, samme år, skal være at bevise. Foruden beretter 
ydermere, at han gerne for væligheds skyld vil skifte ejendommene og stedernes 
bygninger med ham. Derfor søger de høje herrers gode resolution udi og refusion for 
det bortslagne hø.
[Svar]: Vil af regimentskriveren forderligst på åstedet udi begge parters overværelse 
examineres så den klagende må nyde ret, og dets befindende udi næste session videre 
andrager, dog ikke anderledes end som ved næst forrige post resolveres.
11. september 1704: Christen Johansen i Outrup sogn i Torbøl beklager, at han ikkun 
har en følhoppe og en hest til en halvgårds avling og drift, hvoraf dog hesten til dra
gons tjeneste er udskrevet, begærer at såfremt han skulle avlingen drive, det hesten, 
dog ej til upligt måtte bruges i ploven i hans egen bymark, eller og han måtte allemå- 
digst tilladte foderpenge, til at leje plovningen for, såsom han ellers ikke kan subsi- 
stere.
[Svar]: Det er vist nok at han nu ikkun har en hest til 21/s td. hartk.s brug, og dragon
hesten må ikke ploves med imod forordningen; slige casus er allerunderdanigst gjort 
hans kongl. majst. tilkende, og beror på allernådigst resolution eller anden anstalt fra 
gen. commissariatet. Beslag og foderpenge skal ellers den klagende imod næste vår
session efter kongl. allernådigst resolution, rigtignok blive betalt.
17. juni 1705:1 sidste session holdt i Varde den 10. september 1704 blev under min 
indgivne specifikation anført en fri karl af Anders Nielsens gods på Søvig, navnlig 
Christen Olufsen fra Hennebjerg, som efter foregående indhjemling da, såvel som 
endnu endskønt han ej ovenbemeldte tid mødte, begærer indfæstning på afgangne 
Michel Jørgensens fradøde rytterpartgård i Nebel sogn og by af 2-2-1-P/2 og efter 
reductionen 1-7-2-0, for hvilket enken som en affældig kone ikke var god for. Derfor 
samme gods har afstået med sammes inventar, 3 gamle bæster, 2 køer, 1 kvie, 2 ung
nødsstude, 2 spædkalve, 6 får, en plov og vognredskaber. Giver til fæste 3 rd.
17. juni 1705: Dynes Christensen af Toftum på Michel Thomsens ffadøde rytter
partgård i Lydum sogn, af 6-6-1-2 og efter reductionen 4-6-0-0, hvorved findes til 
inventar 3 bæster og en plov, 2 unge stude, 4 køer, 3 andre ungnød, 8 far og en kalv, 
plov og vognredsskab, som er nogenledes gavnlige. Giver til fæste 4 rdl
17. juni 1705: Eske Thomsens fradøde sted i Lydum sogn af 2-1-2-0 og efter reduc
tionen 1-4-0-0, hvorved ikkun til besætning findes 2 gamle bæster, en ko, en kalv og 
en gammel vogn, har sønnen Niels Eskesen, som er en fri karl, indfunden sig at antage. 
Og i henseende hans fader levede i armod, og formedelst at han tog stedet øde, det 
andet, at stedet ikkun i sig selv er ringe, har jeg ham tilforundt på det, han ikke skulle 
blive forsvækket, og som han skal bygge noget af nyt, anseende der kun findes en seks 
a’ syv fag hus, sa formoder han, at blive fæste fri.
[Svar]: Giver til en kendelse 4 mk.
17. juni 1705: Niels Lauersen i Kjeldst i Billum sogn, en gammel skrøbelig mand, har 
sin påboende partgård af 2-1-0-0 afstået til en ung karl Peter Nielsen af Nebel sogn, 
som er både fri og dygtig samme at antage. [Svar]: Giver til fæste 2 rdl 
17. juni 1705: Christen Christensen i Søhuse i Ål sogn er for et års tid siden ffadød sin 
påboende rytterpartgård af l-4-3-'/2, og efter reductionen 1-2-0-0, hvilken sønnen
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Thomas Christensen, såsom moderen ved døden var afgået, sig antog som en fæste
bonde med hvis der på stedet fandtes, nemlig 2 bæster, 2 køer, 5 får, 1 vogn og en 
plov. Denne egn er både skarp og sandig og slet tilstand derfor eragtes Thomas 
Christensen ej at kunne give mere end 1 rdl. 2 mk.
17. juni 1705 : På samme måde har Hans Sørensen formedelst Backen Jensens svaghed 
og affældighed faet hans sted til beboelse i Søhuse i Ål sogn af 1-4-3-16, og efter 
reductionen 1-2-0-0. [Svar]: Giver til fæste 1 rdl og 2 mk.
17. juni 1705 : Lambert Jensen af Kærup har sig indhjemlet på Niels Sørensens ffadøde 
sted i Åsted i Kvong sogn af 2 tdr. 716 skp., som enken der han ægter, formedelst sin 
slette vilkår, ikke vel kunne forestå, men derover måtte oplade. Stedets besætning 2 
bæster, 2 små føl, 3 køer, 4 ungnød og 1 lille stud, 6 får, plov og vognredskab til. 
[Svar]: Giver til fæste 3 rdl. 2 mk.
17. juni 1705: Som hæderlig hr. Hans Sørensen Vinter, sognepræst til Janderup og 
Billum menigheder, har haft i fæste og brug en halv ryttergård i Sønderhebo af 3 tdr. 
316 skp., og nu formedelst det falder ham besværligt at drive, og gårdmanden Niels 
Jensen, som derved har den halve part, gerne forlanger at have det til sin part, så 
foredrages sådant til de gode herres koncens. Og manden, til den ende sig udi ses
sionen om fæstens betingelse, indstiller i formodning samme bevilges, helst det er 
gavnligt at gården samles. Hvilken bonden eragtes sufficant for at forestå. Ikke des 
mindre til forsikring forestiller velbemeldte hr. Hans Sørensen Vinter og sin sviger
fader Niels Andersen skipper i Ho, som lover at være god for stedets forsvarlig 
vedligeholdelse, og i så måde nyder den fæstesøgende ved gården både vinter- og 
vårsæden, item 2 gode arbejdsbæster og plov og vogn. giver til fæste 3 rd. 4 mk.
18. juni 1705: Søren Sørensen i Billumgaard i Billum sogn af 4-516-0-0 efter reduktion 
har dette år mistet 1 stud og næst forleden år 2 unge stærke hopper, item næste år 
tilforn 1 hoppe og 2 køer, foruden i forrige åringer på bæsters og kvægs frafald lidt 
stor skade, så han nu befindes i en meget slet tilstand, og nu ej haver andet til besæt
ning end 3 gamle, bæster, 3 usle køer, 2 ungnød og en liden kalv o.s.v.
18. juni 1705: Billum by:
Christen Andersen af 3-7-0-0 ligeledes klageligen beretter, at han og hans formand 

udi de enge, som grænser til fjorden og åen, har haft seks dages slet, hvoraf han nu 
næppeligen har to dages slet tilbage.
Jens Jensen af 3-1-0-0 klager, at have haft seks dages slet i samme enge, men nu 
næppe to tilbage, som dog med sand og småsten mærkelig er beskadiget.
Hans Therkelsen af 3-316-0-0 klager og, at have haft seks dages slet, og nu ikkun 
halvtredie tilbage.
Niels Christensen af 1-516-0-0 klager og, at have haft tre dages slet i bemeldte enge, 
har ikkun nu en dags slet tilbage.
Niels Tomsen af 3-1-0-0 beklager, at have haft fem dages slet, og ikke har nu mere 
end som to dages slet tilbage.
Lauge Hansen af 1-7-0-0 klager, at have haft fem dages slet og ikke nu mere end som 
halvanden.
Hans Nielsen og Peder Hansen af 5-6-0-0 beretter, at have haft tilsammen otte dages 
slet i fornævnte enge, men nu desværre ej at have uden fem tilbage. Foruden dette
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befindes Peder Hansen i en meget armelig tilstand, formedelst han i afvigte åringer har 
mistet over 12 bæster af smitsom sygdom, og ej mindre stor skade taget på sit kvæg 
af lungesot, så han nu ikkun efter at han tid efter anden har stræbt at få den fornødne 
besætning indkøbt, har tilbage ikkun 2 bæster, hvoraf den ene er en Helmes, vides ikke 
at du til vinter, så og 2 køer og en ungnød. Fattes ellers som han længe siden har gjort, 
ædekom. Gårdmanden Hans Nielsen er og i armelig vilkår, har ikkun en hest, som er 
anskreven til dragonstjeneste, og en liden plag, 2 køer og en ungnød, og ilige måde 
fattes ædekom.
18. juni 1705: Burgaard, Hans Laugesen skylder 3 tdr. 6 skæpper hartkorn, klager 
iligemåde angående høavlingen, at have haft i mærsken ungefær fem dages slet og har 
nu ikkun halvanden dags slet.
18. juni 1705: Tarp i Billum sogn, Niels Nielsen af 6-4-0-0 ej mindre beklager, at han 
af 3 uger til 24 dages slet ungefær som han tilforn har avlet, ikkun har en 10 dages 
slet, og i så måde såsom det mere og mere formindskes, ikkun er temmelig ved magt. 
18. juni 1705: Tarp i Billum sogn, Hans Jessen og Christen Knudsen af 6-3-0-0 be
retter også at deres enge på foreskrevne måde er fordærvet så de af 9 dages slet 
tilforn, ikkun har beholdt fem dages slet.
18. juni 1705: Tarp i Billum sogn, Anders Sørensen af 214 td. skal og have mistet af 
tre dages slet halvanden.
Tarp i Billum sogn, Hans Tuesen af2-2-0-0 har og mistet af fem dages slet halvtredie. 
Tarp i Billum sogn, Tue Bachensens enke og Niels Tarp af Hans Jensens gård 3-2-0-0 
har mistet lige så meget af engslet som Hans Tuesen, og ej heller har mere end som 
han tilbage.
Tarp i Billum sogn, Jens Madsen af 4-2-0-0 skal og have haft seks dages slet på 
fornævnte åsteder, men ikkun nu tre dages slet tilbage. Ligeledes forholder det sig 
med gårdmanden Tue Bachensens enke.
18. juni 1705, Kjelst by i Billum sogn:
Søren Bodsen af 4-3-0-0 andrager at have haft i Billum enge 6 dages slet, og ikke har 
mere end som tre dages slet tilbage. Manden ellers af temmelig tilstand.
Jens Sørensen af 2-6-0-0 har haft 6 dages slet i bemeldte enge har nu kun 2 dages slet. 
Peder Christensen af 1-5-0-0 har haft 4 dages slet, og har nu kun halvanden.
Peder Nielsen af 2-1-0-0 har haft 4 dages slet og har nu kun halvanden.
Anna Dynesens enke, nu sønnen Bachen Dynesen af 1-5-0-0 har haft 4 dages slet, og 
har nu kun halvanden.
Christen Fior af 1-7-0-0 har haft tre dages slet, men nu næppelig en dags. Thi fra hans 
hussteds plads af og til fjorden ikke befindes mere end seksten jordsmål, og befrygter 
sig, at jo rden  med første skal støde mod huset og samme fordærve.
Sligt som herom enhver anført er, skal desværre alt for meget være sandfærdig, 
hvorover såvelsom tilslagen misvækst på deres kornavl, de ikkun findes i en meget slet 
tilstand, og en stor del som ikkun har lidet kvæg eller bæster, ej talendes om mangel 
af ædekom, må man have den forhåbning om, de ej dennem skal kunne redde, eller 
udgiften herefter som fremdeles formå at svare, thi ejendommene som de skatter af, 
er således ødelagt, at det falder dem umuligt; vil derfor endeligen tages i consideration 
til nogen behjælpning og kunne dertil den ende udvises, at en conductor samme måtte
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efterse. Var det hel fornøden som i så måde stilles til de høje herres egen gode betæn
kende på denne måde godset kan conserveres.
18. juni 1705: Outrup sogn, Torbøl, Kirsten Mortensdatter af 2-1-0-0 er ganske 
forarmet, kan ej svare månedspengene, og ej har til avlingens drift, formedelst mis
vækst og frafald på sit kvæg tid efter anden, så ikkun har tilbage 1 gi. hest og 1 ko, 
og formår ej udgifterne at svare.
18. juni 1705: Eske Lassen i Lundager i Lunde sogn for nogen år siden led skade af 
ildebrand, beklager sig at have mistet dette forår af fodermangel og vinterens hårdhed, 
1 bæst og 3 ungnød, har tilbage 3 gi. bæster, den ene er 20 år, 2 køer, og tre andre 
ungnød, svarer af 4-3-0-0 hartk.
18. juni 1705: Jens Thomsen i Øster Vrøgum i Ål sogn af 3-2-0-0 klager at have 
mistet dette år 1 stud, 1 kvie, har igen 2 gi. bæster, 2 køer, 1 ungnød; ellers er manden 
meget fattig, thi ejendommen er hel skarp og sandig, beliggendes på vesterkanten, og 
som det der foruden ligger på fem bymarker nemlig Søhuse, Vester Vrøgum, Borre, 
Oxbøl og Skødstrup marker, er det ham ej til fùld nytte, men meget besværligt at 
drive, så han i henseende til hans tilstand endelig vil hjælpes.
18. juni 1705: Bennit Christensen i Kvong sogn og by af 2-2-0-0 har mistet i dette år 
1 bæst og 1 plag, og forleden år 1 hoppe og en god ko, hvorover han befindes i 
armelig tilstand, og har igen 2 køer og 2 gi. hopper, og 4 får.
18. juni 1705: Nis Christensen i Hallum i Kvong sogn af 12*/2 skp. i forrige åringer 
mistet 2 bæster og har igen 2 bæster og 1 ko.
18. juni 1705: Christen Pedersen i Hovstrup i Henne sogn af 2-0-0-0 har på 4 års tid 
mistet 4 bæster og 2 føl, og dette år mistet 1 hoppe og 1 ko, og har igen 2 gi. heste, 
1 ko, og 1 ungnød.
18. juni 1705: Peder Jensen i Hovstrup i Henne sogn af 2-0-0-0 har de sidste 2 år 
mistet 2 stærke bæster og 1 ko, har igen 1 bæst og 1 helmes, 1 ko, og 2 ungnød.
18. juni 1705 : Jørgen Jensen i Klinting af 1 -1 -0-0 har forgangen høst mistet 1 bæst og 
i dette år 1 ungnød, har igen 2 gi. bæster og 1 ko.
18. juni 1705: Christen Carlsen i Klinting i Henne sogn af 1-1-0-0 har mistet forleden 
år 1 bæst og 1 ko, har igen 1 bæst, 1 helmes og 1 gi. ko.
18. juni 1705: Rasmus Jensen i Torbøl af 3-6-0-0 har mistet i dette forår 1 ko, 1 kvie, 
og 2 små ungnøds stude, har igen 4 gi. bæster, 2 køer og 3 andre smånød. Vel lever 
manden i forhåbning at hans søn Jens Rasmussen gi. 20 år skulle nyde indfæstning på 
den halve part, til den ende, mig uvidende, har giftet sig ind på stedet, men som 
samme giver separation på dette hartk. så stilles til ydmygst eftertanke om dette skal 
bevilges, så og på hvad måde manden skal blive hjulpet.
[Svar]: Hartkornet må ikke separeres, men bliver samlet, imidlertid vil Rasmus Jensen 
hjælpes med 12 rdl. til bygningens reparation, som kommer på regimentskriverens 
ansvar, at samme til den formodentligst brøstfældighed bliver anvendt; ellers vil søges 
en anden til stedet, såsom sønnen Jens Rasmussen ikke eragtes god for stedet at 
betroes, og til den ende tager regi-mentskriveren forderligst syn på gården.
18. juni 1705: Jens Backensen i Outrup af 3-6’/2-0-0 har mistet i dette år 1 god hest, 
har igen 3 bæster, 3 køer, 4 ungnød.
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Iligemåde klager gårdmanden Jørgen Christensen ibid, at have mistet et bæst, har igen 
2 bæster 1 føl, 1 ko 3 andre ungnød.
18. juni 1705: Jens Jensen i Hovstrup i Henne sogn af 1-3-0-0 har forleden år mistet 
2 køer og 4 andre ungnød, har igen 2 bæster, 2 køer, 2 kalve.
18. juni 1705: Hans Christensen i Kolle i Nebel sogn, som bebor en rytterpartgård af 
3-0-2-0 er forleden år ved døden afgået, og enken af mangel ingen ledige karle var at 
fa, som det igen med hende under fæste kunne besidde, er konmet meget til agters, 
o.s.v. Derfor i henseende at gården ikke skulle falde i vanmagt og hans majst: miste 
udgiften, har jeg på indfindelse tilsagt Oluf Pedersen i Hennebjerg, som er soldat, 
stedet at nyde, helst hans fader Peder Olesen med ham forsikrer gården at sætte på 
fode, som de og imidlertid har ladet dem været angelegen, både med foders anskaf
felse, udgiftens svarelse, og stedets reparation så vidt muligt været har, og om Oluf 
Pedersen ffa soldateriet kunne vorde udløst.os.v.
18. juni 1705: Niels Christensen i Allerslev i Outrup sogn af 0-7-0-0 efter reduktion 
har i dette år mistet 2 heste og 1 ko forgangen år; har igen 1 hest og /: 1 ditto som er 
skreven til dragon tjeneste:/, og 2 køer.
18. juni 1705: Christen Christensen i Rottarp i Outrup sogn af 2-3-0-0 har mistet i 3 
år 3 bæster, og nu i dette år den sidste af de 5, 1 stud, 1 ko,
Så klager og Oluf Pedersen ibid, af 1-3-0-0 at i sidste 4 år har mistet 4 bæster og 2 
små stude.
10. oktober 1705: Morten Pedersen i Debel i Outrup sogn, af 2-5-0-0, klager at han 
har anvendt hvad han har tjent hos fremmede på sine affældige forældres gårds 
besætning til kvæg og bæster, plov og vogn. Item aflagt en stor gæld, som de udi dyre 
åringer gjort har. Men har nu ingen midler til husenes store brøstfældighed, som er 
sket i ovenmeldte tid, helst forældrene gav store penge ud til tjenestefolks løn. Beder 
derfor at nyde nogen hjælp, såsom dels husene af ny at opbygge.
[Svar]: Gives 4 rdl.
Sessionen i Varde 19. juni 1705:
Ekstrakt a f de ffa kammerkollegiet mig tilstillede antegnelser udi mit allerunder
danigste aflagte kasseregnskab pro anno 1703, 15. post, 3. artikel, fol. 133 og 134, 
Lønne sogn, Clemend Mortensens enke Anna Graversdatters øde sted 0-4-3-2 hkom. 
med denne forklaring: Såsom dette er rent øde og af sandlugt meget fordærvet, så har 
regimentskriveren at tilse, om samme hkorn. under en af gårdene udi Lønne kan hen
lægges, som deraf til rytterhold svare vil. Hvis ikke, da om nogen den aparte vil an
tage, og deraf til kassen 1 rd. betale årlig, og nogen bygning efter stedets lejlighed 
opsætte.
[Svar]: Om dette sted haver vi flittigt ladet os informere og især eksamineret tvende 
mænd nemlig Peder Borck og Christen Lassen begge i Lønne derom. Befandt da at 
dette steds ejendomme ganske af sandknog skal være fordærvet og ødelagt, thi sand
flugten skal her være så mangfoldig, at et andet sted, som østen for denne var 
beliggende, også er afdrevet og sandet nogle hundrede skår der forbi, har sig 
henstrakt. Som hele Lønne sogn skal have lidt meget skade af sandknog. Datum 
sessionen i Varde 19. juni 1705.
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Varde 7. oktober 1705:
Riberhus amt, formedelst sandflugt af Vesterhavets store sandbjerge, som desværre 
alt for meget er vitterligt, har fordærvet og ødelagt en stor del mærskenge beliggende
1 Lønne og Bork mærsker, indstiller sig herved efterskrevne rytterbønder af Lønne 
sogn og by med denne deres klage, nemlig:
I. Peder Borck, som står for hkorn. 1-7-0-0, beretter for nogle år siden og hidindtil 
at have mistet mærskhø 10 læs, og gæsteng til 5 læs.
2 og 3. Christen Nielsen og Christen Pedersen af 2-0-0-0 ligeledes skal have mistet af 
sandflugt i mærskeng 5 læs, og vandet af fjorden, hvis udfald i havet, ved sand er 
stoppet, undersat en del gjæstengbund, til 7 læs.
4. Poul Sørensen, 0-716-0-0 og 5. Ole Pedersen af 0-716-0-0, klager under eet, at have 
mistet i mærsken af vand og sandflugt, dog mest af det sidste, over 8 læs hø, deslige 
udi gæstengene af sandflugt mistet 1 læs, foruden er agerjord til 4 skp. sæd ganske 
ødelagt og ej mere til sæd eller græsning duer.
6. Henrik Christensen af 2-3-0-0 mistet i mærsken af sandflugt i det ringeste 6 læs, og 
af vand som for er meldt 5 læs. Grunden er så fordærvet, at det duer til ingen 
nytte.Foruden dette er 4 skp. sædelandsjord med sand overlagt.
7. Ole Adsersen af 1-5-0-0 mistet i mærsken eng til 8 læs, og i gjæsten til 3 læs, 
desligeste af sand borttaget og fordærvet agerjord til 10 skp. bygsæd.
8. Poul Sørensen af 1-0-0-0, mistet i mærsken, eng til 2 læs, foruden det gør vandet 
ham stor skade på det beholdne.
9. Christen Olesen 0-5-0-0, mistet i mærsken eng til 3 læs,
10. Peder Poulsen af 0-7-0-0, mistet i mærsken eng til 6 læs.
II . Christen Lassen af 1-6-0-0, mistet i mærsken, eng til 3 læs, og af vand til 4 læs.
12. Joen Pedersen af 0-4-0-0, mistet gæsteng til 2 læs, og mærskeng til 2 læs, item 7 
stk. ageijord, som hverken piøjes eller såes mere, men ligger fast alene sand derpå.
I det øvrige klager de samtlige, at vandet, som ikke kan få løb igennem fjorden udi 
havet, udbreder sig daglig, jo mere og mere, og sandet formeres tid efter anden, thi 
det nu siden de høstede har borttaget og ødelagt af engen, i bemeldte mærsker, 
jordsmuld til en 50 læs hø, og når frostvejret om vinteren er, tager det aldeles over
hånd, såsom det da har kraft til at løbe overalt. Foruden dette er deres ageijord noget 
ond kold jord, som ej duer til nogen synderlig rugsæd, uden alene til vårkom. 
Undertiden får det og skade af sandløb, men så igen somme tider afløber. Slig deres 
store skade befrygter jeg til i længden forårsage de fattige folks totale ruin. Helst det 
er dem umuligt på den måde, når ejendommene således er formindsket, og daglig 
formindskes, at kunne svare af deres fulde hkorn. Stiller derfor sådan til de gode 
herrers gunstige betænkning, hvad derved er at gøre. I formodning bønderne vorder 
hjulpet.
[Svar]: Den skade som rytterbønderne i dette sogn, år fra år, formedelst sandflugt og 
vandstand, har taget, i henseende vandet ej kan få sin sædvanlige afløb og udfald 
igennem 1] orden i havet, er desværre alt for meget sandfærdig, og derfor ej mindre 
behøver afslag på deres hkorn., end som de bønder i den første post specificeret er. 
Thi det engbund og agerjord som under sand er lagt, er ingen bedring for, og det som 
står under vand vil være besværligt og fast umuligt at conservere. Derfor remitteres
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disses nødlidenhed til hans kongl. majsts. store nåde, som udi første poster ommeldt. 
7. oktober 1705: Henne sogn, Hovstrup, Søren Jørgensen, som står for hkom. 1-5-0-0 
klager at have mistet i Lønne mærsk, af sandflugt indtil II/2 læs hø, og derforuden i 
gjæstengen, hjemme ved byen, taget skade af sandflugt for 2 læs hø. En stor del af det 
beholdne gjæsteng er både ved sand og vand mærkelig fordærvet, så det nu ikke i en 
2 a’ 3 års tid har været, og kan ikke avles derpå..
7. oktober 1705: Peder Jensen af 2-0-0-0 klager, at hans engbund for en 2 a’ 3 år 
siden, særlig hans gjæstenge er blevet hel forrådnet og ufrugtbar, formedelst sandflugt 
har stoppet vandets løb, som skulle falde ud fra engene, som nu ligger ud til morads 
eller vildmose, end som engbund. Og derover næppelig kan avle så meget hø, som til 
stedets behøvende besætning, og hans anpart i rytterhestens fourage nødvendig 
udfordres. Derimod beretter, at hans gårdmand Christen Pedersen, som står for lige 
hkom., har bedre enge, særdeles i mærsken, hvoraf denne intet uden en ringe del har 
til stedet. Begærer at det til lighed måtte skiftes eller og at han måtte nyde Christen 
Pedersens sted og dets ejendomme, da han ville tage på sig 1 skp. hkom. mere at 
svare af, som kunne komme til lindring på Peder Jensens itzige på boende sted.
7. oktober 1705: Jens Jensen af 1-5-0-0 klager, at have lidt skade på sit steds tillig
gende engbund udi Lønne mærsk på 3 læs hø, og det som endnu er beholden frygtes 
for ganske at blive øde formedelst sandflugt og vand. Sine gæstenge hjemme er i lige 
mærkelighed undergiven som ved næste post meldt er. I det øvrige beder alleryd- 
mygst, at den store skade han er tilslagen på bæsters og kvægs affald, som under den 
22. post i session af 19. juni sidst indgivne specification er forklaret.
19. december 1705:
Ekstrakt af de herrer deputerede udi Riber ryttersession deres, på regimentskriveren 
Anders Raskes memorial givne resolution givet af 10. okt.1705; hvorpå gen. com. 
approbation forlanges. Regimentskriveren beretter, at hvad i sidste session under den 
4. post blev andraget om Billum sogns rytterbønders skadeslidelse på deres gæst- og 
mærskenge, bliver nu igen i anledning af gen. com. s resolution den 15. aug. afvigt, 
på ny andraget med fuldkomligere forklaring, hvor mange læs hø enhver vedkom
mende formedelst havets usædvanlige udbrydende vandfloder igennem Skarlings 
Sande, som tilforn var en dæmning for havet, har mistet, til sessionens nærmere efter
retning og resolution, nemlig:
1. Niels Mikkelsen og Søren Sørensen i Billumgaard af 9-3-0-0, som skal kunne bevis
liggøres med deres sognemænd, at de i en 9 års tid har taget skade på deres gårds 
gæstenge for 20 læs hø og derover, som nu årlig, besynderlig siden 1701, afgår forme
delst engbunden med saltvand skal være forrådnet, så det hverken kan avles med høle 
eller rive. Der foruden skal have mistet i mærsken ungefær en 8 læs hø siden en del af 
grunden ved havets vandfloder er borttaget, og en del med små sten og sand, item 
forrådnet tang beskadiget.
2. Hannevang, Knud Boiesen, af 4-2-0-0, klager og som hans formand Jens Hansen 
tilstår, at skal have mistet i en 10 års tid 6 læs hø udi mærskengene, som grænser til 
fjorden og Janderup å, formedelst ovenbemeldte beskaffenhed, foruden mere skade 
på ejendommene er sket siden landmålingens tid.
3. Billum by, Christen Andersen, af 3-7-0-0, klager ilige måde udi gjæstengene, som
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ved de 2 første personer er meldt, at have lidt skade på 4 gode læs hø, og udi mærsk- 
engene mistet 6 læs hø.
4. Jens Jensen, a f 3-1-0-0, udi gjæstengene skal have lidt skade som næst forrige for 
4 læs hø, og udi mærsken for 6 læs hø.
5. Hans Terchelsen, af 3-316-0-0, mistet udi gæstengene 4 læs hø, og udi mærsken 5 
læs.
6. Niels Christensen, af 1-51/2-0-0, mistet udi gæstengene i det ringeste 2 læs og udi 
mærsken 1 læs.
7. Niels Thomsen, af 3-1-0-0, mistet udi gæstengene 116 læs, og udi mærsken 4 læs.
8. Lauge Hansen, af 1-7-0-0, mistet udi gæstengene 116 læs, og udi mærsken 3 læs. 
9 og 10. Hans Nielsen og Peder Hansen, af 5-6-0-0, mistet tilsammen udi gæstengene 
i det mindste 5 læs, og udi mærsken 8 læs.
11. Burgaard, Hans Laurgesen, af 3-6-0-0, mistet udi gæstengene 2 læs, og udi 
mærsken 5 læs.
12. Tarp, Niels Nielsen, af 616-0-0-0 mistet udi gæstengene 7 læs, og udi mærsken 10 
læs.
13 og 14. Hans Jessen og Christen Knudsen, af 6-3-0-0, mistet tilsammen begge udi 
gæstengene 4 læs, og udi mærsken 8 læs.
15. Anders Sørensen, af 216-0-0-0, mistet i gæstengene 1 læs, og i mærsken 4 læs.
16. Hans Tuesen, af 2-2-0-0 mistet i mærsken 4 læs.
17 og 18. Niels Tarp og Tue Bachensens enke, af Hans Jensens gård af 3-2-0-0, mistet 
i mærsken 4 læs.
19. Jens Madsen af 4-2-0-0 mistet i mærsken 6 læs.
20. Tue Bachensens enke, af 316-0-0-0 mistet i mærsken 6 læs.
21. Kjelst, Søren Bodsen, af 4-3-0-0, mistet i gæstengene 3 læs, og i mærsken 6 læs.
22. Hans Sørensen, af 2-6-0-0, mistet i gæstengene 4 læs, og i mærsken 6 læs.
23. Peder Christensen, af 1-5-0-0 mistet i gæstengene 2 læs, og i mærsken 4 læs.
24. Peder Nielsen, af 2-1-0-0, mistet i gæstengene 2 læs, i mærsken 3 læs.
25. Anne Dineskone, af 1-5-0-0, mistet i gæstengene 2 læs, og i mærsken 4 læs.
26. Christian Fior, af 1-7-0-0, mistet gæstengene 2 læs, og i mærsken 4 læs.
27. Sidsel Tues, af 0-6-0-0, mistet i gæstengene 16 læs, og i mærsken 16 læs.
28 og 29, Bjerregaard, Niels Hansen og Dines Jepsen, af 216-0-0-0, mistet i gæst 
engene 4 læs, og i mærsken 2 læs,.
Og af ethvert læs forstås som bonden sædvanlig plejer at age hjem af åstedeme, og 
som bemeldte special skade på deres høbjergning skal være al for sandfærdig, såsom 
de store ekstraordinære vandfloder ej alene skal have bortskyllet en stor del af 
grunden, og store stykker jord oplagt på det beholdne, men endog hvad som endnu 
er tilbage, således med vand, sten, sand og grund fordærvet, at det ej skal være værd 
at slå, hvorover regimentskriveren sligt rekommanderer i bedste måde, at vedkom
mende til nogen behjælpning herud i måtte tages udi consideration, til den ende det 
lader sig anse, at ejendommene af en konduktør ville påskønnes. Derpå har sessionen 
resolveret, at disse rytterbønder udi Billum sogn, har efter andragning lidt på deres 
enge stor skade, er vitterligt, såvel af egen bekendtskab, som det på noget af den lidte 
skade forhvervede synstingsvidne af 24. april afvigt. Men endskønt enhver bonde har
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forklaret hvor mange læs hø enhver har taget skade på, som vel i så måde kunne tjene 
til efterretning, hvad afslag de derfor i deres hkorn. burde gives, når observeres hvor 
mange læs hø på 1 td. hkorn. efter landmålingen regnes. Så kan dog ikke sessionen, 
som om engenes takst efter landmålingens måde ej egentlig har kendskab, efter 
anledning a f velbemeldte gen. com. s resolution med nogen fundament give deres 
betænkning, om noget vist afslag på enhvers hkorn. Men allerunderdanigst synes 
uomgængeligt at være fornøden, at hans kongl. majst. allemådigst ville befale visse 
commissarier, som sig på åstedeme tillige med en konduktør kunne indfinde, og den 
af vand og sand tid efter anden forårsagede skade og fordærv tage i øjesyn, og 
derefter granske, determinere og fastsætte hvor meget enhver efter billighed udi afslag 
derfor bør nyde, til rytterhold at svare. Item sig på åstedeme informere, om ikke et 
middel måtte udfindes, hvorved den allerede på engene tagne skade, herefter kunne 
hindres og formindskes. Desligeste om råd og middel igen at istandsætte og conser- 
vere så vidt muligt det, som allerede er fordærvet og fra sin grøde. Helst sessionen 
eragter, at den største afgang som rytterbønderne har, at være deres enges formind
skelse, såsom rytteren skal have det in natura, og de selv til ungkvægs opfodring og 
agerdyrkning. Ellers beretter sessionen, at det mod slig syn nu alt er for silde, men 
ville begyndes straks i april næstkommende. Og når slig forretning indkommer, da at 
bero på hans kongl. majsts. allernådigste vilje, hvad nåde derudi skal bevises. 
General commissariatets svar på foranstående:
Eragtes fornøden, at sessionen denne skade ved allerunderdanigst memorial til hans 
kongl. majst. ville demonstrere, og derudi foreslå og nævne, hvad commsisarier de 
formente bekvemmeligst til åstedernes besigtigelse og videre taksering til afslag udi 
rytterhold, hvorudi da tillige kunne begæres en ingeniør nemlig hr. major Scheel eller 
kaptajn Fisker. Og når samme memorial her til gen. com. indsendes, vil vi den videre 
søge befordret. Hvorfor regimentskriveren herom allersnarest mulig udi sessionen 
haver at erindre, at den bekvemme tid til anstalt om besigtelsen ej skulle bortløbe. 
Hafhia, landmilitiens generalcommissariat d. 19. december 1705.
21. maj 1706: Jens Jensen af Fidde bevilget Søren Jørgensens fradøde partgård i 
Hovstrup imod en kendelse 1 rdl. (hkorn. 1-5-0-0).
21. maj 1706: Beretter regimentskriveren, at Hans Sørensen i Hyllerslev, a f 1-314-0-0 
med noget købeeng, er nu itzige forår befunden i fast siettere tilstand end som afvigte 
år, da han i oktober sidst under sessionens specification 22. post blev andraget, siden 
han nu intet æde- eller sædekorn skal have, ej heller uden et bæst på egne vegne, og 
2 usle køer, så han des årsag, helst han selv der foruden er gi. og affældig, intet kunne 
drive sin avling eller ved gården bestille, samt at ingen til dets antagelse, siden gård
manden er uvederhæftig og ej mere end sit eget kan forestå. Item på omhørelse ingen 
været at opspørge eller indfùnden, førend kaptajn Borneman sig dertil har ladet 
persvadere, og ej alene for det første har ladet vårsæden bekoste, men endog stedet 
på besætning hel vel forbedret, siden ommeldte Hans Sørensen, efter godvillig 
aftrædelse, beholdt hvis han ejendes var, og bemeldte kaptajn fremdeles erbyder sig 
til gårdens vedbørlig istandholdelse at være ansvarlig. Hvorfor han det til sessionens 
bifaldende consens remitterer, på det gården uden hans majsts: skade kan blive 
conserveret, hvorpå er resolveret, at dette forslag ansees til hans kongl. majsts.
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tjeneste, og er med kaptajnen accorderet, at han forsvarlig bebygger gården, og den 
efter forordningen besætte, samt deraf svare, og for dets lovlig beboelse, i anledning 
af rytterforordningen, stiller borgerlig caution, som regimentskriveren skulle forsyne 
sig med, og giver til en kendelse 2 rd.
21. maj 1706: Peder Andersen bevilget Christen Hansens, formedelst alder og sin 
kvindes store skrøbelighed, opladte gård i Orten, [Set. Jacobi sogn udenbys], siden 
bygningen er forfalden, samt 2 af de 3 på stedet værende bæster udlevet, med 
condition at ægte datteren. Fæste 2 rd. [hkom. 2-1-0-0],
21. maj 1706: Lønne sogn og by, Christen Lassen har formedelst alderdom og sin 
slette tilstand afstået sin påboende gård til sin søn Henrich Christensen, af hkom. med 
Søren Hansens bol 2-1-3-1 og efter reduktion 1-6-0-0.
[Svar]: Hverken faderen eller sønnen mødte, beror derfor til næste session.
21. maj 1706: Henne sogn, Hovstrup, Søren Jørgensen, som beboede en rytter- 
partgård ibid. hkom. 1-7-1-0 og efter reduktion 1-5-0-0, er ved døden afvigte forår 
afgået, hvorfor som ingen fandtes ved stedet uden hans datter, og endelig efter nogen 
tid er nærværende Jens Jensen fra Fidde anmeldt sig stedet at antage.
[Svar]: Er et ringe sted udi den værste sandflugts egn, de tvende bæster snart udyg
tige, giver til en kendelse 1 rdr.
21. maj 1706: Billum sogn og by, Hans Sørensen, som bebor en rytterpartgård af2-6- 
0-0 har forgangen år mistet 2 bæster, har igen 2 plage, 2 køer, 2 ungnød.
21. maj 1706: Nebel sogn, Sædding by, Claus Christensen, som i sidste session d.10. 
okt. 1705, formedelst sin armelige tilstand på besætning og bygnings brøstfældighed 
blev andraget til hjælp, af hvilket han til plovbæsters indkøb blev anset med tolv 
rigsdalers tillæg, er nu dette forår, efter en lang tids sengeliggende svaghed, ved døden 
afgået, og siden hans gi. efterladte enke Maren Lasdatter, lidet eller intet ved gården, 
som svarer af 7-2-0-0 reduceret hkom., kunne udrette o.s.v 
21. maj 1706: Kolle by, med Jacob Pedersens enke ibid., som står for 3-2-0-0, er det 
og i armelig tilstand o.s.v.. Bedst var om en dygtig karl var at få til stedet, hvortil hun 
og inelinerer, og i så måde gør forslag på en soldat navnlig Christen Christensen af 
Kløvgaard under kapitain Treibers kompagni, som tjener hende, og ved stedets 
tiltrædelse ville ægte enkens datter, men det alene nu står på en karls anskaffelse i 
dennes sted, hvortil ej vides endnu nogen råd, formedelst mangel af folk på rytter
godset.
[Svar]: Til dette steds ved magt blivelse, har regimentskriveren ilige måde at bære 
omsorg, og søge at fa en i soldaten Christen Christensens sted; imidlertid hjælpes 
stedet med et plovbæst til 10 rd. Siden får man være betænkt på bygningens 
reparation.
31. maj 1706: Lønne sogn og by, Christen Jørgensen, som beboede en væring, svarer 
til rytterhold af 0-4-0-0, er for nogle år siden ved døden afgået, og siden enken, som 
en gi. udlevet kone intet derved kan bestille, er sønnen Joen Christensen, som har 
været dragon, formedelst han befandtes brusten, alt er kasseret, samme sted begærer 
i fæste. Bevilges mod en kendelse af 1 rdl.
15. oktober 1706: Outrup sogn, Torbøl, Rasmus Jensen, der bebor en rytterpartgård 
på 3-6-0-0 hkom., har formedelst alderdom og skrøbelighed samme afstået til hans
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søn Jens Rasmussen, som stedet, der ikkun er slet og ringe, lover at føre i forsvarlig 
stand O.S.V.. Bevilges imod en kendelse af 2 rdl.
15. oktober 1706: Lydum sogn, Lydumhede, Dynes Christensen, som for et års tid 
siden fæstede afgangne Michel Tomsens sted ibid, af 4-6-0-0, er nu i sidste forår ved 
døden afgået, hans enke befinder sig, formedelst gårdens besværlighed at drive, fast 
uvederhæftig samme alene at kunne vedblive eller forsvarlig forestå, med mindre hun 
får ægtefælle til sig igen. Til den ende fremstiller sig her for de gode herrer en person 
navnlig Gravers Jensen, som enken vil ægte, tillige stedet antage o.s.v. Bevilges imod 
fæste 2 rdl.
15. oktober 1706: Jens Madsen Bandsbjerg af Tarp, Billum sogn, hkom. 4-2-0-0, er 
en gi. og skrøbelig mand og aldeles intet ved avlingen eller gården kan forrette, og 
begærer, at hans søn Simon Jensen må få gården i fæste o.s.v.. Bevilges fri for fæste. 
15. oktober 1706: Kvong sogn, Åsted by. Siden sidste session holden heri Varde den 
21. maj indeværende år har ingen til Jørgen Knudsens gård i Åsted, skylder harsk. 1. 
td. 616 skp., været at opspørge uden nærværende mand Christen Nielsen af Alslev, 
som nu endelig har bekvemmet sig den at antage på følgende konditioner: 1. Som det 
vel er vitterligt bevisliggjort, at stedet på bygningen ganske befindes forfalden, sæden 
forsvækket, som ej i lang tid igen kan komme sig. Item. at ingen besætnig uden 2 
gamle køer er til stedet osv.
15. oktober 1706: Nebel sogn. Koile, Udi foråret 1705 befandtes Hans Christensens 
enke, som beboede en rytterpartgård i bemeldte Kolle, af hartk. 3 td. 16 skp., forme
delst misvækst og frafald på hendes bæster, så forarmet at hun ikke havde een skæppe 
kom, enten til at æde eller at så. Var ej heller god for sin avling at drive, såsom hun 
ejede ikkun til besætning 2 gamle bæster og 1 ko. Mindre formåede hun nogen må
nedspenge at svare, som alt for, hun under specifikationens 26. post af dato Varde 19. 
juli 1705, foredraget er. Fornemmelig at en soldat a f kaptajn Traebers kompagni 
navnlig Oluf Pedersen i Hennebjerg stedet antog, og ej alene udgiften svarede med 
vårsædens bekostning, men endog skaffede besætning til stedet med temmelig god 
reparation på de forfaldne huse. Da som en anden karl for ham nu findes indroulleret 
stiller han sig frem med faderen Peder Olesen, som lover at svare til gården, både 
fæste at søge, og nogen hjælp til gården, såfremt han skal blive ved magt, sig at 
udbede, imod den store bekostning han således på det forfaldne sted gjort har. 
Besynderlig han på bæster og kvæg, siden han kom til stedet, stor skade har taget, 
som i så måde i gunstig betænkning remiteres.
21. oktober 1706: Billum sogn, Tarp. Formedelst Tue Bachensens enke, som skylder 
af 5-1-0-0 hkom., har udi 8 år siddet enke, og nu ikke længere for alderdom og 
skrøbelighed tror sig til avlingens drift mere at forestå, thi har hun afstået sin gård til 
sønnen Bachen Tuesen. Besætningen er 4 bæster, 4 køer, 2 kvier, 3 stude, 2 ungnød 
og 5 får. Skylder efter landmålingen 5-7-2-0 og reduktion som ermeldt.
[Svar]: Giver til fæste 6 rdl.
Varde 23. maj 1707:
Christen Hansen, som rigtig pas har fremvist, forundt Hans Sørensen Heboes fradøde 
gård i Sædding, med condition at ægte enken, og bygningen samt rytterhuset at føre 
i forsvarlig stand, hkorn. 3-1-0-0, fæste 2 rdl.
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23. maj 1707: Janderup sogn, Bandsbjerg, Backen Jensen ibid., der bebor en rytter- 
partgard, skylder hkom. 3-2-0-0, har formedelst han er en aldrende og brusten mand, 
samme sin partgård opladt og afstået til sin søn Jens Backensen, som nu indstiller sig 
i sessionen om fæste indhjemling, i formodning det consenteres, såsom han ej uden 
gårdens forsvækkelse derfra kan mistes, helst hans moder stedse ligger ved sengen, 
og intet i avlingens drift kan udrette. Er derfor hidindtil ved dragonernes indrullering 
vorden befriet, som reserverullen nærmere udviser. Stedets inventar består udi: 4 
bæster, 1 kvie, 2 stude, 1 kalv, 10 får.
[Svar]: Formedelst faderen er gi. og brusten forundes sønnen Jens Backensen stedet 
imod en fæstekendelse 2 rdl.
23. maj 1707: Henne sogn, Hovstrup, Christen Poulsen, som besidder en rytter- 
partgård ibid., skylder hkom. efter reduktionen 1-4-0-0, er en gi. affældig mand, som 
nu intet ved stedet kan udrette. Beder derfor, at hans søn Poul Christensen det i fæste 
må vorde forundt, på det stedet ej i vanmagt skulle geråde, efterdi det ligger i en skarp 
sandig egn. Til inventar er: 3 bæster, 1 føl, 4 køer, 3 ungnød, 6 får og fornøden plov 
og vognredskab.
[Svar]: Poul Christensen forundes denne partgård imod en kendelse 1 rdl.. Dog med 
condition, at han ikke skal gifte sig, førend en af de gamle forældre ved døden afgår.
23. maj 1707: Janderup sogn, Hyllerslev, Knud Nielsen, som samme sted bebor en 
rytterpartgård, skylder hkom. efter landm. 2-0-0-2 og efter reduktionen 1-5-0-0, er 
en meget gi. og affældig mand, som intet ved gården kan udrette, uden hans søn Niels 
Knudsens hjælp. Ansøger derfor sessionen han måtte nyde fæstebrev på stedet, og af 
dragonrullen, hvor han findes indrulleret, udgå og frigives, på det stedet ikke skulle 
falde i vanmagt, og ellers i besætningen forringes, imod den nu bestående af 4 bæster, 
4 køer, 2 kvier, 2 stude, 1 ungnød, 1 kalv, 10 får, med plov og vognredskab.
[Svar]: Knud Nielsen kan intet videre ved gården udrette, hvorfor dennes søn, samme 
igen forundes, når en anden for ham præsenteres. Giver til indfæstning 4 rdl.
10. oktober 1707: Nebel sogn og by. I denne arme egn, hvor både sand og vand 
ruinerer besiddernes ejendomme, findes et sted fæstevacant af hkom. efter landm. 1-2- 
1-1 og efter reduktion 1-1-0-0, som Peder Thomsen sidst påboede, og enken nu ej 
længere god for at conservere. Hvorfor jeg ved flid nærværende unge karl Jens 
Sørensen har opspurgt stedet at antage. Til besætning på stedet er 2 bæster, 3 køer, 
4 får.
10. oktober 1707: Outrup sogn, Rotttarp. Til afgangne Oluf Pedersens efterladte 
enkes sted, skylder hkom. efter ny matr. 1-7-2-2 og efter reduktion 1-5-0-0, siden den 
forsvækkes daglig, er nærværende dragon Christen Sørensen henbragt samme at fæste. 
I hvis sted en anden dygtig karl fra Thy navnlig Jens Jensen, som med rigtig pas er 
kommet til ryttergodset, og siden derpå tjent fra påske og til dato, for kaptajn 
Bormand præsenteret er, og til dragon in ad interim antaget. Hvorover man formoder 
det til stedets conservation vorder bevilget. Besætningen er 2 bæster, 2 køer, 1 
ungnød, 4 får, plov og vognredskab. Giver en fæstekendelse 1% rdl.
24. december 1707: På allerflittigste omhør beretter regimentskriveren, at ingen anden 
endnu til dato har været at formå til Hans Iversens frarømte sted i Sædding af 1-4Î4-0- 
0, end som gårdmanden Gregers Heeboe, som skal have lige brug på hartk., som han
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indstændig skal begære formedelst sit ringe brug, til sit i fæste måtte forundes. 
[Svar]: Siden dette er aflige beskaffenhed med næst forrige post, og der gøres god 
forsikring at ved slig jordens samling, hans kongelige majestæts tjeneste kan være 
uden skade, og stedet herefter desto bedre at præstere skatterne, kan ej heller an
derledes end bifaldes sesionens resolution, med disse 1-414-0-0 hartkoms forundelse, 
til gårdmanden Gregers Heeboe.
24. december 1707: Klager rytterbonden Christen Andersen i Billum, af 3-7-0-0, at 
være i ganske slet tilstand, og ikke ved gården ser at kunne opkomme i hvorvel han 
stræber og sætter værge, thi efter attest fra en del hans sogne- og bymænd, som de 
lover ved tingsvidne at give beskreven, om sessionen synes nyttig, at bonden skulle 
gøre den bekostning, skal han på kort tid have mistet 2 gamle bæster, en plov, 2 køer 
og 1 stud, samt hans gård meget uligelig efter ager og eng til hartk. være ansat, imod 
den ejendom og hartk. s takst andre hans naboer og bymænd bruger og findes opført 
for. Hvorover, så ffemt han skal være ved magt og svarer udgiften, han i første tagne 
skade forventer sig nogen behjælpning, og ellers i det andet, som det fornemste, til 
hans conservation ved eftersigelse og påskønnelse gives nogen forlindring på hartk. 
til virkelig afgang, alt således, at gården herefter endelig efter proportion måtte gøres 
lige så god på hartk. efter grund og ejendom, som en af hans naboers gårde. 
[Svar]: Om disse tilsagte 10 rdl. skal hans kongelige majestæt allerunderdanist vorde 
fore-stillet, til nærmere allernådigst forventende resolution.
24. december 1707: Jacob Jørgensen i Nebel, af 3-5-'/2-0, som i sessionen 15. oktober 
1706 melder at have lidt ubodelig skade på kvæg og bæster, blev tillagt som et lån 30 
sletdlr., som han har brugt til indkøb af en god hoppe og andre bæster, så er resol
veret, at denne Jacob Jørgensen er bekendt for en flittig bonde, og skal have beboet 
gården i 37 år, og som berettes aldrig begærer nogen forstrækning, men formedelst 
den store skade han nogle år ved kvæg og bæsters afgang skal have lidt, været 
kommet meget til agters,og nu ikkun har 2 bæster, og for at få de 15 sletdlr. på lånet 
betalt, skal have måttet sælge 2 kvier og 2 små stude, hvorved gårdens inventar endnu 
er blevet ringere. Kan derfor intet betale førend i fremtiden, og havde vel fornøden, 
at ham penge igen til 1 bæst blev tillagt, såsom det er at befrygte at hans tilstand ellers 
skulle blive værre.
[Svar]: Efter indmeldte omstændighed og til bondens desto bedre conservation der i 
så mange år har beboet gården uden nogen forstrækning, fører regimentskriveren de 
resterende 10 rdl.s lån til udgift, hvorimod han sig selv det behøvende bæst har at 
forskaffe.
24. december 1707: Afgangne Søren Sørensens enke i Sædding Kirsten Christens- 
datter, af 4-0-0-0, skal fremføre klage med begæring at nyde hjælp til 1 bæst, siden et 
af besætningen i foråret bortdøde, som hun ej formår igen at købe, endog hun et til 
ploven højlig behøver, da hun kun skal have 3 bæster. Derpå er resolveret, at Kirsten 
Christensdatter vil nødvendig gives af kassen 10 rdl. til 1 plovbæst i stedet for det som 
hende er fradød, thi hendes tilstand skal nu være lettere end forleden år da hendes 
mand levede.
[Svar]: Om disse 10 rdl skal hans kongelige majestæt alderunderdanigst vorde fore
stillet, til nærmere allernødigst resolution.
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17. maj 1708:
Billum by, som Jens Smed har anmeldt sig hos mig, at have opladt til Knud Jessen af 
Ål sogn hans iboende hus, som svarer årlig til kassen 4 mk.
[Svar]: Bevilges Knud Jessen for fæste 4 mk.
Kvong sogn og by: Dragon Lars Jensen af Malle har angivet sig at ville fæste sal. Niels 
Michelsens fradøde partgård af 1 -6-0-0 efter reduktion, og efter landmålingen 2-0-2-2, 
og i henseende han ægter enken. I hans sted siden han har været indrulleret i 6 år, får 
en af reserven indskrevet. Stedets besætning er 2 bæster, 1 plag, 1 stud, 2 ungnød, 1 
kalv, 8 får, plov og vognredskab.
[Svar]: Lars Jensen må tiltræde gården, og når mod næste session en anden for ham 
er præsenteret, skal han nyde stedet for indfæstning, i henseende egnens ringhed, 1 rdl. 
Tarp, Hans Jessen i Billumtarp har opladt og afstået sin påboende rytterpartgård 
sammested til sin søn Peder Christensen, som har været dragon siden første udskriv
ning og til 8.okt. 1705, da han af rullen blev demitteret. Han har stedse hjulpet 
stedfaderen og drevet gården, ellers han længe siden derfra i slet tilstand måtte afgå. 
Hans moder har også stedse været skrøbelig. Stedets besætning er 5 bæster, 5 køer, 
5 ungnød, 6 får, plov og vognredskab. Hkorn. 3-5-'/2-0 og efter reduktion 2-4-0-0. 
[Svar]: Efter modstående beskaffenhed bevilges Peder Christensen fæstet imod en 
kendelse 2 rd.
Strudvad. I påskehelligdagene fradøde rytterbonden Rasmus Jørgensen sin i fæste 
havende partgård sammesteds, og ingen sig efterlod, som den i nogen måde, såsom 
hans kone en 9 uger tilforn også ved døden afgik, til bedrivelse kunne antage, uden 
alene hans søn Jørgen Rasmussen, som har været dragon i 6 år, og indrulleret under 
no. 75. Thi på det gården ej nu i denne vårsæds tid ganske skulle blive henstående 
uden noget tilsyn og geråde i vanmagt, har jeg ej kunnet finde nærmere råd, end som 
sønnen gården tilsige, alligevel ingen i hans sted endnu er blevet præsenteret, 
formedelst mangel af mandskab. Og skal tjene en karl, efter denne dragons beretning 
på proprietæriegodset i Jegum, som herfra ulovlig skal være undvigt, hvilken jeg 
mener at få i hans sted. Stedets besætning er 4 bæster, 4 køer, 5 ungnød, 9 får, plov 
og vogn. Hartk. 2-6-0-1 og efter reduktion 2-2-0-0.
[Svar]: Jørgen Rasmussen forundes gården, og vil af regimentskriveren med største 
flid Jens Christensen eftersøge, som på proprietærgodset Jegum skal tjene, og desuden 
pas fra ryttergodset er kommet, på det han i dennes sted kan blive indrulleret. Jørgen 
Rasmussen giver til fæstekendelse 2 rdl.
30. maj 1708:
Nebel by, Peder Thomsen, der beboede en rytterpartgård ibid., er for nogen tid siden 
ved døden afgået, og enken i en ringe tilstand efterladt, hvorover hun ej længere 
erkender sig capabel stedet alene at drive og forestå, men dets årsag overdraget den 
til en fri karl Jens Sørensen fra Bork sogn, som ægter hendes datter. Stedets besætning 
er 2 bæster, 2 køer, 1 kvie, 1 kalv, 5 får, plov og vognredskab. Hkorn efter reduktion 
1-1-0-0, og efter landmålingens under gården incorporeret.
[Svar]: Som Jens Sørensen herfra skal være rejst til enken, som skal være meget svag, 
så beror hermed ligeledes til næste session.
Billum sogn, Kjelst. Søren Bodsen sammesteds har, formedelst han er skrøbelig,



40

afstået sin i fæste havende gård til sin søn Boy Sørensen, på hvilken det meste af 
avlingen, såsom han er flittig og duelig, hængt har i langsommelig tid, såsom faderen 
imellem stunde ved dets drift ikkun lidet formår at udrette. Hkom efter landm. 5-1-2-2 
og efter reduktion til rytterhold at svare af 4-3-0-0. Besætningen er 4 bæster, 5 køer, 
2 kvier, 1 stud, 1 kalv, 5 får, vogn og plov-redskab.
[Svar]: Faderen og sønnen som her i går mødte, er i dag hjemrejst, og vil derfor til 
næste session indkaldes. Mødte siden og giver til fæste 5 rdl.
Janderup sogn, Strudvad. Peder Sørensen, der beboede en rytterpartgård sammsteds, 
er for nogen tid siden, tillige sin hustrue, ved døden afgået, og deres søn Jens Pedersen 
stedets drift imidlertid, med avlingens fortsættelse Og udgiftens svarelse med videre 
vedbørligen forestået. Thi fremkommer han nu for sessionen og formoder fæste- 
indhjemling derpå at vorde bevilget. Besætningen er 2 bæster, 5 køer, 1 kvie, 2 små 
stude, 7 får, vogn og plovredskab, og skylder efter landm. 2-6-0-1 og efter reduktion 
2-2-0-0.
[Svar]: Af beskaffenhed og resolution som næst forrige.
Hyllerslev. Anders Lassen, som boede på en rytterpartgård sammesteds, er for en 2 
års tid siden ved døden afgået, hvorover hans efterladte enke ej længere finder sig god 
for stedet fremdeles på avlingens sæd og besætning med udgiftens svarelse, og videre 
vedbørlig at forestå og fortsætte. Thi har hun i sinde at indlade sig i ægteskab med en 
fri karl Jens Jensen fra Lunde sogn, som og til den ende tillige med enken sig for 
sessionen fremstiller om fæste indhjemling med de høje herrer at accordere, og 
fæstebrev at vorde meddelt. Hvilket jeg tjenstydmygst formoder bevilges. Stedets be
sætning er 4 bæster, 5 køer, 2 stude, 2 kalve, 8 får, plov og vognredskab. Hkom. efter 
reduktion 2-1-0-0 og efter landm. 2-4-1-0.
[Svar]: Jens Jensen, som med rigtig pas fremkom stedes fæste på dette halve sted 
imod stedsmål 3 rdl.
Nebel sogn, Sædding. Søren Sørensen er sin i fæste havende partgård sammesteds for 
2 års tid siden fradød, og enken siden hans afgang samme til dato, det bedste hende 
muligt har været, drevet og forestået, men som hun har fundet sig det alt for be
sværligt, således længere uden gårdens svækkelse, i enkestand at henholde, har hun 
fattet i tanke udi ægteskab med unge karl Frands Ebbesen, som har stået under 
indrulleringen en 7 års tid, sig at indlade, og til den ende, at han fæste indhjemling på 
gården kan erlange. Stedets besætning er 4 bæster, 4 køer, 2 stude, 2 kalve, 4 får, plov 
og vognredskab. Hkorn. efter reduktion 4-0-0-0 og efter landm. 4-5-1-0.
[Svar]: Når først en anden for Frands Ebbesen er præsenteret kan han nyde stedet i 
fæste, og betaler stedsmålspenge 4 rdl.
Varde den 17. maj 1709:
Janderup sogn, Hyllerslev. Foruden den partgård, som velb. hr. kaptajn Borneman den 
21. maj 1706, siden dets påboende Hans Sørensen, da intet videre derved formåede 
at udrette, i sessionen i Varde imod en kendelse 2 rdl.. blev forundt i fæste, hkorn. 
reduktion l-3*/2-0-0, hvorpå han nu af nyt tømmer og tag, uden nogen frihed eller 
tillæg, har opbygget 10 fag meget godt og forsvarlig ladehus, item det øvrige, foruden 
sæden, som var forsvækket, og nu i stand, ligeledes repåreret har. Velb. kaptajn Bor
nemann forleden og næst afvigte års forår ligeledes ladet sig persvadere at antage
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gårdmanden Jørgen Christensens part aflige hkorn. 1-314-0-0, siden han af forrige 
åringers slette tilstand fast faldt under samme skæbne, som bemeldte Hans Sørensen, 
idet sæden under hans beboelse nu meget var forsvækket, besætningen ringe og 
bygningen så godt som øde, så han ej stedet kunne vedblive. Hvilken sidste post med 
hosføjede tingsvidne på stemplet papir a f i l .  maj 1708 i min nærværelse passeret. Nok 
sandelig godtgøres, nemlig at salshuset, som står sønden i gården bestående af 14 fag, 
fast duer intet enten på tømmer eller tag, døre eller hængsler, item at ladehuset norden 
i gården som har været 11 fag, aldeles er nedfaldet og tømmeret udygtigt, undtagen 
nogle få forrådnede stænger, som dog ej videre til bygnings brug er tjenlig, uden alene 
en hjælp til “schierværchet” i huset, eller og syldeme under væggene. Altså formedelst 
uden bygningen, som meldt dels er ganske brøstfældig og dels ganske øde, så det ej 
uden stor bekostning kan repareres og opsættes. I andragen, kaptajnen lige ved andre, 
om nogen assistance til bemeldte forfaldne 14 fag, og øvrige bygnings opsættelse og 
reparation fået, uden sig og til lægdet, hælp til et rytterhus at vorde nydende, enten 
ved en vis rede penges tillæg eller og tømmer in natura, i fast formodning det kommer 
i gunstig consideration til virkelig effekt, efterdi han ingen videre hjælp eller und
sætning til slig forsvækkede gårds conservation, enten i en eller anden måde begærer, 
som ved en anden beboer ikke nær med slige conditioner skulle været at få antaget. 
Herhos er det og considerabelt, at et godt brug på 2-7-0-0 hkorn. imod det tilforn var 
adskilt, nu vorder samlet, som en beboer des bedre kan nære sig på. For hvilket kap
tajnen obligerer sig tryg og fast, som man og nok har prøve af, at være således 
ansvarlig til gårdens conservation, at hans majsts. under sin beboelse, ingen skade skal 
vorde tilføjet, og til den ende erbyder at stille borgerlig caution. Til slutning foruden 
de høje herrers gunstig resolution på forbemeldte opvartes.
[Svar]: Tingsvidnet er påskrevet, og vil til gen. com. indsendes, og som dette hkorn. 
nu er samlet og allerede vel bebygt og besat, foruden at nødvendig endnu for det 
første 12 fag hus vil tilsættes, så stedes denne halve part i lige måde til kaptajn 
Bormann, og på det han nogenledes til sine gjorte store omkostninger igen kan 
komme, tillægges af kassen til den øvrige bygning så og tre fag rytterhus ialt 20 rdl. 
og fri for fæste, og forsyner regimentskriveren sig med borgerlig caution efter rytter- 
fordningen.
Janderup sogn. Christen Pedersen i Hyllerslev, som i 1697 antog en forsvækket rytter- 
partgård, reduktion hkorn. 1-6-0-0, hvilket han nu på bygningen og sæd nogenledes 
vel har ført i drift og stand, er efter inqvisitionens udvisning 1706, ej faldende om 
forrige erlidte plads vanlykkeligen frafalden 2 gode arbejdsbæster, 2 køer og en del 
får, der bymændene med ham vil vidne ej for hans forsømmelse eller uagt at være 
bortfaldne. Og som han imod sådan uformodentlig skade til sin gårds conservation og 
avlings drift uomgængelig måtte have sig tvende bæster igen, var han ej så formuende, 
at han dem sig kunne forskaffe, uden han måtte sælge tvende af sine køer, og derfor 
ej uden lejekøer haft siden over 1 ko sig selv tilhørig. Foruden han endog beretter for 
pengetillæg, inden to bæster kunne nåes, at have sat sig hos andre i gæld. Thi 
solierterer han underdanigst og allerydmygst om nogen hjælp til sin og gårdens 
subsistens at nyde. Jeg mener, at kunne han få til 1 ko, fik han vel selv videre at stræbe 
og sig dermed behjælpe.
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[Svar]: Formedelst erlidte skade og på det han ikke skal blive mere forsvækket vil 
ham af kassen til en god ko gives 9 sletdlr.
Billum sogn, Kjelst. Sidsel Nielsdatter, som hidindtil efter hendes mand Hans Hansens 
død, på en 6 års tid med en del små børn, har drevet og forestået en lille partgård, 
hkom. reduktion 0-6-0-0 har, at formedelst hun nu er gi. og skrøbelig og tilmed ingen 
steder kan gå, ikkun een hendes søn Hans Hansen altid har været hende obstinat, og 
intet ved avlingen ville udrette, men mere søgte at ruinere, hvad hun havde og kunne 
samle. Dets årsag, han allerede er præsenteret for kaptajn Bormann til dragon- 
indrullering nu i foråret, såsom hun hverken ejede æde- eller sædekorn, og ingen 
besætning uden 2 gi. bæster, begge ej over 6 rdl. værd, item husene meget brøstfældig, 
som inqvisitionen udviser, at de er fast og ej værd at reparere, samt hun ingen 
månedspenge har formået at svare siden 1. januar sidst, som er 1 rdl. 1 mk. 8 sk. i al
lerstørste elendighed måttet kvittere samme væring. Hvorfor jeg dertil har måttet 
anskaffe til sædebyg 8 skp. der har kostet 1 rdl 3 mk., og har Backen Dynesen, som 
bebor en partgård sammested, hkorn. 1-5-0-0, anmeldt sig bemeldte enkes ffastandne 
partgård at antage, såsom han selv søger et mindre brug at bjerge sig på. Alene 
begærende at vorde fri for indfæstning, item restancen ej at svare, og de 8 skp. 
sædebyg ukrævet at beholde. Hvorimod han lover at føre stedet i tilbørlig stand, som 
nærværende Niels Michelsen af Billumgaard, der til høstsessionen antager den part
gård ditto Backen Dynesen fratræder. Hvilken han da vil lade sin søn fæste, som nu 
er dragon, og de forinden skal vorde med en anden karl indløst, caverer for. Hkorn. 
landm. 1-0-2-0 og reduktion 0-6-0-0.
[Svar] : De anførte årsager til denne gårds i Kjelst meget slette tilstand, er blevet bevist 
og bekendt, hvorfor Backen Dynesen den i fæste forundes med condition at være 
fæsteffi, så og fri for de 7 mk. 8 sk., restancen som regimentskriveren til omdrag 
beregner, mens de 1 mk. til forstrakte sædebyg skal Backen Dynesen igen betale, og 
for gårdens forbedring og rigtig afgift tages Niels Michelsen til cautionist. Hvilken, om 
hans søns fæste til de 1-5-0-0 hkorn. sig i næste session igen kan anmelde, efter en 
anden for bemeldte hans søn er blevet præsenteret.
Ål sogn, 0 . Vrøgum. Jens Thomsen, som 1705 blev forstrakt til 1 bæst, og 1 ko, ialt 
14 rdl. 4 mk., hvoraf han foruden hvad han 1705,1706 og 1707 til sædekorn årlig blev 
hjulpet med, igen har betalt 1 rdl. 2 mk. står nu til restance for marts og april måneder 
sidst, med 2 rdl. 1 mk. Thi han stræber og er flittig nok, men formedelst kornavlingen 
ikkun afvigte åringer har været ringe, og han har mange børn, anholder han om nogle 
måneders frihed på hkornet, som er 3-2-0-0 til efter høsten at nyde, da han lover 
derefter at svare rigtig. Af inqvisitionen kan ellers haves beretning om hans bygnings 
brøstfældighed og øvrige tilstand.
[Svar]: Jens Thomsen tilstås den bekomne hjælp og ej derpå at have betalt mere end 
2 sletdlr. Hans tilstand er meget slet, har ikkun 1 bæst og 2 køer, og kan ikkun så 1V2 
td. byg, hvorfor, på det gården ikke skal blive øde, ham a f  kassen 10 rdl. til 1 godt 
plovbæst får gives, og vil i det øvrige ham månedspengene til 1.oktober bedrage i 
formening Gud nogen grøde skulle give, hvorved han dem igen kunne afdrage. 
Imidlertid far regimentskriveren med ham opsyn have, og med tiden se sig om, at få 
en anden til stedet opspurgt.
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Outrup sogn, Torbøl, Christian Johansen, som bebor en rytterpartgård hkom. 2-1-0-0 
klager at han i de sidste 2 år vanlykkeligen er frafalden 1 nybåren ko, 1 stud, en 3. års 
hesteplag og nu sidst afvigte 4. marts en hoppe, samt 27. april en anden årings stud, 
hvorover og især i henseende han antog stedet 1699 i de dyre åringer, som da fast var 
forsvækket. Og i så måde, foruden tilfalden skade, var ham des besværligere. Han 
lever i det allerunderdanigste håb, om han nu ikke har uden 1 bæst at drive sin avling 
med, at de høje herrer ham til hjælp til 1 bæst til sin avlings fortsættelse og gårdens 
conservation vil yde, thi han kan ikke uden hjælp selv formå noget at købe.
[Svar]: Ilige måde vil denne Christian Johansen, som imodstående skade lidt har, og 
derover er gerådet i slet tilstand, med 8 rdl. til 1 plovbæst af kassen hjælpes.
Outrup by. Niels Backensen, hkom, 2-5-0-0, klager, som og efter erfaring skal være 
i sandhed, at ham årlig i mange år, en stor del bæster og køer og andet kvæg er 
fradød, så han nu haver ej uden 4 bæster, 1 kvie, 1 lejeko, og 2 kalve igen, og i så 
måde i en ganske slet tilstand. Altså anholder han, siden månedspengene at svare, og 
så er ham over hånden, og hans bygning dels findes brøstfældig, at han nogen hjælp 
allemådigst måtte vorde tillagt.
[Svar] : Niels Backensen som siden inqvisitionen 1706 har mistet 2 køer og 1 kvie, og 
foruden haft mærkelig misvækst på kornet, vil gives til 1 ko af kassen 8 rdl.
Nebel sogn, Hundhale. Peder Laursens enke, hkorn. 2-0-0-0, andrager at hun på nogle 
års tid har mistet af vanlykke 5 bæster, og 2 køer foruden stor skade på andet kvæg, 
der i så måde har sat hende meget tilbage, så hun nu ikkun er i slet tilstand. Thi er 
hendes begæring, ligesom en del forrige, at hun med nogen hjælp vorder assisteret, 
især og kornavlingen i Nebel sogn nu om åringer er ganske slet, og deres enge af sand 
og vand beskadiget.
[Svar]: Dersom ikke hendes søn, som er dragon, havde hjulpet hende, måtte stedet 
allerede været øde, og som hun ikkun har et bæst og 1 liden plag, så for at hjælpe 
hende, og at stedet ikke skal blive øde, vil hende af kassen gives til 1 plovbæst 8 rdl. 
Henne sogn, Fidde. Afvigte onsdag den 8.maj er Christen Jensens salshus bestående 
i 23 fag, ved en uformodentlig ildebrands antændelse, med al indvendig bomidel, item 
æde- og sædekorns forråd, uden mindste redning, undtagen en kiste og nogle brød, 
som hosfølgende tingsvidne forklarer, opbrændt og i aske lagt, hvoraf sig rejst er uvi
dende. Thi anholder bemeldte Christen Jensen om nogen assistance at ske til et sals
hus igen at opbygge, såsom det ham nu er umulig af egne midler at gøre så, efter 
reduktionen for 6 skp. hkorn.
[Svar]: Dette er en gi. mand på 59 år, som har 4 småbørn, og en moder der er en 
kvinde af 85 år, som han endnu skal ernære, men er nu efter tingsvidnets formelding 
sat i en armelig tilstand, hvorfor ham til 12 fag huses opbyggelse nødvendig af kassen 
vil gives pr. fag 2 rdl. og til ædekorn i sommer 2 tdr. rug, som efter landekøb får beta
les. Desligeste at nyde frihed for skatterne til dette års udgang. Hvilket formodes at 
gen. com. gunstig bliver approberet.
Kvong sogn, Kvorup. Søren Jensen, en ung og fattig mand som bebor en rytterpart
gård hkom. 2-6-0-0, andrager i lige måde, at han på 6 års tid vanlykkelig har mistet 
3 køer, 2 stude og 2 kvier, så han nu ikke har igen uden 1 ko, 1 liden stud og 2 små 
ungnøds kalve, ikkun 3 bæster og derover i så slet tilstand, at han på egne vegne hver-
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ken har æde- eller sædekorn, mindre forråd i noget til at svare udgifterne månedlig af. 
Thi forhåber han, penge til en ko at vorde bevilget, samt efter seneste optegning ved 
inqvisitionen at nyde noget til bygningstømmer.
[Svar]: Hans armelige tilstand over kvægets mistelse, så og slette avling i nogle år, er 
bekendt, og derfor ham af kassen til 1 ko vil gives 8 sletdlr. Månedspengene for ham 
fra 1. maj til 1. okt. bedages, og regimentskriveren på 2 tdr. byg til sæden kredit gøre. 
Når noget til bygningen allernådigst bliver bevilget, skal han med andre hjælpes. 
Laurs Christensen i Kvorup, hkorn. 2-6-0-0 andrager det, han på den så godt som øde 
antagne partgård har udi bygningen tilsat sine midler, som og i sandhed lader sig til
syne, såsom han har opsat på stedet 11 fag forsvarlig salshus af nyt tømmer og tag, 
hvortil hans rede midler, som han udenlands har fortjent er medgået, og nu ej formår 
mere at bygge, mindre at svare udgifterne, nu han intet kom har. Thi han står til re
stance med 2 mdrs. penge, der han ingenlunde kan komme af sted at betale. Indfalder 
derfor til de høje herrer med allerydmygst begæring det, de hans itzige tilstand vilde 
nådgunstigst considerere, og være ham behjælpelig med noget til bygningstømmer til 
hans ladehuses reparation, som samme helt nødvendig udkræver. Item nogle mdrs. 
frihed for hkomets afgift, såfremt han skal blive ved stedet. Han anholder også om 
fæsteindhjemling.
[Svar]: Når på den forleden år i gen.com. indsendte specification på behøvende byg
ningstømmer allemådigste resolution indkommer, skal han dermed blive hjulpet, og 
på det han igen nogenledes kunne komme i stand, siden han sine midler ved stedet har 
tilsat, så vil ham 3 mdrs. frihed for skatterme forundes.
Varde sogn, Orten. Laurs Christensen som for nogle år siden, fast på 2 års tid, ganske 
var forrykt i hovedet, så hans kone ikke alene måtte lade ham, for ulykke og livsfarlig 
bedærv, bevogte, men endog i samme tid gårdens avling ved fremmede lejefolk drive. 
Som årsaget, siden dog at Laurs Christensen blev restitueret, deri store armod, foru
den de endog har et drengebarn 12 år gi. som aldrig enten har kunnet høre eller tale, 
der ligeledes har kostet dem store penge, ved det de har søgt mange doktorers og 
berømmelige lærde mænd i henseende deres barns helbredelse. Næst Guds bistand at 
kunne erlange, men desværre forgæves. Må nu vemodig og klagelig foredrage, at hans 
salshus bestående i 16 fag, med al indvendig husgeråd, item æde- og sædekorn, som 
hosfølgende derom tagne tingsvidne ydermere verificerer, om natten imellem den 13. 
og 14. marts sidst, da han og hustru, item tjenestepige og dette barn lå i deres første 
og tryggeste søvn, og ganske nøgne måtte frelse deres liv ud af vinduerne. Hvorover 
konen på.hendes ganske legeme, af branden, meget ilde blev beskadiget, ved en hastig 
uformodentlig overfaldende ilds antændelse, aldeles uden nogen redning enten afbord, 
bænke, kiste, skrin senge eller gangklæder, vådt eller tørt, sæde- eller ædekom, item 
en af fæhøvederne, som de eller naboer ej kunne få reddet, er opbrændt og i aske lagt, 
så den fattige mand nu svæver i en elendig tilstand, og ej uden følgende hjælp er at 
conservere ved gården, nemlig: 1. At gives, som jeg ham til sædekom har måttet 
forstrække nemlig 3 tdr. havre og 2'/2 td. byg. 2. Til 16 fag salshuses opbyggelse a’ 
fag 1 rdl. 2 mk. 3. Frihed for månedsskatterne medens han skal bygge, og intet dertil 
har at gøre i penge fra 1. marts indværende år, og til 1. okt. næstefter. Hvilket ialt til 
de høje herrers højgunstige resolution remitteres.
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[Svar]: Som det er med herpå skrevne tingsvidne bevist, at Laurs Christensen denne 
ulykke er overgået, så på det salshuset, som han umulig selv kan istandsætte, igen kan 
blive opbygget, bevilges ham af kassen de imodstående 21 rdl. 2mk. for hvilke han 
skal opbygge 12 fag forsvarlig hus, Ilige måde vil ham med de til sædekornet opførte 
4 rdl. 4 mk. såvel som de 7 mdrs. frihed tilstås, og efterdi han meget lamenterer, at al 
hans havende kom tillige med hans formue af ilden er fortæret, så får regiment
skriveren gøre kredit på 2 tdr. rug for ham til ædekom i sommer. Hvilket han dog 
efter høst igen skal betale.
Janderup sogn, Nørre Hebo. Poul Andersen, der bebor en rytterpartgård, hkom. 1-2 
Vs-O-O, har ofte taget mist på sine bæster og kreaturer, og nu sidst vanlykkeligen fra
falden 1 hoppe og 1 ko, så han derforuden ikkun har tilbage uden 1 bæst og 1 ko. Thi 
siden han nødig ville kvittere stedet i sin alderdom, så vel og børnene vel tilvokser, 
anholder han ligesom forrige om nogen allemådigst forstrækning at nyde.
[Svar]: Denne gamle mand befindes i meget slet tilstand, hvorfor han nødvendig vil 
gives til et plovbæst af kassen 10 rdl., og far regimentskriveren der foruden straks at 
gøre kredit for ham på 1 td. 2 skp. sædebyg, hvilket han igen til efter høst skal betale. 
Nebel sogn, Præstbøl. Hartvig Sørensen har formedelst hans kones dødelige afgang 
samt han selv er skrøbelig og i slet tilstand, opladt og afstået sin påboende og i fæste 
havende fjerdepart gård sammesteds, til en ung karl Peder Pedersen, som søger fæste 
indhjemling derpå, imod han giver Hartvig Sørensen hans livs ophold. Besætningen 
er 1 gi. fast udlevet hoppe, 1 føl, 2 køer, 1 stud, 1 kalv, 4 får, og noget gi. udygtigt 
vogn og plovredskab. Hkom. efter landm. 2-7-5-2 og reduktion 2-316-0-0.
Svar: fæste 2 rdl.
Lars Pedersen i Præstbøl, Nebel sogn har beboet en liden og ringe væring, der årlig 
svarer til kassen 1 rdl. 5 mk., har formedelst høj alderdom og stor skrøbelighed, siden 
hans kone, som skulle set ham tilgode, nu ved døden er afgået, måttet kvittere samme 
væring, og bortflyttet til sine bøm, som andre steder er gift, så huset, som er nogle 
få fag og aldeles står på fald, snart til øde henstand kunne gerådet;, om ikke sogne
præsten ærværdige hæderlige og-meget vellærde hr. Henrich Schnell sig den ville an
tage, alt så som han på den grund en forsvarlig bygning har lovet at opsætte og ud
giften uden nogen frihed svare, formoder han sig ikke alene fri for nogen fæstepenge 
at give, men endog at erholde fæstebrev, derpå sin og kærestes livstid.
[Svar]: Efterdi præsten skal have erbudet sig, på stedet 10 fag hus at op sætte, så be
vilges ham dette væring fri for fæste, og skal han udgifterne efter krigsjordebogen 
straks deraf udrede.
Janderup sogn, Strudvad. Efter at Peder Sørensen sammesteds for nogle år siden ved 
døden i en armelig tilstand afgik, har sønnen Jens Pedersen med sin skrøbelige moder, 
som nu også er død, samt små søskende, stedet med avling, udgiftens svarelse, samt 
bygningens nogenledes istandsættelse, drevet og forestået, hvorfor han nu anholder 
om fæstebrev på gården at nyde. Agerlandet dertil er nogenledes, men engbunden gan
ske lidet og ringe, besætningen består udi 3 bæster, 1 plag, 3 køer, 1 kvie, 1 stud, 1 
kalv, 12 får. Hkom. efter landm. 2-6-0-1 og reduktion 2-2-0-0.
[Svar]: Nyder dette sted i fæste for 2 rdl.
Hyllerslev. Maren, sal. Søren Jensens sammesteds har efter hendes mands død siddet
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enke og med fremmede tjenestefolk, undtagen en datter, drevet og forestået samt ud
giften svaret, udi 23 år af påboende rytterpartgård, men som hun nu er aldrende og 
meget skrøbelig, har hun samme godvillig opladt og afstået til Oluf Christensen, som 
ægter hendes datter, imod de giver hende sin livs ophold, Besætningen er 4 bæster, 
4 køer, 2 kvier, 3 stude, 2 ungnød,. 1 kalv, 10 far, vogn og plovredskab. Hkom. efter 
landm. 2-3-2-0 og reduktion 2-0-0-0.
[Svar]: Giver 3 rdl. i fæste.
Nørhebo. Hans Jacobsen der beboede en rytterpartgård ibid, er forleden år ved døden 
afgået, og hans efterladte enke, formedelst det ringe steds besværlighed at drive og 
vedligeholde, fundet sig incapabel samme alene at kunne vedblive og forsvarligen 
forestå, med mindre hun fik en ægtefælle til sig igen, til hvilken ende hun og haver 
indladt sig udi ægteskab med nærværende dragon af velbårne hr. kaptajn Bormans 
kompagni no. 76 navnlig Laurs Ostesen. Thi som meldt er ganske ringe både på avling 
og bygning, og højlig en flittig karl opagt udkræver. Vil jeg især en anden person i 
hans sted er præsenteret, ydmygst formode, at bemeldte Laurs Ostesen nyder fæste 
på stedet, hvis besætning er 2 bæster, 2 køer, 1 kvie, 7 far, item noget gi. plov og 
vognredskab. Hkorn. efter landm. 1-3-1-1 og reduktion 1-1-0-0.
[Svar]: Som for Laurs Ostesen en anden er præsenteret, så forundes ham stedet, for
medelst dets ringhed imod en kendelse 1 rdl.
Billum sogn, Kjelst by. Hans Sørensen sammesteds har formedelst sin og kones alder 
og skrøbelighed opladt sin påboende rytterpartgård til sønnen Mathias Hansen dragon 
under kaptajn Bomemans kompagni af no. 81, som også her nærværende i sessionen 
på faderens afståelse formoder sig fæste indhjemling på gården at nyde, såsom og en 
anden i hans sted igen at indrulleres forlængst er presenteret. Det er i henseende til 
stedets conservation, efterdi faderen er incapabel og i en armelig tilstand, gavnlig at 
de høje herrer samme ville bevilge. Stedets besætning er 2 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 
plov og vognredskab. Hkorn. efter landin. 3-2-1-1 og reduktion 2-6-0-0.
[Svar]: Formedelst faderens store alderdom forundes Mathias Hansen, i hvis sted en 
anden er præsenteret, stedet fri for fæste.
Tarp by. Den halve part af Hans Jensens øde gård sammsteds, nemlig 1-5-0-0 hkorn., 
som Niels Jensen fra Varde den 26. januar 1702 med adskillige conditioner blev for
undt i fæste, er ham nu over hånden noget at ved gøre, såsom han er en fattig mand 
og i slet tilstand gerådet. Thi har han godvillig overdraget samme sin partgård til 
nærværende Christen Tuesen, som er afgangne Tue Bachensens søn, der ovenmeldte 
dato ligeledes fik halvparten ved denne Niels Jensen, af fornævnte Hans Jensens øde 
gård, og som bemeldte Christen Tuesens moder og broder Bachen Tuesen, som for
uden bor i Tarp på en anden gård af 3-4-0-0 hkorn., ilige måde deres part 1-5-0-0 af 
berørte Hans Jensens ødegård til ham har opladt, så indfinder han sig i sessionen om 
fæste indhjemling med de høje herrer på ditto 3-2-0-0 hkorns. brug, som nu således 
igen vorder samlet, at acoordere. Hkorn. efter landm. 3-7-1-2.
[Svar]: Christen Tuesen bevilges disse 3-2-0-0 hkorn. på modstående conditioner i 
fæste, og betaler han deraf intet til stedsmål, formedelst gården for 7 år siden af fa
deren Tue Bachensen blev øde antaget, og han den selv har opbygget.
Efter erbydelse i sessionen i Varde d. 17.maj sidst, caverer jeg underskrevne Niels
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Mikkelsen boende i Billumgaard, for Backen Dynesen, som blev forundt i fæste Sidsel 
Nielsdatters i armod ffakomne partgård i Kjelst, hartkorn 6 skp., at han straks samme 
partgård i alle måder vedbørligen skal forbedre både på bygningen, sæden og besæt
ning, og siden forsvarlig hans livstid vedligeholde, samt rigtig svare til kassen eller 
rytterhold, så hans kongl. majst. ved hans beboelse ingen skade skal tilføjes, som jeg 
herhos forsikrer, at skal og vil være ansvarlig for. Det til bekræftelse under min hånd. 
Billumgaard den 16. juli 1709. Niels Mikkelsen, egen hånd.
Ryttersessionen Varde den 10. oktober 1709:
Outrup sogn, Gammelgård. Mads Villadsen fri karl der på en 7 års tid har tjent hæder
lig og vellærde hr. Rasmus Rasmussen Lassen i Lunde, begærer fæste på afgange 
Christen Pedersens fradøde rytterpartgård, siden han indlader sig i ægteskab med 
enken på stedet, der formodes bevilget. Besætning er 3 bæster, 3 køer, 1 stud, 1 kvie, 
1 kalv, 10 få r, hkom. 3-2-0-0 efter landm., reduktion 2-3-0-0.
[Svar]: Mads Villadsen forundes denne gård i fæste imod 4 rdl.
Nebel sogn. Peder Jacobsen i Kolle, hkorn. 3-16-0-0, har formedelst sin slette tilstand 
og bygningens brøstfældighed gjort gårdskifte med rytterbonden Niels Pedersen af 
Præstbøl, på det han kunne få et mindre sted at drive, og Niels Pedersen, hkom. 2-7- 
0-0 ligeledes på så måde efter ønske får et større brug. Hvilke gårdtusk formodes 
bevilget efter det for begge steder geråder til godsets conservation.
[Svar]: Dette bytte bevilges, og bliver begge fri for fæste.
Ål sogn, Vrøgum. Christen Jepsen begærer, at hans søn Jep Christensen, formedelst 
han selv er skrøbelig, måtte få fæste på hans påboende partgård, hvilket er bedst sker, 
især de også har frygtet at sarmme deres søn herefter, formedelst de har nogle kirkens 
ejendom i brug, skulle blive taget til soldat. Har til besætning 3 bæster, 1 plag, 3 køer, 
1 tyr, 1 kvie, 10 får, hkom. landm. 2-4-0-16 og reduktion 2-16-0-0.
[Svar]: Bevilges fæste 3 rdl.
4. januar 1710:
Hans Sørensen i Kjelst, en gi. mand, som i sidste session d. 17.maj 1709 formedelst 
skrøbelighed oplod sin partgård, der står for 2-6-0-0 hkom., til sin søn Mathias 
Hansen, og des årsag fra dragoneriet blev demitteret, står endnu selv for stedet tillige 
med tvende sine døtre, som ham på bedste måde hjælper, anseende ingen ting imellem 
faderen og sønnen gik andet ud på, end fast at myrde hinanden. Såsom sønnen er 
noget uforskammet, og i så måde siden ingen forligelighed kunne være imellem dem, 
har faderen og sine døtre givet Mathias langt mere end deres evne var til afståelse af 
gården, der dog des uanset, videre har lagt begyndelse til adskillige onde intentioner 
imod sin fader, såsom at han nogen tid siden, efter at han gården kvitteret havde, skal 
have indgået, da ingen var tilstede, i sin faders væring, og borttaget hans kjortel, og 
foruden på lige måde, efter klagens indhold, tilforn have borttaget nogle stållænker og 
hestetøjr, item lader sig endnu forelyde, at vil bryde tvende bjælker ned af huset, og 
tage et bæst fra stedet, alligevel han ingen prætention af nogen billighed dertil har. 
Hvorfor faderen ej kunne undlade i sådant her for sessionen at give tilkende, udi 
inderlig formodning, at han måtte tages i beskærmelse for sådanne hans søns allerede 
begåede usømmelige gerninger, og for hvad videre han herefter imod ham samlet, 
agter at tentere. Har sået 7 tdr. 6 skp. rug, hvorefter slet intet avles, så den gamle
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mand er ilde deran, og endelig vil hjælpes, og forundes nogen frihed. Så har sessionen 
resolveret:
Denne Mathias Hansens adfærd er bekendt, og var meget tjenlig til gårdens conser
vation, at han derfra blev udsat, og til dragoneriet igen præsenteret, i stedet for en af 
enkernes sønner, som man af mangel på mandskab her i egnen har måttet lade 
indrullere. Imidlertid vil Hans Sørensen, hvis misvækst så overmåde stor været har, 
3 kvartalers efterladelse fra Lokt. givet.
[Hertil svarer general commissiariatet]:
Sessionens resolution approberes såvidt, at Mathias Hansen, formedelst hans ilde for
hold, vil ved dom sættes fra gården, Hvad friheden angår, samme er vel på indsendte 
og til hans kong. majst. allerunderdanigst overleverede ekstakt anført. 
Ryttersessionen Varde den 26. april 1710:
Lunde sogn, Tange. Søren Christensen, en meget gi. mand, er nu incapabel at drive 
sin påboende partgård, og har afstået den til sin søn Carl Sørensen, som og formoder 
fæste indhjemling på stedet at nyde, såsom han dets drift og udgiften i lang tid fore
stået og præsteret har, siden hans andre tvende brødre er dragoner. Besætningen er 
3 bæster, 3 køer, 1 kvie, 1 stud, 10 far. Hkorn efter reduktion, 2-3-0-0.
[Svar]: Carl Sørensen nyder gården i fæste for V/2 rdl.
Kvong sogn, Åsted. Peder Rasmussen, hvis ældste søn er dragon og borte, har nu 
siden han såvel som hans hustru er gi.og skrøbelige folk, opladt deres påboende 
partgård til deres søn Peder Pedersen. Besætningen er 3 bæster, 3 køer, 1 kvie, 1 stud, 
1 kalv, 8 får. Hkorn. efter reduktion 2-1-0-0.
[Svar]: Bevilges og giver 2 rdl. i fæste.
Hallum. Niels Christensen, som bebor en halv ryttergård anholder også om fæste til 
hans søn Christen Nielsen, /:som siden 1702 og til oktober 1709 har stået under 
indrullering for dragon:/ på samme sin hidindtil påboende partgård, anseende det nu 
er ham, formedelst han og hans hustru begge er gi. og skrøbelige folk, alt over hånden 
gårdens rette drift at præstere. Besætningen er 3 bæster, 3 køer, 1 kvie, 2 stude, 2 
kalve, 12 får. Hkorn. efter reduktion 2-2-0-0.
[Svar]: Giver til fæste 2 rdl.
Billum sogn, Tarp. Niels Nielsen, som og har en søn borte i dragontjeneste, begærer, 
at hans søn Hans Nielsen måtte få fæste på sin påboende gård, såsom han selv er en 
skrøbelig mand, og konen lidet bedre. Besætningen er 4 bæster, 4 køer, 3 stude, 2 
ungnød, 8 får. Hkorn. efter reduktion 6-4-0-0.
[Svar]: Giver til fæste 4 rdl.
Outrup sogn og by. Ligeledes formoder Jens Bachensen, at hans søn Bachen Jensen 
bekommer fæste på hans påboende partgård, såsom han ikke finder sig capabel at 
drive gården. Besætningen er 3 bæster, 3 køer, 1 stud, 2 ungnød, 1 kalv, 10 får. 
[Svar]: Giver til fæste 2 rdl.
Lønne sogn og by. Formedelst alderdom og skrøbelighed har Christen Lassen afstået 
sin påboende partgård til sin søn Christen Christensen. Besætningen er 3 bæster, 3 
køer, 2 ungnød, 2 kalve, 8 får. Hkorn. efter reduktion 1-6-0-0.
[Svar]: Giver 1 rdl.
Nebel sogn, Koile. Ilige måde har Hans Christensen formedelst sin egen og hustrus
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Store skrøbelighed, item de er husarme folk, måttet afstå deres påboende partgård til 
deres søn Christen Hansen, på det han derpå kunne befri sig, og fa noget med en pige 
til gårdens opkomst, som og dertil löd sig bekvemme, og formoder fæstebrev. Besæt
ningen er 3 gi. bæster, 2 køer, 6 får. Hkom. efter reduktion 3 td. 16 skp.
[Svar]: I henseende til denne mands slette og armelige tilstand bevilges Christen 
Hansen stedet fæstefri, og vil efterlades de forstrakte 3 rdl.
Ryttersessionen Ribe den 29. april 1710:
Lunde sogn, Lundtang, Jens Christensen, en gi. og skrøbelig mand, begærer at hans 
søn Christen Jensen må få fæste på hans hidindtil påboende rytterpartgård. Det er vel 
fornøden at begæringen consenteres, efterdi faderen er afmægtig, men om det kan lade 
sig gøre, siden dragoners udskrivning nu på ny igen skal ske, og Jens Christensen har 
en anden søn i Holsten, som ved sådan bortsnigelse, hans majst.s tjeneste ganske agter 
at undgå, uden han samme hjemforskaffer, remitteres til sessionens ervartende reso
lution. Besætningen er 3 bæster, 3 køer, 2 ungnød, 8 får. Hkom. efter reduktion 2-0- 
0-0.
[Svar]: I henseende denne Jens Christensen er en gi. mand og skrøbelig, forundes 
indbemeldte hans søn Christen Jensen stedet i fæste imod 1 rdl.
Ål sogn, Borre. Jes Gundesen, som bor i denne onde og skarpe og sandige egn, og 
står for 4-3-0-0 hkorn, ses af inkvisitionen, formedelst kvæg og bæsters frafald, da at 
have været forarmet, men nu siden vanlykke i dette forår videre har holdt sig til ham, 
så han tvende hans bedste bæster er frafaldet, og ej har til så stort et brug uden 2 gi. 
igen, er han sat desmere tilbage, tilmed misvæksten træffer hårdt, anholder derfor 
inderlig om assistance af penge til et plovbæsts indkøb at vorde tillagt, uden det, det 
vil være ham umulig at fa avlingen drevet og ved gården forblive.
[Svar] : Denne mand, som formedelst misvækst og vårsædens ringhed er udi næst for
rige session efterladt tvende kvartalers afgift, får denne at hjælpe sig selv. 
Ryttersessionen den 12. juni 1710:
Poul Andersen, som beboede en rytterbolig i Janderup sogn, Nørhebo, skylder 1 td. 
21/3 skp. hkom. er afvigte vinter, efter over ham tagen synstingsvidne og doms formel
ding, som herhos til nærmere eftersyn følger, befundet i så slet tilstand gerådet af 
vanlykkelig tilfælde, og især næstleden års store og usædvanlige misvækst, at han ikke 
ejede uden tvende bæster, hvoraf den ene, som var en udlevet hellernes, er død, og den 
anden vurderet for 5 rdl. 2 mk., 1 ko ilige måde 5 rdl. 2 mk., item noget lidet gi. vogn 
og plovredskab, fast ej tjenlig, mens af æde- eller sædekorn ejede han ikke 1 Ijer- 
dingkar. Hvorover jeg har måttet drage omsorg for dette forårs vårsæd, med 4 tdr. 
havre, som af Riber amts magasin er erholdt, og vil endnu behøve 14 skp. byg, der på 
specificationen om sædekornets forstrækning er anført. I det øvrige at melde, da duer 
bygningen, som findes på stedet nemlig 8 fag, slet ikke, og ikke under 10 sletdlr. 
kunne repareres. Foruden der endog til heste og fæstald, samt til at lægge hø og kom 
udi, nødvendig mankerer andre 8 fag hus, såsom intet deraf til sligt findes, uden nogle 
utjenlige jordhytter. Hvorover til stedets antagelse igen, siden Poul Andersen den er 
fradømt, og allerede bortgået at betle. Ihvor flittig jeg end ved mig selv og andre lod 
mig det være angelegen, har været at opspørge, førend nu for kort tid siden, jeg har 
fået overtalt en gadehusmand fra Årre, navnlig Anders Sørensen, som endelig lod sig
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persvadere at flytte til stedet med hvad han ejede, og på condition anseende stedets 
forsvækkelse o.s.v.
[Svar ffa gen. com.]: Siden sessionen som findes in loco, ingen bedre conditioner til 
denne gårds parts conservation, skal have kunnet betinge, så approberes deres resolu
tion når den fæstende for gårdens forsvarlig istandsættelse, enten stiller borgerlig 
caution eller anden sufficant caution, og hvorved regimentskriveren har at tilse, at det 
ikke bliver af rytterbøndeme, som i fald, at fornævnte fæstende ikke holdt sit gjorte 
løfte, måtte de derfor indestå, og derover snart i vanmagt geråde. Imidlertid vil vi de 
tillagte 14 rdl. til hjælp til 8 fag huses opbyggelse, samt et plovbæsts indkøb, hans 
kongl. majsi. allerunderdanigst forestille. Når ellers den fæstende gården, som meldt, 
har antaget, vil nøje med ham haves indseende, at han gården på bygning og ellers vel 
forbedrer, og os ved årets udgang beretter hvorledes han dermed avancerer.
Ilige måde er Niels Hansen i Bjerggaard i Billum sogn, og Hans Jepsen sammesteds, 
indeværende forår befundet i ganske slet tilstand o.s.v., som skylder efter reduktion 
til rytterhold af 2-4-0-0, o.s.v..
l.ju li 1710:
Efter Jacob Pedersens død, som beboede en halv ryttergård i Kolle i Nebel sogn, der 
skylder hkom. 3-1-0-0, har hans hustru og datter Birgitte Jacobsdatter drevet og 
forestået gården, og siden datteren for ungefær 3 års tid siden, uden min vilje eller 
tilladelse, indlod sig i ægteskab med en soldat navnlig Christen Christensen Kløvgaard 
under kaptajn Treiberg's kompagni, som er udmarcheret ad Holsten, der endelig nok 
ville taget fæste på gården, men formedelst mangel af mandskab på ryttergodset, at 
give i stedet igen til soldat, ej kommet til perfection, hvorover Birgitte Jacobsdatter, 
siden soldatens udmarch sidder ene på stedet med hendes gamle moder, og nødig 
deres sal. mands og faders sted ville kvittere eller til andre overlade; ihvorvel dens drift 
nu er dem alt over hovedet. Thi anholder hun allerydmygst om de høje herrer sessions 
deputerede ikke ville ved deres gode og formående assistance, ervise hende den nåde, 
at hun enten på en eller anden måde kunne få hendes mand Christen Christensen fra 
soldateriet demitteret, og hjem til gården forlovet, såsom den ellers plat må ventes at 
falde i forsvækkelse, eller og de derfra udsættes, og til en anden beboer overlades. 
Derpå blev i sessionen resolveret: Denne post skal de høje herrer udi gen. com. straks 
vorde demonstreret.
General commissariatets svar: Som hans kongl. majst. allernådigst har befalet, at de 
indrullerede soldater ved disse conjuncturer indtil videre skal blive bestående, så er der 
nu for hånden udi Christen Christensens løsladelse, ej nogen forandring at vente, 
imidlertid vil hans kone ved gården conserveres, og ej derfra udstødes. Hafnia, land- 
militiens gen. com. d. l.juli 1710.
Ryttersessionen Varde den 27. februar 1711 :
Henne sogn, Klinting. Jørgen Jensen, en meget gi. fattig og sengeliggende mand, som 
i mange år ikke det ringeste ved stedet har kunnet udrette, og nu hverken kan stå eller 
gå, har formedelst samme årsag sin påboende partgård til sin søn Christen Jørgensen 
måttet afstå, siden hans anden søn, Jens Jørgensen med dragonregimentet bortkom. 
Ditto Christen Jørgensen er her nærværende at søge fæste indhjemling på stedet. Be-
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sætningen er 2 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 6 får. Hkorn. efter landm. 1-2-2-214, og re
duktion 1-1-0-0.
[Svar]: Giver en kendelse 1 rdl.
Dyreby. Poul Poulsens fradøde sted, anmelder sig at antage en ung person med rigtig 
pas, fra Hennebjerg ved navn Oluf Sørensen, som ægter enken. Besætningen er 2 
bæster, 2 køer, 1 kvie, 5 får, hkorn. efter landm. 0-5-1-0 og reduktion 0-5-0-0. 
[Svar]: Oluf Sørensen absent og passet fremvises ikke, beror derfor til en anden gang. 
Lønne sogn og by, Peder Borch. Formedelst sin og især sin hustrus store skrøbe
lighed, været forårsaget at afstå sin påboende rytterpartgård til sin søn Oluf Pedersen. 
Besætningen er 3 bæster, 4 køer, 1 stud, 1 kalv, 8 får, hkorn. efter landm. 2-5-2-1 og 
reduktion 1-5-0-0.
[Svar]: Peder Borch eragtes endnu af den helbred og tilstand, at han selv kan forestå 
gården, da den ikkun svarer af 1-5-0-0 reduceret hkorn.
Janderup sogn, Kærup. Nærværende Jørgen Gjødsen anmelder sig at fæste en rytter
partgård ibid., der Bertel Christensen [Jensen kaldes han i en senere fæstebevilling] 
forhen beboedeog fradøde, har allerede siden jeg ham min indhjemling på stedet, til 
dens conservation har måttet meddele, ægtet enken. Besætningen, som ved stedet er 
antaget, er 4 bæster, 4 køer, 3 kvier, 2 stude, 2 kalve, 8 får, hkorn. efter landmålingen
3-6-2-2 og reduktion 3-1-0-0.
[Svar]: Betaler indfæstningspenge 6 rdl.
Billum sogn, Burgaard. Hans Laugesen sammesteds, en gammel og skrøbelig mand, 
har desårsag opladt sin påboende partgård til sønnen Søren Hansen, skibskarl, som i 
mange år avlingen og gårdens conservation har haft under beopagtning. Og derfor, nu 
i henseende han er en gi. karl, formoder fæsteindhjemling på stedet at nyde. Besæt
ningen er 4 bæster, 3 kvier, 2 køer, 1 stud, 1 kalv, 8 får, plov og vognredskab, skylder 
efter landmålingens matrikel 4 tdr. 7 skp. 1 fjdk. og nu til rytterhold af 3 tdr. 6 skp. 
hartkorn.
[Svar]: Søren Hansen bevilges ilige måde denne gård imod indfæstning 6 rdl.
27. februar 1711:
Kvong sogn, Hallum. Nis Christensen, som beboede en partgård, er død i august sidst, 
og stedet i så slet tilstand efterladt, at enken ej derved ville eller kunne forblive o.s.v.. 
Imidlertid har jeg overtalt til samme steds antagelse Niels Christensen o.s.v.. Hkorn. 
efter landm. 2-1-2-1 og reduktion 1 td. 414 skp.
[Svar]: Såfremt Niels Christensen vil svare lånekornet og pengerestanceme, må han 
nyde 2 år og 6 mdrs. frihed, og imidlertid stedets bygning forbedre og istandsætte og 
med fornøden besætning forsyne.
Lunde sogn, Lundager. Eske Lassen, som beboede en rytterpartgård er afvigte høst 
ved døden afgået, og stedet i en slet tilstand efterladt, især det ikke til besætning 
fandtes uden 2 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 3 får, 1 gi. fast udygtig vogn, samt ingen 
forråd af nogen slags korn, og hvorover enken med børnene intet formår der ved 
stedet at udrette Thi havde manden, som var så flittig et menneske, som nogen være 
kan, måttet leve, havde ingen fare været for stedets drift og udgiftens svarelse, så som 
han dog var betroet, men siden det ikke således var Guds vilje, er stedets conservation 
derover i pericul?; o.s.v.. Stedets hkorn. efter landm.6-2-3-2 og reduktion 4-5-0-0.
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[Svar]: Herom anmelder sig Jens Christensen med et frit pas fra præsten hr. Rasmus 
Rasmussen i Lunde, som dette sted kan betroes, når han penge og komrestanceme 
svarer, derimod bliver fri for nogen fæste at give. Sædekornet bedages ham til næst
kommende efterhøst. Enken her nærværende, kan ingen caution stille, ej heller tiltror 
sig ved stedet at forblive.
29. marts 1712:
Som regimentskriveren efter sessionens res. o.s.v., at han for Sidsel Nielsdatter i 
armod forladte liden partgård på 0-6-0-0 hkom. udi Kjelst by i Billum sogn, som igen 
af Bachen Dynesen med 5 mdrs. restances efterladelse er antaget dets forbedring og 
afgiftens rigtig svarelse; skulle tage Niels Michelsen, Billumgaard efter erbydelse til 
cautionist, såvel med videmeret copie af cautionen herved fremlagt, bevisliggøres det 
regimentskriveren haver holdet ham efterrettelig.
Udi forbemeldte memorial litra L.L. med dens 86. post, har sessionen resolveret på 
den forklaring regimentskriveren, der har gjort, at det var bedst, Mathias Hansen 
formedelst hans usømmelig forhold imod sin fader Hans Sørensen i Kjelst by, igen til 
dragon blev præsenteret, at faderen og gården des bedre derved kunne conserveres. 
Så vil herved bevislig forklares, hvorledes dermed er blevet forholdt, for bedre 
efterretnings skyld her ved rentekammeret.
[Svar]: Denne Mathias Hansen kom formedelst sin uskikkelig forhold fra gården, som 
faderen Hans Sørensen nu selv bebor. Fæstede så straks en anden partgård i Billum 
sogn, af Riber skoles stavn, dog han aldrig endda havde noget pas fra rytterstavnen, 
hvorfor jeg lod ham tage på ny til en dragon og indrulleret ved Commissionen i Varde 
1710, da en karl af hver 60 tønder hkorn. blev udskrevet. Og som rektoren Henrik Bie 
i Ribe allerunderdanigst til hans kongl. majst. indgav memorial om hans løsladelse, og 
til at forblive ved den af skolens stavn, som meldt fæstede partgård, så har hans kongl. 
majst. d. 22. dec. 1710 på den ftindament, at som Mathias Hansen sine 6 år havde ud
tjent, og af rullen udskrevet, allernådigst resolveret, at han igen fra dragoneriet skulle 
demitteres, og for videre tiltale være befriet. P.S. Som dette ikke regnskaberne ved
kommer, så eragtes, at det efter erklæringens beskaffenhed derved vil forblive. Gudum 
kloster 9. juli 1712. A.H. Rasch.
Ryttersessionen Varde den 23. september 1713:
Billum sogn og by. Formedelst Peder Hansen, nu er gammel, skrøbelig og meget 
affældig, så han ikke selv sin i fæste havende rytterpartgård længere kunne forestå, 
vedligeholde eller udgifterne deraf rede, har han samme for en ung karl Knud Sø
rensen ibid., som ægter hans datter, opladt og afstået, hvilken og derpå om fæste 
anholder. Stedet er ikkun i temmelig tilstand, manden skyldig endnu til kassen af de 
1705 til et bæst bekomne forstrækningspenge 8 rd. Husene på stedet er søndre længe 
9 fag, østre længe 17 fag og nørre længe 9 fag, fattes en stor del til reparation, til 
inventarium nyder han 2 bæster, 5 køer, 1 ungnød kvie, 4 får, samt plov og vogn
redskab, og er dets hkorn. efter landm. 3-4-2-1 ’/2, og til rytterhold udlagt for 2-7-0-0. 
[Svar]: Som Knud Sørensen på andre måder ikke har villet lade sig bekvemme ind- 
bemeldte Peder Hansens til ham opladte gård at antage, uden ham de udi året 1705 
til et bæsts forstrækning, hvoraf endnu resterer 8 rd., måtte efterlades, tillige at være
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fri for fæstegivelse. Så, på det gården kunne komme i stand, som efter inqvisitionens 
udvisning er i slet tilstand, indstilles dette til gen. com. s godtfmdende.
Billum sogn. Iligemåde har og Niels Thomsen ibid., formedelst hans høje alderdom og 
svaghed, ikke længere selv hans gårdspart kunnet besidde, især og hans gi. udlevede 
kone tillige og er så svag hun ej noget ved arbejde kan udrette, og de har ingen børn, 
som dem derved kunne komme til hjælp. Altså har han samme opladt og afstået til en 
ung karl Mads Nielsen fra Outrup, som og er nærværende om fæstet at gøre ansøg
ning. Stedet er i nogenledes tilstand, bygningen er 2 fag hus, behøver dog noget til 
reparation, inventarium får han ved stedet 2 bæster, 1 gi. do., 3 køer, 2 ungnød, 1 
kalv, 6 får sæft plov og vognredskab, og er stedet anslaget for hkom. efter nye matr.
4-0-3-2 og reduceret til rytterhold at svare af 3-1-0-0.
[Svar]: Som efter examination fornemmes ved dette sted at findes 3 ældgamle folk, 
der af gården skal have deres ophold, er med Mads Nielsen accorderet at give til fæste 
1 rdl.
Kjelst. Peder Christensen anmelder sig og med ydmygst begæring, hans søn Christen 
Pedersen må nyde hans påboende rytterpartgård i fæste, i henseende han, såvel som 
hustru er gamle og affældige, og moxen udlevede folk, hvorfor de den til ham har 
afstået, for derved at nyde deres levneds ophold, Jeg har såvidt, på sessionens behag, 
karlen dertil antaget, i henseende stedet ellers snart måtte gerådet i vanmagt, vil og 
tjenstskyldigst formode det nyder gunstig bifald. Stedet er nogenledes ved magt 
endnu, dog bygningen, som er søndre længe 15 fag, østre 9 fag, og nørre længe 10 fag 
fattes en del til reparation. Besætningen er ved stedet 2 bæster, 2 køer, 1 kvie, 1 kalv, 
5 får, med vognredskab og halv plov. Dets hartkorn til rytterhold at svare er 1-5-0-0, 
og efter landm. matr. 1-7-5-1’Æ
[Svar]: Christen Pedersen forundes faderens sted i fæste imod en kendelse af 1 rdl. og 
bliver tilholdt stedet at reparere og forsvarlig ved magt holde.
Ål sogn, 0 . Vrøgum. Peder Jensen har og siden sin tiltagende alderdom hensiddet ved 
sin partgård i hel slet tilstand, så jeg havde snart tilkommet ved dom at søgt ham 
derfra, om jeg dog ikke havde förnummet han af mulighed stræbte nok, mens ulykker 
altid var for døren, idet tid efter anden frastyrtede ham sit kretter og bæster, hvorfor 
jeg har set såvidt i lejlighed med ham, indtil nu jeg har fået nærværende unge karl 
Gunde Hansen af Kjelst til at antage stedet, og for at den gamle mand på sin alderdom 
kan nyde noget til sin livs ophold, at ægte hans datter. Bygningen 27 fag hus, man- 
qverer en stor del til reparation. Inventarium han derved beholder er 3 bæster, 2 køer, 
1 kvie, 1 ungnød, 1 kalv, 13 får, med plov og vogn, samme er af hkom. efter landm. 
2-4-0-*/2, og svarer til rytterhold af 2-16-0-0. Han formoder ydmygst at vorde fri for 
fæstegivelse i henseende til stedets siethed.
[Svar] : I henseende til stedets siethed og indbemeldte beskaffenhed, vil Gunde Hansen 
samme sted forundes.fæstefri, for gården des bedre at conservere og i standsætte, som 
han og har forsikret.
Henne sogn, Dyreby. Ole Sørensen af Hennebjerg, som udi sessionen i Varde d. 27. 
febr. 1711 til fæste blev andragen, på Poul Poulsens fradøde sted i Dyreby, i henseende 
han enken ægtet har, anmelder sig endnu, og formoder, især han og sit pas til fore
visning med har, ydmygst fæstebrevet at vorde meddelt. Er på stedet 16 fag hus,
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nogenledes ved magt, besætningen 2 bæster, 2 køer, 6 får, hkom. efter landm.matr. 
0-5-1-0 og reduceret til rytterhold at svare af 0-5-0-0.
[Svar]: Som Ole Sørensen her udi sessionen mødte og foreviste sit rigtig pas, så 
consenteres ham gården at tiltræde med indfæstning 1 rdl.
Lønne sogn. Peder Pedersen Borch anholder, og ligeledes endnu som udi sessionen 
27. febr. 1711 om fæste indhjemling til sin søn Ole Pedersen på sin rytterpartgård, som 
han formedelst sin og især sin hustrus svaghed og skrøbelighed, at de ej noget selv kan 
arbejde, opladt og afstået har. Det synes nok gavnlig at ske, i henseende til stedets 
conservation, hvorfor de og til gunstigst consideration indstilles. Bygningen nogen
ledes ved magt. Besætningen 4 bæster, 4 køer, 1 kvie, 3 ungnød, 1 kalv, med plov og 
vognredskab, hkom. efter landm. 2-5-2-1 og- reduceret 1-7-0-0.
[Svar]: Som Peder Borch er en aldrende og svag mand som intet selv ved stedet kan 
udrette, forundes sønnen Ole Pedersen på indbemeldte beskaffenhed stedet i fæste 
imod fæstes givselse 2 rdl.
Nebel sogn og by. Mads Hansens enke, i henseende hun ikke selv eragtet sig capabel 
enlig med gården, efter hendes mands død, at hensidde, såsom hun er en gi. kone, har 
indtaget en ung karl, som hendes datter ægter, navnlig Peder Pedersen født på ryt
tergodset i Lønne, og samme til ham, imod en billig aftægts nydelse, opladt og afstået. 
Bygningen er 20 fag hus, temmelig, og besætningen beholder han: 2 bæster, 3 køer, 
1 kalv, 5 får, samt vogn og plovredskab, hkom. efter landm. 1-2-2-1'/2, og reduceret 
at svare a f til rytterhold 1-1-0-0.
[Svar[: Peder Pedersen bevilges stedet imod fæstegivelse 1 rdl. 2 mk.
Nebel sogn. Ole Eskesens enke iligemåde gi., skrøbelig og affældig, og derfor, siden 
manden er hende fradød, anholder om indfæstning på gården til hendes søn Christen 
Olesen. Bygningen er 40 fag hus temmelig ved magt. Til besætning nyder han 3 bæ
ster, 1 plag, 4 køer, 2 kvier, 2 ungnød, 3 kalve, 8 får samt plov og vogn, hkom. efter 
landm. 4-5-0-0, og svarer til rytterhold af3-7-0-0.
[Svar]: Christen Olesen bevilges stedet i fæste imod 3 rdl.
Nebel sogn. Peder Høst ibid, er for nogen tid siden ved døden afgået, og hans påbo- 
ende rytterpartgård i ganske slet tilstand efterladt. Hvorfor hans efterladte enke intet 
ved den kunne udrette, anseende hun og er en gi. kone. Altså dog har hun fået en ung 
karl Cort Christensen, som har sit fri pas, til den at antage og hendes datter at ægte, 
formedelst hun derved i sin alderdom kunne nyde nogen subcistence, samme hun 
ydmygst formoder udi sessionen vorder meddelt fæste indhjemling. Bygningen er 35 
fag hus temmelig brøstfældig, besætning 3 bæster, 3 køer, 1 ungnød stud, 2 små kvier, 
1 kalv, 3 får, 1 svin, plov og vognredskab. Han har endda forbedret stedet siden han 
dermed anfangede, men tilforn var det helt slet. Hkom. efter landm. 4-1-3-1 og redu
ceret 3-5'/2-0-0 til rytterhold.
[Svar]: Cort Christensen, som her i sessionen mødte og foreviste rigtig pas, forundes 

indbemeldte sted i fæste imod 2 rdl.
Hundhale: Peder Larsens enke, som udi en stor del åringer siden hendes sal. mands 
død, i enkestand ved stedet har hensiddet, og endelig, sålænge hun havde hendes søn 
Lars Pedersen dragon hjemme ved sig til stedets drift, nogenledes ved magt, men siden 
han, tillige med andre, blev udkommanderet, og hvor han nu ved døden er afgået, har
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det hende været over hånden, så hun var kommet meget til agters, og stedet færdig 
i vanmagt at geråde. Men til dets forekommelse har jeg fået nærværende Christen 
Mortensen, fri karl, som da tjente i Nebel præsteård, persvaderet til det at antage, og 
enken lidet til ophold årlig, at give frihed derved, alligevel stedet var i hel slet tilstand, 
forlanger han ikke, men formoder sig fri for fæstes givelse. Til besætning er 2 bæster, 
3 køer, 1 kvie, 1 kalv, 6 får, med noget gi. vogn og plovredskab. Bygningen 31 fag 
hus hel brøstfeldig, hkom. efter landm. 2-3-2-0 og til rytterhold at svare af 2-0-0-0. 
[Svar]: Bevilges fri for fæste.
Kolle. Jacob Pedersen er for et års tid siden ved døden afgået, og som enken forme
delst tilstanden ikkun var slet, og ingen tjenestekarl til avlingens drift kunne få, ikke 
heller ene at holde og uden en ægtefælle ved stedet kunne hensidde, har sig indfundet 
en ung karl Christen Jensen fra Torbøl hende at ægte og stedet at antage, som derom 
til indfæstnings erlangelse og er tilstede. Bygningen er 28 fag brøstfeldig hus, besæt
ning 3 bæster, 3 køer, 2 kvier, 2 ungnødstude, 1 kalv, 13 får, hkom. efter landm. 3-6- 
2-216, og reduceret til rytterhold 3-16-0-0.
[Svar]: Bevilges og giver 2 rdl. i fæste.
Sædding. Formedelst Boje Hansen, som beboede en rytterpartgård af hkom. efter 
landm. 3-7-0-16 og reduceret til rytterhold 3 td. 216 skp., ikke sig derved kunne er
nære, især han dels til agter er gerådet, ved bæsters og creters meget ulykkelig frafald, 
og avlingen til Sædding by er hel vidtløftig og langvejs afliggende fra beboerens, som 
behøver stor besætning til dets drift af bæster og deslige, ikke var i hans formue, efter 
erlidte skade, at bringe tilveje. Har han gjort accord med Jørgen Jensen boende på en 
anden rytterpartgård i Nebel sogn, Riddersholm kaldet, af mindre hkom. som ikkun 
er efter landm. 2-3-3-2 og reduceret til rytterh. 2-1-0-0, og er af mindre drift, i hense
ende marken dertil ligger samlet og for sig ene, at skifte, så Boje Hansen med sin 
besætning vil antage fornævnte Riddersholm, og Jørgen Jensen, som og er bedre ved 
magt, og han har evner til Boje Hansens steds istandbringelse, det igen med alt hvad 
han har at tiltræde.
[Svar]: Som dette skifte sigter til begge steders conservation, i henseende Boje Han
sen alligevel intet synderlig ved det påboende sted kunne udrette, og Jørgen Jensen i 
bedre tilstand og ved magt det største sted at i stand føre, consenteres samme, og 
uden fæstes givelse.
Kvong sogn, Åsted. Søren Hansen, som har beboet en rytterpartgård, og nu ikke læn
gere, formedelst alderdom, fattigdom og tilfaldende svaghed, var god den at kunne 
besidde og vedligeholde, og især han ingen børn havde, som ham noget derved kunne 
assistere, har opladt samme sin partgård til Christen Nielsen Norge?, tjenende på Bol
kær, imod levnedsophold at nyde. Hvilken sig og med sit pas om indfæstning anmel
der. Bygningen er 35 fag brøstfeldig hus, besætning 2 bæster, 2 køer, 1 kviekalv, 1 
ungnød, 10 får samt noget gi. plov og vognredskab, hkom. efter landm. 2-4-1-0 og 
reduceret til rytterh. at svare af 1-7-0-0.
[Svar]: Christen Nielsen Norre? forundes stedet i fæst imod 1 rdl.
Kvong sogn, Åsted. En gi. udlevet mand Laurs Erichsen i fjor ved døden afgået, og 
hans enke ligeså en gi. udlevet kone med sin partgård i meget slet tilstand, både på 
bygning, besætning og sæd efterladt; dog begærer sønnen Christen Christensen, som
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1 lang tid har været ude at tjene, stedet udi fæste, for sin moder derved at conservere, 
at hun ikke i hendes alderdom skulle gå med betlestaven. Og lover han stedet at 
forbedre og istand føre, men formoder det fri for fæste. Bygningen 24 fag meget 
brøstfældig, besætning 2 bæster, 3 køer, 2 ungnød, 7 får, med noget gi. plov og vogn
redskab, hkom. efter landm. 2-0-2-1 og reduceret 1-4-0-0.
[Svar]: Christen Christensen i bevilges stedet imod 1 rdl.
Kvong by. Hans Christensen, en gi. udlevet mand, svag og meget skrøbelig, enlig uden 
hustru, kan derover ved sit påboende sted intet udrette. Nu har sig indfundet en ung 
karl Peder Pedersen af Hallum. Bygningen er 15 fag meget brøstfældig hus, besætning
2 gi. bæster, 1 ko, 1 kvie, 1 kalv, 5 får, hkom. efter landm. 1-7-2-0 og til rytterhold 1-
5-0-0. Giver intet til fæste.
Outrup sogn, Allerslev. Hans Christensen, murermester, som beboede en rytter- 
partgård, har samme afstået til Thomas Hansen, en ung karl født i Hovstrup, Henne 
sogn, alt formedelst han, såvel som konen gjordes gamle folk, og derover syntes at 
ville søge dem et lidet våning, hvorved manden i noget kunne bruge sit murermester 
håndværk. Så indfinder bemeldte Thomas Hansen sig nu om fæstebetingelse. Stedet 
ikkun i temmelig tilstand, husene 24 fag dels brøstfældig, besætning fik han ikke 
synderlig ved stedet, dog sig selv dertil forskaffet, og har 2 bæster, 2 køer, 5 far, 
hkom. efter landm. 1-7-2-0 og til rytterh. 1-4-0-0. Giver 1 rdl. 5 mk. i fæste. 
Rottarp by. Fornævnte Hans Christensen, murermester anmelder sig igen om fæste på 
Jes Jensens ff adøde kassehus ibid., som enken, bemeldte Hans Christensens søster, for 
ham opladt har, skylder årlig til regimentskassen 4 sietdaler. Betaler i fæste 4 mk. 
Outrup by. Anmelder sig og Hans Mortensen fra Lunde sogn, Tarp, om fæste på Niels 
Backensens partgård i Outrup i henseende han ægter hans datter, alt formedelst Niels 
Backensen er en aldrende mand. Bygningen 31 fag hus helt brøstfældig, besætningon
3 bæster, 3 køer, 1 kvie, 1 stud, 1 kalv, 6 får, 3 lam, hkorn. 3-2-0-0 efter landm. og 
til rytterh. 2-5-0-0.
[Svar]: Hans Mortensen giver i fæsté 2 rdl.
Torbøl. Mads Nielsens enke, som en tid lang har hensiddet ved gården, befinder sig 
nu inkapabel længere det selv at vedblive, da hun er en gammel, skrøbelig og svag 
kone. Så, at dersom hun ikke havde haft sønnen Morten Nielsen hos sig, havde hun 
forlænge siden været i elendig tilstand. Derfor, at hun i hendes alderdom kunne have 
nogen tilflugt og ophold, har hun det afstået til hendes søn Morten Nielsen. Enken 
resterer endnu af den 1705 bekommne forstrækning til et bæst 8 rdl. 4 mk., dem hun 
på sønnens vegne ydmygst ansøger at blive efterladt. Bygningen på stedet er 19 fag 
hus og hel brøstfældig, besætningen 2 bæster, 1 plag, 2 køer, 1 kvie, 1 ungnød, 9 får 
og lam samt noget gammelt vogn og plovredskab, hkorn. efter landm. 2-4-3-2 og 
reduceret til rytterh. 2-1-0-0.
[Svar]: Morten Nielsen forundes stedet imod 1 rdl. i fæste og tilholdes den omførte 
restance 8 rdl. 4 mk. tid efter anden at betale, hvilket regimentskriveren har at 
iagttage.
Billum sogn, Billumgaard. Niels Michelsen, en gammel svag mand, forhen tjent ved 
militien i hans majsts. tjeneste i mange år, har til dette haft i fæste og brug den halve 
Billumgaard, som han nu ikke længere finder sig kapabel at vedblive, så som han intet
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selv, formedelst hans svaghed, ved arbejde kan udrette. Har derfor bemeldte halve 
gård til sin søn Jens Nielsen op ladt og afstået, som sig og om fæste indhjemling an
melder. Findes på stedet 47 fag hus temmelig ved magt, og besætningen 4 bæster, 5 
køer, 1 stud, 2 kvier, 3 kalve, 19 far, hkom. efter landm. 5-6-0-14 og til rytterh. 4-514- 
0-0.
[Svar]: Formedelst Niels Michelsen er en gammel mand, der og længe i hans majsts. 
tjeneste under militien forhen har stået, bevilges sønnen Jens Nielsen gården i fæste 
imod han til indfæstning betaler 2 rdl. 3 mk.
Kvong sogn, Hallum. Salomon Eskesen har, formedelst alderdom og tiltagen svag
hed, afstået sin påboende partgård til sin søn Lars Salomonsen. På gården findes nør- 
re hus 16 fag, vestre hus 11 fag, søndre hus 19 fag temmelig ved magt, besætning 4 
bæster, 4 køer, 4 ungnød stude, 10 får, hkom. efter landm. 3-3-1-1 og til rytterh. 2-4- 
0-0. [Svar]: Giver til fæste 2 rdl.
Ryttersessionen Varde den 15. november 1714:
Hr. major Bormann under det Levetzouche regiment, fæstede 1706 Hans Sørensens, 
formedelst armod, ffakomne rytterpartgård i Hyllerslev i Janderup sogn, og 1709 den 
anden halvgård derved, som Jørgen Christensen til ham godvillig oplod. Hvilke steder 
den tid var ganske forsvækkede, og siden af majoren blevet ført i meget god tilstand, 
både på bygning og sæd, som inqvisitionen, men nu, for bekendte årsager, og særdeles 
han i disse krigstider ikke selv kan være ved gården, har han den igen overdraget til 
en mand Anders Andersen fra Høgsbro sønden Ribe, imod nogen minde deraf for sin 
gjorde bekostning på bygning og efterladte besætning, der og således er consenteret. 
Hkom reduceret 2-7-0-0. Fæste 4 rdl
Hans Hansens enke i 0 . Vrøgum i Ål sogn, har i nogle år, efter hendes mands død, 
beboet en halv gård samme sted, og på nogle års tid været afsindet, hvorover gården 
meget er forsvækket. Thi er den forundt sønnen Simon Hansen i fæste, som er en flit
tig karl og gerne stræber af yderste formue derved,, hkorn 3-1-0-0. Fæste 3 rdl. 
Kvong sogn, Hallum. Jørgen Pedersen, som beboede en rytterpartgård, efter landm.
l-7-2-2’/2 og til rytterh. 1-4-0-0, er ved døden afgået, og enken incapabel noget der
ved at udrette, siden hun er gi. og skrøbelig, har hun opladt den til sin søster Birgit 
Pedersdatter og en ung karl af Åsted Eske Christensen, som hende ægter, og enken 
sit livs ophold nyder. Besætning 2 bæster, 3 køer, 1 ungnød, 1 kalv, 12 får, 36 fag hus. 
[Svar]: Er opsat til næste session, da ingen mødte.
Outrup sogn og by. Jørgen Christensen Amtoft har i mange år tjent for rytter, og da 
han blev bleseret ej kunne tjene længere, har han siden antaget en rytterpartgård i 
Outrup, og hvilken han i nogle år har beboet, men afvigte forår, formedelst han nu er 
gi. og skrøbelig, den igen afstået til en fri karl Søren Pedersen, som ægter hans datter. 
Hkom efter landm. 2-7-0-214 og til rytterh. 2-314-0-0. Besætningen 2 bæster, 3 køer, 
1 kalv, 7 far, 25 fag hus.
[Svar]: Mødte ikke, beror til næste session.
Varde den 5. september 1715:
Janderup sogn, Sønderhebo. Siden Niels Jensen, der beboede denne gård, Sønder 
Heboe kaldet, skyldende med noget aparte dertil liggende stufjord efter landmaa- 
lingens matricul 7 tdr., 3 skpr., 3 fkr., 1 album, og reduceret til rytterhold at svare af
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6 tdr., 4 skpr., 3 fkr. hartkorn, ikke befandt sig god for samme forsvarlig længere at 
JconMfc'forestå og udgifterne deraf udrede, idet både han. og hustru er svag, så og at de 
har mange børn, afstod han den afvigte år 1714 til en vederhæftig mand, Niels Gjødsen 
fra Guldager, som og derfor til fæste derpå under min i sessionen i Varde 6. maj sidst 
indleverede fæstespecifications 7. post blev andraget og af de høje herrer commit- 
terede bifaldet, at Niels Gjødsen gården blev forundt og til indfæstning gav 10 rigs
daler, endog selv har anskaffet sig, siden Niels Jensen flyttede derfra med hvad han 
havde, den besætning, der til stedets drift og conservation udkræves, nemlig 4 bæster, 
1 plag, 1 føl, 6 køer, 6 stude, 2 ungnød, 3 kalve, 20 faar, plov og vognredskab, hvor
efter den fæstende på gården og har bekommet fæstebrev. Alligevel er general
commissariatets approbation de dato 20. juli næstafvigt udfaldet således: 
Generalcommissariatet synes, at efter gårdens bygning og besætningens beskaffenhed 
burde Niels Gjødsen have betalt i det mindste 20 rdl. i fæste, som endnu henstilles til 
nærmere examination, og såfremt han det ikke vil betale, formener vi gården bør 
komme til opbud for den mestbydende. Thi indstilles derpå denne post til de høje 
herrers nærmere examination og eragtende. Imidlertid, som man har erlanget en dygtig 
og sufficant bonde, der har anskaffet så god en besætning og kan holde gården 
herefter ved lige og i stand, og svare hvis af så høj et hartkorn svares bør, så formo
des, at det anses til hans kgl. majestæts tjeneste som sket er, mere end at lade den 
forrige blive derved under hvis beboelse, thi han er en sygelig mand, og en dygtig 
avlskarl såvel i disse tider rar at bekomme, som og pretenteres en stor løn, det udså 
gården daglig at ville geråde til agters, hvorefter udførlig resolution til videre 
approbation afventes. Varde, d. 21. august 1715.
Sessionens resolution: Da imodstående Niels Jensen selv har foredraget sin svaghed, 
og ikke ville sidde og forhude, hans majestæts ham i fæste forundte gård, men i tide 
skaffet sig en dygtig og vederhæftig mand i stedet for sig, så har vi eragtet, at han har 
gjort vel i så måde, og slig omveksling var til hans kgl. majestæts tjeneste og gårdens 
conservation, som nu Niels Gjødsen selv har anskaffet den specificerede besætning til 
gården af egne midler, og har på stedet 70 fag hus med tømmer og tag at vedlige
holde, som i en skovløs egn falder meget besværligt, altså kunne fæste ikke højere end 
til 10 rdl. accorderes, hvormed vi formoder det og haver efter rytterforordningens 26' 
artikel sit forblivende, helst bonden nu så længe på gården har været boende og ham 
derpå vores fæstebrev blevet meddelt, som vi i ingen måder kan revocere, hvorfor han 
og ej nu til mere at give er at persverdere, og imod fæstebrevet kan gården ej heller 
komme efter formening til opbud for nogen, som omendskønt ske kunde, dog ej noget 
profitterede, thi de høje herrers behag vil at tage i eftertanke, at en god beboer til så 
stor en gård er nu rar at bekomme og ikke vides saa dygtig en mand at opspørge i hele 
Riberhus amt som denne Mikkel [vel Niels?] Gjødsen, efter hvilke beskaffenhed vi 
ikke paatvivler denne post og nu findes uomstændelig approbation. Varde, d. 5. sep
tember 1715.
Generalcommissariatets svar: Efter sessionens her anførte udførlige og nærmere for
klaring bliver fæstet approberet. Kbhvn.Landetat. generalcomm. d.19. okt. 1715. 
Ribe den 14. maj 1717:
Janderup sogn, Hyllerslev. Niels Jensen har formedelst alder og svaghed opladt og
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afstået hans påboende sted, som skylder efter landmålingens matr. af hkom. 2-2-2-0, 
reduceret til rytterhold at svare af 1-7-0-0, til en ung karl fra Outrup sogn, Hans 
Jensen, som til stedets antagelse anses at være dygtig. Ved stedet findes til besætning 
og inventarium 4 bæster, 3 køer, 4 ungnød, 2 kalve, 13 far, vogn og plovredskab. 
Bygningen består af 37 fag hus, som er hel brøstfældig.
Resolution: Hans Jensen forundes bemeldte Niels Jensens ffastående rytterpartgård, 
eftersom han til dets antagelse anses at være dygtig, i fæste imod han deraf til ind- 
fæstning betaler 3 rdl.
Billum sogn, Kjelst. Jens Jensen fra Hannevang, som er en ung karl, har angivet sig 
at fæste den rytterpartård, som Peder Nielsen senest beboede og ffadøde, som skylder 
efter landm. matr. 2-0-2-0 hkom, og efter reduktion at svare til rytterh. af 1-5-0-0, 
såvel som og det øde bol, som bruges til samme rytterpartgård, der svarer til rytterh. 
afO-4-O-O hkom., tilsammen 2-1-0-0, og ægter sal. Peder Nielsens enke. Besætningen 
derved består af 2 bæster, 2 køer, 1 kalv, 2 får, vogn og plovredskab, bygningen er 22 
fag hus temmelig ved magt. Giver til fæste 3 rdl.
Nebel sogn, Sædding by. Formedelst alder og tilslagen svaghed har Thomas Sørensen 
afstået hans påboende % pard gård, ny matr. 2-4-1 ’/2-0 og til rytterh. af 2-1 ’/2-0-0, til 
hans søn Niels Thomsen. Besætningen er 2 bæster, 2 køer, 1 ungnød, 1 kalv, 4 får, 
14 fag hus som er brøstfældig, gårdens enge er megæt fordærvet af havvand. Giver 
2 rdl. i fæste.
Til at antage Peder Christensens ffadøde sted i Sædding har indfundet sig Hans Eske- 
sen fra Holsten, som ægter Peder Christensens datter. Hkom efter landm. 2-4-116-0 
og til rytterh. 2-P/2-0-0. Besætning 2 bæster, 2 køer, 2 kvier, 4 får, 15 fag hus hel 
brøstfældig. Giver 1 rdl. 2 mk. i fæste.
Nebel by, Jacob Jørgensen, som beboede en halv ryttergård, hkom. efter landm. 4-3-0-
1 og til rytterh. 3-5V2-0-Q, er ved døden afgået, og enken så gi. og skrøbelig, at hun 
intet ved gårdens drift kunne udrette. Hvorfor hun samme til sønnen Jørgen Jacobsen, 
som i lang tid har tjent fremmede, afstået. Besætningen er 4 bæster, 4 køer, 2 stude,
2 kvier, 1 ungnød, 10 får, 30 fag hus nogenledes ved magt. Giver 5 rdl. i fæste. 
Lønne sogn, Lønne hede. Niels Jensens enke, som hidindtil har beboet et ryttersted, 
der skylder efter landm. af hkom. 1-1 -3-2 og svarer til rytterh. af 0-6-0-0 reduceret 
hkom., har det, formedelst alderdom, at hun ej noget derved kunne forrette, til en ung 
karl Niels Jensen fra Grubbesholm, som findes dygtig det at antage, opladt og afstået. 
Og vil man forhåbe stedet ved bemeldte Niels Jensen kommer i god stand. Besætnin
gen er 2 gi. bæster, 1 ko, 5 får og noget gi. vogn- og plovredskab. Stedets bygning er 
10 fag hus, som behøver stor reparation, som karlen forpligter at fly i tilbørlig stand, 
og derfor forhåber, at nyde stedet uden fæstegivelse.
[Svar]: Niels Jensen forundes stedet i fæste for 1 rdl.
Boje Hansen, som for nogle år siden fik i fæste en rytterpartgård kaldet Riddersholm 
i Nebel sogn, hkom. efter landm. 2-3-3-2 og til rytterh. 2-1-0-0, er det blevet så ar
melig med, at han hverken havde bæster eller kvæg til besætning, forårsaget af 
ulykkelig hændelse. Har nu overtalt en ung karl fra Bork sogn det at antage navnlig 
Jørgen Pedersen. Bygning er 34 fag hus ganske forfalden. Giver 1 rdl. i fæste. Ribe d. 
14. maj 1717.
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Ryttersessionen Varde den 18. november 1717:
Janderup sogn, Nørre Hebo. Formedelst alderdom og svaghed har Jørgen Christensen 
opladt og afstået hans hidindtil påboende rytterpartgård, som står for hartkorn efter 
landm. matr. 1-5-1-1 og svarer til rytterh. efter reduktion af 1-2V3-0-0, for en ung 
karl af ryttergodset, Niels Pedersen, som ægter Jørgen Christensens datter. Besæt
ningen ved stedet er 3 gi. bæster, 3 køer, 8 far, vogn og plovredskab. Bygningen 
består af 22 fag hus slet bygning.
Resolution: Endog Niels Pedersen ikke kommer sessionens deputerede alt for vel for; 
må man, i henseende til Jørgen Christensens høje alderdom og svaghed, samt for at 
få dette ringe sted forsynet med en beboer, consenteres det begærede fæste, imod 
fæste en rdl. 2 mk., dog. at regimentskriveren over stedet holder et vågent øje, at den
ne dets antager samme efter mulighed forbedrer.
Kvong sogn, Åsted. Peder Christensen, som hidindtil har beboet en rytterpartgård, 
hkom. efter landm. 2-3-0-’/2 og til rytterh. 1 -614-0-0, har afstået til en fri en karl Cle- 
mend Pedersen, som ægter datteren på stedet. Besætning 2 bæster, 3 køer, 2 ungnød, 
10 får, 30 fag hus, som er brøstfældig. Dette sted er ikkun ringe, og som man venter 
af denne ffemmde karl dets forbedring, bevilges det ham for 2 rdl. i fæste.
Ål sogn, 0 . Vrøgum. Formedelst alderdom og svaghed samt slette tilstand, har Jens 
Thomsen afstået hans hidindtil beboede rytterpartgård, som står for hkom. efter land
målingens matr. 3-7-0-1 og svarer til rytterh. efter reduktion af 3-2-0-0, til hans søn 
Thomas Jensen. Besætningen derved består af 3 bæster, 2 køer, 1 kvie, 1 kalv, 7 får. 
Bygningen er 22 fag slet hus.
[Svar]: Formedelst sognefogden Niels Michelsen af Billumgaard her for sessionen 
påtager sig cautionen for denne Thomas Jensen, bevilges fæste imod 4 rdl., og har 
regi-mentskriverens fuldmægtig at lade sig give den udlovede caution skriftlig, og 
derefter fæstebrevet på det kraftigste, bygningens forbedring og istandsættelse op
sætte og indrette.
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Specifikation på samtlige rytterbønder i efterskrevne amter: 
Vester Horne herred,

[hartkorn reduceret til rytterhold].
Gudum kloster den 12 april 1912:

Janderup sogn, Hyllerslev: Oluf Christensen 2-0-0-0. Søren Christensen 5-0-0-0. 
Niels Jensen 1-7-0-0. Niels Knudsen 1-5-0-0. Christen Pedersen 1-6-0-0. Mads 
Jacobsen 1-5-0-0. Jens Jensen 2-1-0-0. Anders Christensen 2-2-0-0. Captajn 
Bomeman 2-7-0-0. Baltzer Jensen 3-0-0-0. Sønder Hebo: Niels Jensen 6-4%-0-0. 
Nørre Hebo: Jørgen Christensen l-21/3-0-0. Niels Jacobsen l-21/3-0-0. Poul Andersen, 
nu Anders Svend-sen l-21/3-0-0. Laust Ostesen 1 -1 -0-0. Niels Christensen 1-1-0-0. 
Strudvad: Jørgen Rasmussen 2-2-0-0. Jens Pedersen 2-2-0-0. Bandsbjerg: Christen 
Eskesen 3-2-0-0. Jens Bakkensen 3-2-0-0.
Janderup by: Morten Pedersen 5-16-0-0. Jens Frandsen 5-16-0-0. Kærup: Bertel 
Jensen, nu Jørgen Gjødsen 3-1-0-0. Christen Christensen 2-2-0-0. Hans Christensen 
Kieldst 2-116-0-0. Christen Hollænder 2-116-0-0.
Billum sogn og by: Niels Hansen l-5 ’/4-0-0. Dynis Jepsen 0-616-0-0. Peder Hansen
2- 7-0-0. Hans Nielsen 2-7-0-0. Christen Andersen 3-7-0-0. Lauge Hansen 1-7-0-0. 
Niels Thomsen 3-1-0-0. Jens Jensen 3-1-0-0. Niels Christensen 1-516-0-0. Jens 
Terkildsen 3-336-0-0. Billumgaard: Niels Mikkelsen 4-516-0-0. Søren Sørensen 4-516- 
0-0. Burgaard: Hans Laugesen 3-6-0-0. Billumtarp: Niels Nielsen 6-4-0-0. Christen 
Knudsen 3-116-0-0. Hans Tuesen 2-2-0-0. Christen Tuesen 3-2-0-0. Hans Jessen 3- 
116-0-0. Anders Sørensen 2-4-0-0. Simon Jensen 4-2-0-0. Backen Tuesen 3-4-0-0. 
Kjelst: Søren Bodsen 4-3-0-0. Christen Jensen 1-7-0-0. Niels Mickelsen, tilforn Arme 
Dyniskone 1-5-0-0. Søren Sørensen 1-5-0-0. Peder Christensen 1-5-0-0. Peder Niel
sen 1-5-0-0. Backen Dynesen 1-2-0-0. Hans Sørensen 2-6-0-0. Hannevang: Knud 
Bojsen 4-2-0-0.
Ål sogn, Markskelgaard: Jens Hansen 2-616-0-0. Hans Christensen 2-616-0-0. Skød
strup: Hans Frandsen 3-2-0-0. Borre: Peder Sørensen 4-1-0-0. Jens (Jes) Gundesen 
4-3-0-0. Christen Nielsen 3-0-0-0. Hans Nielsen 1-6-0-0. Ø.Vrøgum: Hans Hansen
3- 1-0-0. Sidsel Jensdatter 3-1-0-0. Hans Pedersen 2-3-0-0. Peder Jensen 2-16-0-0. 
Christen Jepsen 2-16-0-0. Jens Thomsen 3-2-0-0. V. Vrøgum: Palle Bertelsen 2-7-0-0. 
Søhuse: Hans Sørensen 1-2-0-0. Thomas Christensen 1-2-0-0.
Ho sogn, V. Bredmose: Mads Pedersen 2-2-0-0. Niels Jensen 2-2-0-0.
Outrup sogn, Rottarp: Christen Christensen 2-3-0-0. Christen Sørensen 3-1-0-0. 
Outrup by: Jens Backensen 3-616-0-0. Jørgen Amtoft 2-316-0-0. Niels Backensen 2-5- 
0-0. Peder Sørensen Væring 0-6-0-0. Niels Pedersen 1-6-0-0. Christen Nielsen 1-6-0- 
0. Hans Christensen 1-4-0-0. Christen Pedersen 1-4-0-0. Dejrup: Niels Terkildsen 1-0- 
0-0. Jørgen Hansen 1-0-0-0. Knud Jacobsen 1-4-0-0. Niels Andersen 1-7-0-0. 
Gammelgaard: Niels Pedersen 2-1-0-0. Mads Villadsen 2-3-0-0. Torbøl: Jens
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Mortensen 3-7-0-0. Jens Rasmussen, nu Christen Christensen 3-6-0-0. Christian 
Johansen 2-1-0-0. Niels Madsens enke 2-1-0-0. Debel: Morten Pedersen 2-5-0-0. 
Henne sogn, Hovstrup: Christen Sørensen 1-3-0-0. Hans Thomsen 1-3-0-0. Terben 
Christensen 2-0-0-0. Peder Nielsen 1-0-0-0. Gunde Nielsen 1-0-0-0. Peder Nielsen 1-
4-0-0. Christen Poulsen 1-4-0-0. Peder Jensen 2-0-0-0. Christen Pedersen 2-0-0-0. 
Hans Christensen 0-6-0-0. Jens Jensen Fidde 1-5-0-0. Jens Jensen 1-5-0-0. Christen 
Jørgensen 1-5-0-0. Klinting: Jørgen Jensen 1-1-0-0. Christen Christensen 1-1-0-0. 
Christen Nielsen 1-1-0-0. Peder Adsersen 2-2-0-0. Dyreby: Søren Jørgensen 0-5-0-0. 
Poul Poulsens enke 0-5-0-0. Poul Eskesen 0-616-0-0. Niels Pedersen 1-6-0-0. Kirsten 
Christensdatter 0-216-0-0 Fidde: Jens Sørensen 0-7-0-0. Christen Jensen 0-6-0-0. 
Gregers Jensen 0-6-0-0. Hennebjerg: Christen Laursen 2-2-0-0. Peder Mickelsen 1- 
116-0-0. Gunde Pedersen 1-116-0-0. Søren Larsen 0-7-0-0. Niels Olesen 1-616-0-0. 
Niels Nielsen 1-616-0-0.
Lønne sogn og by: Peder Pedersen 1-2-0-0 og af 1 bol 0-5-0-0. Christen Jørgensen 
0-4-0-0. Christen Olesen 0-5-0-0. Christen Larsen med 1 bol 1-6-0-0. Peder Sørensen 
1-0-0-0. Niels Hendricksen 1-0-0-0. Poul Sørensen 1-0-0-0. Peder Sørensen Præst 0- 
716-0-0. Poul Præst 0-716-0-0. Christen Hendricksen -2-3-0-0. Søren Jensen 1-5-0-0. 
Joen Pedersen 0-4-0-0. Christen Hansens øde bol 0-6-0-0. Poul Pedersen 0-7-0-0. 
Jens Jørgensens enke 0-6-0-0-. Adser Pedersen 1-5-0-0.
Nebel sogn og by: Christen Madsen 3-7-0-0. Christen Olsen 3-7-0-0. Peder Thomsen
1- 6-0-0. Niels Jørgensen 1-1-0-0. Peder Hansen 3-2-0-0. Jens Sørensen 1-1-0-0. 
Bergette Andersdatter 1-1-0-0. ChristenNielsenHallum2-l-0-0. Christen Tarp 2-7-0- 
0. Gunde Christensen 2-7-0-0. Christen Tarp og Gunde har foruden 3 td. hkom., som 
er indskreven under efterstående Christen Frøekier. Jacob Jørgensen 3-516-0-0. Peder 
Høst 3-516-0-0. Peder Kier med noget stugjord 2-216-0-0. Christen Frøekier med 1 
bols ejendom 2-216-0-0, denne bols ejendom har Gunde Christensen og Christen 
Hansen Hundhale. Peder Larsens enke 2-2-0-0. Bolkier: Fru oberstløjtnant Zülows 9- 
7-0-0. Præstbøl: Oluf Nielsen 2-2-0-0. Eske Joensen 2-2-0-0. Jens Olesen 2-316-0-0. 
Peder Pedersen 2-316-0-0. Peder Jacobsen 2-7-0-0. Sædding: Hr. kaptajn Treiberg 7-
2- 0-0. Peder Jørgensen 3-416-0-0. Boie Hansen 3-236-0-0. Hans Jepsen 1-1-0-0. 
Frands Ebbesen 4-16-0-0. Jørgen Sørensen 4-16-0-0. Peder Eskesen 1-5-0-0. Jørgen 
Larsen 4-2-0-0. Thomas Sørensen 2-116-0-0. Peder Christensen 2-116-0-0 Christen 
Pedersen 1-4-0-0. Christen Sørensen Vad 4-0-0-0. Jep Pedersen 7-2-0-0. Ridders
holm: Jørgen Jensen 2-1-0-0. Kolle: Niels Pedersen 3-16-0-0. Christen Christensen 3- 
16-0-0. Oluf Pedersen 3-16-0-0. Hans Christensen 3-16-0-0.
Lydum sogn, Lydumhede: Gravers Jensen 4-6-0-0. Niels Eskesen 1-4-0-0.
Lunde sogn, Lundager: Eske Larsen 4-5-0-0. Kastkær: Poul Christensen 4-5-0-0. 
Lundtarp: Carl Christensen 5-0-0-0. Morten Thomsen 2-1-0-0. Tange: Søren Chri
stensen 2-3-0-0. Jens Christensen 2-0-0-0. Hans Christensen 2-0-0-0. Øster Debel: 
Jens Jensen 2-516-0-0. Niels Hansen 2-516^0-0.
Kvong sogn, Grærup: Lars Christensen 2-6-0-0. Søren Jensen 2-6-0-0. Niels Nielsen 
1-6-0-0. Kammersgaard: Christen Madsen 3-1-0-0. Åsted: Jens Jensen 1-5-0-0. Lars 
Eriksen 1-4-0-0. Christen Christensen 2-0-0-0. Peder Rasmussen 2-1-0-0. Søren 
Hansen 1-7-0-0. Peder Christensen 1-616-0-0. Ung Christen Nielsen 1-616-0-0.
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Lambert Jensen 2-716-0-0. Christen Nielsen 2-716-0-0. Kvong by: Hans Christensen
1- 5-0-0. Lars Jensen 1-6-0-0. Jes Jensen 2-2-0-0. Niels Christensen 2-4-0-0. Christen 
Jørgensen 1-6-0-0. Peder Madsen 1-6-0-0. Søren Eskesen 2-2-0-0. Eske Christensen
2- 1-0-0. Hallumby: Salomon Eskesen 2-4-0-0. Søren Jensen 2-4-0-0. Christen Jensen 
2-2-0-0. Morten Hansen 2-2-0-0. Nis Christensen 1-41/4-0-0. Peder Pedersen 1-416-0- 
0. Poul Jessen 1-4-0-0. Jørgen Pedersen 1-4-0-0. Niels Christensen 2-2-0-0. Peder 
Christensen 2-2-0-0. Gudum kloster den 12. april 1712.

En rytterbonde drager afsted.

Billum sogn, Vester Horne herred.

Kop- og kvægskat fo r  1678.
Billum sogn og bye: Poul Christensen og kone samt en dreng. Niels Hansen og 
hustru. Dynis Jepsen, ungkarl.
Tarp: Niels Nielsen og Niels Benedsen, ungkarle, og en pige.
Kielst: Hans Sørensen og kone.
Billumbye: Maren Christensdatter, har en tjenestekarl og en pige.
Hannevang: Jens Hansen og kone, har en pige.
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Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Niels Thommesen: Abelone Nielsdatter, Mette Hansdatter, Kiersten Hansdatter. Kier
sten Tomiskone: Kiersten Tomisdatter.
Billumgaard: Jens Jensen: Hans Jacobsen.
Tarp: Niels Nielsen: OlluffLauridsen. Jens Pedersen: Karen Jacobsdatter. Hans Jen
sen: Maren Johansdatter. Karen (Krenss?): Berigit Hansdatter, Anne Christensdatter. 
Bachen Simmensen: Else Simensdatter. Søren Boedsen: Karen Graversdatter. Søren 
Nielsen: Dorte Sørrensdatter. Niels Thuesen: En datter Sidzel Nielsdatter. Og dette 
såvidt på ryttergodset os vitterligt. Søren Pedersen, Christen (??).

Familie- og fo lkeskat forfalden til Ljuli 1681.
Hans Nielsen: Anna Hansdatter. Niels Nielsen: Kirsten Hansdatter. Kirsten Tomskone: 
Kirsten Tomisdatter. Maren Christensdatter: Karen Madsdatter. Jens Jensen: Karen 
Jacobsdatter. Niels Nielsen: Maren Johansdatter. Christen Ostergaard: Niels Chri
stensen. Anders Sørensen: Dorothe Christensdatter. Hans Jensen: Birgitte Hansdatter. 
Tue Hansen: Maren Nielsdatter. Jens Bandsbierg: Anna Christensdatter. Backen Si
monsen: Else Simonsdatter. Søren Bodsen: Karen Graversdatter. Søren Nielsen: 
Dorothe Sørensdatter. Niels Tuesen: Zedsell Nielsdatter. Dette såvidt mig vitterligt, 
Sked.

Kop- og kvægskat forfalden til 11. december 1682.
Billum sogn: Jens Hansen og hustru Kiersten Hansdatter. Niels Nielsen og hustru 
Mette Madsdatter. Peder Hansen og hustru Karen Hansdatter. Hans Nielsen og hustru 
Aplone Tomisdatter. Niels Thomsen og hustru Johanne Bachensdatter. Kiersten 
Tomiskone og en datter Kiersten Tomisdatter. Poul Christensen og hustru Anne 
Hansdatter. Rasmus Knudsen i et gadehus. Jens Jensen og hustru Mette Pedersdatter 
samt en søn Jens Jensen. Hans Lauritzen og hustru Anne Sørensdatter samt en søn 
Søren Hansen. Niels Nielsen og hustru Johanne Mattisdatter samt en tjenestepige 
Bergitte Hansdatter. Christen Ostergaard og hustru Johanne Nielsdattter, samt en søn 
Niels Christensen. Jens Pedersen og hustru Kiersten Hansdatter. Anders Sørensen og 
hustru Johanne Christensdatter samt en tjenestepige Else Pedersdatter. Hans Jensen 
og hustru Dorothe Jacobsdatter samt en tjenestepige Maren (Johansdatter?). Jens 
Madsen og hustru Mette Bachensdatter. Tue Bachensen, ungkarl. Søren Boysen samt 
en tjenestepige Anne Toersdatter. Søren Sørensen. Peder Christensen og hustru 
Maren Christensdatter. Niels Lauritzen og hustru Birget Hansdatter. Hans Sørensen 
og hustru Kirsten Mattisdatter. Niels Tuesen samt en datter Sidsel Nielsdatter. Tue 
Hansen og hustru Mette Nielsdatter.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1682.
Niels Tomsen: Appelone Nielsdatter. Kiersten Tomiskone: Kiersten. Peder Hansen: 
Maren Tomisdatter. Niels Nielsen: Kiersten Smedtz. Jens Jensen.
Billumgaard: Mette Jensdatter. Christen Ostergaard: Niels Christensen. Jens Peder
sen: Karen Jacobsdatter. Hans Jensen: Maren Johansdatter. Jens Baandsbierg: Anne 
Christensdatter. Søren Boedsen: Karen Graversdatter. Niels Tuesen: Zidsell Niels
datter. Dette såvidt mig vitterligt Søren Pedersen.



65

Familie- og fo lkeskat forfalden til Set. Hansdag 1682.
Billum bye: Niels Nielsen, en pige Kirsten Hansdatter. Peder Hansen, en pige Maren 
Tomisdatter. Kirsten Tomiskone, en pige Kirsten Tomisdatter. Maren Christensdatter, 
en pige Johan Nielsdatter. Hans Nielsen, en pige Anne Hansdatter.
Billumgaard: Jens Jensen, en karl Hans Jacobsen, en pige Mette Jensdatter.
Tarp: Niels Nielsen, en pige Maren Johansdatter. Christen Østergaard, en karl Niels 
Christensen. Jens Pedersen, en pige Karen Jacobsdatter. Anders Sørensen, en pige 
Else Pedersdatter. Hans Jensen, en pige Bergette Hansdatter. Hans Pedersen, en pige 
Anne Jørgensdatter. Tue Backensen, en pige Karen Graversdatter.
Kjelst: Søren Boidzen, en pige Anne Toersdatter. Niels Tuesen, en pige Sidtzel 
Nielsdatter. Dette såvidt mig vitterligt S. Pedersen.

Familie- og folkeskat forfalden til L januar 1683.
Niels Nielsen, en tjenestepige Kirsten Hansdatter. Kiersten Tomiskone: Kirsten 
Tomisdatter. Niels Thomissen: Aplone Nielsdatter. Anne Smeds: Else Hansdatter. 
Thue Bachensen: Karen Graversdatter. Niels Nielsen: Bereget Hansdatter. Christen 
Østergaard: Nils Christensen. Anders Sørensen:Else Pedersdatter. Hans Jensen: Maren 
Jahannesdatter. Søren Nielsen: Dorete Sørensdatter. Niels Thuesen: Sidzel Niels
datter. Dette såvidt mig vitterligt, Søren Pedersen.

Familie- og folkeskat forfalden til L ju li  1683:
Hans Nielsen: Anne Knudsdatter. Niels Nielsen: Kiersten Hansdatter. Peder Hansen: 
Maren Tomisdatter. Kiersten Tomiskone: Kiersten Tomisdatter. Jens Giedbierg: An
ders Tomsen. Niels Nielsen: Birgitte Hansdatter, Else Sørensdatter. Christen Øster
gaard: Niels Christensen. Tue Hansen: Anne Jørgensdatter. Jens Bandsbierg: Christen 
Bachensen, Anne Toersdatter. Tue Bachensen: Mette Jepsdatter. Søren Nielsen: Do- 
rothe Sørensdatter. Niels Tuesen: Sidzell Nielsdatter.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1684.
Niels Tomsen: Appelon Nielsdatter. Kiersten Tomiskone: Kiersten Tomisdatter. 

Peder Hansen: Kiersten Christensdatter. Niels Nielsen: Kiersten Hansdatter. Povell 
Christensen: Maren Povelsdatter. Jens Jensen: Jens Jensen, Maren Jensdatter. Hans 
Laugesen: Lauge Hansen. Niels Nielsen: Birgitte Hansdatter. Christen Nielsen: Niels 
Christensen. Jens Pedersen: Karen Jacobsdatter. Hans Jensen: Maren Jehansdatter, 
Anne Jehansdatter. Søren Boisen: Anne Toersdatter. Niels Tuesen: Zedsell Niels
datter. Dette såvidt mig vitterligt Søren Pedersen.

Familie- og folkeskat forfalden til L ju li  1684:
Povel Christensen: Maren Povelsdatter. Niels Nielsen: Anna Christensdatter. Kirsten 
Tomiskone: Kiersten Tomisdatter. Peder Hansen: Kiersten Christensdatter. Jens Jen
sen: Kiersten Hansdatter, Maren Jensdatter. Hans Laugesen: Lauge Hansen. Niels 
Nielsen: Kiersten Hansdatter. Christen Østergaard: Niels Christensen. Hans Jensen: 
Johan Sørensdatter. Tue Hansen: Anne Johansdatter. Jens Bandsbierg: Karen Gravers
datter. Tue Backensen: Anne Jørgensdatter, Kiersten Lauridsdatter. Søren Bodsen:
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Anne Toersdatter, Mette Jensdatter. Niels Tuesen: Zedsel Nielsdatter. Søren Peder
sen.

Familie- og folkeskat forfalden til L januar 1685.
Niels Nielsen: Anne Knudsdatter, Kiersten Hansdatter, Hans Christensen. Kirsten To
miskone: Kiersten Tomisdatter. Niels Tomsen: Appelon Nielsdatter, Johan Niels
datter, Karen Madsdatter. Povell Christensen: Maren Povelsdatter. Jens Giedbierg: 
Maren Jensdatter. Niels Nielsen: Hans Madsen. Christen Nielsen: Niels Christensen. 
Hans Jensen: Anne Johansdatter. Tue Hansen: Karen Jørgensdatter. Jens Madsen: Ka
ren Graversdatter. Tue Backensen: Anne Jørgensdatter.
Kjelst: Søren Bodsen: Anne Tomisdatter. Niels Tuesen: Sedzell Nielsdatter. Søren 
Pedersen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L ju li  1685:
Billum by: Povell Christensen: Maren Povelsdatter. Hans Nielsen: Kiersten Niels
datter. Niels Nielsen: Hans Christensen. Peder Hansen: AnneChristensdatter. Kiersten 
Tomiskone: Kiersten Tomisdatter. Niels Tomsen: Appelon Nielsdatter. Jens Jensen: 
Kiersten Lasdatter, Maren Jensdatter. Hans Lauritzen: Lave Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Anne Sørensdatter. Jens Pedersen: Anne Christensdatter. Tue 
Hansen: Anne Jørgensdatter. Jens Madsen: Kiersten Tuesdatter. Tue Backensen: 
Kiersten Lasdatter.
Kjelst: Søren Boisen: Kiersten Hansdatter. Niels Tuesen: Sidzell Nielsdatter.

Kop- og kvægskat påbuden til 1. januar 1686.
Billum: Rasmus Smed. Peder Hansen og hustru Karen Peders. Niels Nielsen og 
hustru Mette Madsdatter. Hans Nielsen og hustru Appelone Tomisdatter. Poul Chri
stensen og hustru Anne Hansdatter. Tue Thomsen. Niels Thomsen og hustru Johan 
Backensdatter. Jens Jensen og hustru Mette Pedersdatter samt en søn Jens Jensen. 
Hans Lauridsen og hustru Anne Sørensdatter. Niels Nielsen og hustru Johan Mat- 
thisdatter.
Tarp: Tue Bachensen og hustru Maren Christensdatter. Jens Madsen og hustru Mette 
Backensdatter. Johan Ostergaard og en søn Niels Christensen. Jens Pedersen og 
hustru Kiersten Hansdatter. Anders Sørensen og hustru Johan Christensdatter. Hans 
Jensen og hustru Dorethe Jacobsdatter. Tue Hansen, Mette Tueskone, 1 tjenestepige 
Maren Tomisdatter.
Kielst: Søren Bodsen. Søren Sørensen. Peder Ostergaard og hustru Maren Chri
stensdatter. Niels Lauridsen og hustru Birgitte Hansdatter. Niels Tuesen. Hans Søren
sen, Kiersten Mathiskone, forarmede. Maren Baltzers udi Billum, forarmet. Jens Han- 
nevang og hustru Kiersten Hansdatter og en søn Hans Jensen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1686.
Billum bye: Niels Nielsen: Kiersten Hansdatter. Povel Christensen: Maren Povels
datter. Niels Tomsen: Appelone Nielsdatter. Kiersten Tomiskone: Kiersten Tomis
datter.
Hannevang: Jens Hansen: Hans Jensen.
Billumgaard: Jens Jensen: Maren Jensdatter, Jens Jensen, Peder Jensen. Johan Øster-
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gaard: Niels Christensen. Hans Jensen: Maren Johansdatter. Jens Bandsbierig: Hans 
Madsen. Tue Backensen: En pige Appelone, en dreng Chresten Jensen. Søren Bodsen: 
Anne Toersdatter, en dreng Niels Hansen. Peder Østergaard: Margrethe Jensdatter. 
Niels Tuesen: Sidtzell Nielsdatter.

Familie- og folkeskat forfalden til L ju li  1686.
Hannevang: Jens Hansen: Hans Jensen.
Billum by: Niels Tomsen: Appelone Nielsdatter.Niels Nielsen: Kiersten Hansdatter. 
Peder Hansen: Mette Rasmusdatter. Kiersten Tomiskone: Kiersten Tomisdatter. Jens 
Jensen: Jens Jensen, Maren Jensdatter. Hans Lauritzen: Søren Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Kiersten Hansdatter. Anders Sørensen: Maren Lauritzdatter. 
Hans Jensen: Mette Pedersdatter. Tue Hansen: Maren Tomisdatter. Tue Bachensen: 
Niels Hansen, Maren Johansdatter. Søren Boisen: Christen Hansen, Anne Toersdatter. 
Niels Tuesen: Sidzell Nielsdatter. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til L januar 1687.
Hannevang: Jens Hannevang, en søn Hans Jensen.
Billum by: Rasmus Knudsen, en datter Mette Rasmusdatter. Hans Nielsen, en 
tjenestepige Anne Rasmusdatter. Niels Nielsen, en tjenestepige Kiersten Hansdatter. 
Kiersten Tomiskone, en pige Kiersten Tomisdatter. Niels Tomsen, en pige Appelone 
Nielsdatter.
Billumgaard: Jens Jensen, en tjener Jens Jensen, Peder Jensen, Maren Jensdatter. 
Burgaard: Hans Lauridsen, en søn Søren Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Anne Sørensdatter, Kiersten Frederichs. Johan Østergaard: Hans 
Jessen. Anders Sørensen, en tjenestepige Kiersten Hansdatter. Hans Jensen, en 
tjenestepige Mette Jensdatter. Tue Hansen, en tjenestepige Maren Tomisdatter. Jens 
Madsen, en tjenestekarl Hans Madsen. Tue Backensen, en dreng Niels Hansen, en 
pige Maren Johansdatter.
Kjelst: Søren Bojsen, en pige Anne Tomisdatter. Niels Tuesen, en datter Sidtzell 
Nielsdatter. Søren Pedersen.

Kop- og kvægskat til 30. marts og l l . ju n i  1687.
Billum by: Peder Hansen og hustru Karen Hansdatter. Povel Christensen og hustru 
Anne Hansdatter. Niels Nielsen og hustru Mette Madsdatter. Tue Tomsen. Hans 
Nielsen, Appelone Hanskone. Niels Tomsen og hustru Johan Backensdatter.
Tarp: Hans Jessen og hustru Johan Nielsdatter. Niels Nielsen og hustru Johan 
Mathisdatter. Tue Backensen og hustru Maren Christensdatter. Jens Bandsbierig og 
hustru Mette Backensdatter. Jens Pedersen og hustru Kiersten Hansdatter. Hans 
Jensen og hustru Dorethe Jacobsdatter. Tue Hansen og hustru Mette Nielsdatter. 
Anders Sørensen. Hans Buurgaard og hustru Anne Sørensdatter. Jens Giedbierg og 
hustru Mette Pedersdatter, og en datter Maren Jensdatter.
Kielst by: Søren Sørensen og hustru Margrethe Jensdatter. Søren Boydsen. Niels 
Tuesen, blind og forarmet. Hans Sørensen og hustru Kiersten Mathisdatter. Peder



68

Ostergaard og hustru Maren Christensdatter. Niels Lauridsen og hustru Birgitte 
Hansdatter.
Hannevang: Jens Hansen og hustru Kiersten Hansdatter.

Folkeskat forfalden til L ju li  1687.
Billumbye: Peder Hansen: Karen M adsdatter Kiersten Tomiskone: Niels Tomsen, 
Kiersten Tomisdatter. Niels Nielsen: Kiersten Hansdatter. Hans Nielsen: Mette Hans
datter.
Hannevang: Jens Hansen: Hans Jensen.
Billumgaard: Jens Jensen: Jens Jensen, Peder Jensen, Maren Jensdatter. 
Burgaard: Hans Lauridsen: Lauge Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Anne Sørensdatter. Anders Sørensen: Kiersten Hansdatter. Tue 
Hansen: Maren Tomisdatter. Jens Madsen: Hans Madsen, Anne Jørgensdatter. Tue 
Backensen: Niels Hansen, Maren Johansdatter.
Kjelst: Søren Boydsen: Chresten Hansen, Anne Toersdatter. Søren Pedersen. 

Folkeskat forfalden til L januar 1688.
Billum sogn: Niels Tomsen: Appelon Nielsdatter. Kiersten Tomiskone: Niels 
Tomsen, Kiersten Tomisdatter. Hans Nielsen: Else Hansdatter. Rasmus Knudsen: 
Mette Rasmusdatter. Jens Hansen Hannevang: Jacob Jensen.
Billumgaard: Jens Jensen: Peder Jensen, Maren Jensdatter.
Buurgaard: Hans Laugesen: Søren Hansen.
Tarp: Niels Nielsen:Anne Sørensdatter. Jens Pedersen: Birgitte Hansdatter. Hans 
Jensen: Maren Johansdatter. Jens Madsen: Hans Madsen.
Kjelst: Søren Bodsen: Anne Toersdatter, Mette Hansdatter. Søren Pedersen.

Kop- og ildstedsskat 11. marts og 11. ju n i 1688.
Billum by: Niels Nielsen og hustru Mette Madsdatter, et ildsted. Peder Hansen og 
hustru Karen Pedersdatter, to ildsteder. Hans Nielsen og hustru Appelone Niels
datter, et ildsted. Povel Christensen og hustru Anne Hansdatter, et ildsted. En pige 
Kiersten Tomisdatter, et ildsted. Niels Tomsen og hustru Johan Backensdatter, to 
ildsteder.
Billumgaard: Jens Jensen og hustru Mette Pedersdatter og en datter Maren Jens
datter, to ildsteder.
Buurgaard: Hans Lauridsen og hustru Anne Sørensdatter, to ildsteder. Niels Nielsen, 
et ildsted.
Tarp: Anders Sørensen og hustru, et ildsted. Hans Jessen og hustru Johan Nielsdatter, 
et ildsted. Jens Pedersen og hustru Kiersten Hansdatter, to ildsteder. Hans Jensen og 
hustru Dorethe Jacobsdatter, to ildsteder. Tue Hansen og hustru Mette Nielsdatter, 
et ildsted. Tue Backensen og hustru Maren Christensdatter, to ildsteder. Jens Madsen 
og hustru Mette Backensdatter, to ildsteder.
Kieldst: Søren Boysen og hustru Mette Nielsdatter, to ildsteder. Dynes Backensen 
og hustru Anne Jensdatter, et ildsted. Christen Fiur og hustru Anne Toersdatter, et 
ildsted. Niels Lauridsen, et ildsted. Peder Christensen og hustru Maren Christens-
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datter, to ildsteder. Søren Sørensen og hustru Mergrethe Jensdatter, et ildsted. Hans 
Sørensen og hustru Kiersten Matthisdatter, et ildsted. Hans Hansen, et ildsted. 
Hannevang: Jens Hannevang og hustru Kiersten Hansdatter, to ildsteder.

Folkeskat forfalden til L ju l i  1688.
Hannevang: Jens Hansen, en søn Hans Jensen, Jacob Jensen.
Billum by: Rasmus Knudsen: Mette Rasmusdatter. Hans Nielsen: Kiersten Niels- 
datter, Else Hansdatter. Niels Nielsen, en datter Maren Nielsdatter. Peder Hansen: 
Appelon Nielsdatter. Niels Tomsen: Karen Madsdatter, Kiersten Tomisdatter. 
Billumgaard: Jens Jensen: Jens Jensen, Maren Jensdatter.
Burgaard: Hans Laugesen: Lauge Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Maren Knudsdatter. Hans Jensen: Kirsten Christensdatter. Jens 
Pedersen: Anne Jensdatter, Birgitte Hansdatter. Tue Hansen: Maren Tomisdatter. Jens 
Madsen: Hans Madsen. Tue Backensen: Maren Jehansdatter.
Kjelst: Søren Boisen: Mette Hansdatter. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til L januar 1689.
Hannevang: Jens Hansen: Jacob Jensen.
Billumbye: Niels Nielsen: Maren Nielsdatter. Niels Tomsen: Kiersten Tomisdatter. 
Niels Tomsen den ældre: Appelon Nielsdatter, Kiersten Nielsdatter. Hans Nielsen: 
Karen Madsdatter.
Billumgaard: Jens Jensen: Peder Jensen.
Burgaard: Hans Laugesen: Sørren Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Maren Christensdatter. Hans Jessen: Karen Christensdatter. Jens 
Pedersen: Berget Hansdatter. Tue Hansen:Maren Thomisdatter. Tue Backensen: 
Maren Johansdatter.
Kjelst: Sørren Bodsen: Anne Tordsdatter. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til i  ju l i  1689.
Hannevang: Jens Hansen: Hans Jensen.
Billum: Hans Nielsen: Karen Madsdatter. Peder Hansen: Appelon Nielsdatter. Povell 
Christensen: Lauritz Povelsen. Niels Tomsen den yngre: Kiersten Tomisdatter. 
Billumgaard: Jens Jensen, en søn Jens Jensen, Maren Jensdatter.
Burgaard: Hans Laugesen: Lave Hansen.
Tarp: Niels Nielsen: Anne Rasmusdatter. Hans Jessen: Mette Christensdatter. Jens 
Pedersen: Birgitte Hansdatter. Jens Madsen: Hans Madsen. Tue Backensen: Maren 
Johansdatter.
Kjelst: Søren Bodsen: Christen Hansen. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til L januar 1690.
Rasmus Knudsen, en datter Mette Rasmusdatter. Niels Thomsen, en tjenestepige 
Karen Madsdatter. Peder Hansen, en tj enestepige Maren Pedersdatter. Niels Thomsen, 
en tjenestepige Kirsten Thomasdatter.
Billumgaard: Jens Jensen, en datter Maren Jensdatter.
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Burgaard: Hans Laugesen, en søn Søren Hansen.
Tarp: Hans Jessen, en pige Karen Nielsdatter. Tue Backensen, en svend Niels 
Pedersen.
Kjelst: Søren Bodsen, en svend Hans Mattisen. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til l. ju l i  1690. (Regimentskriverens oplysninger): 
Hannevang: Jens Hansen, en tjenestepige.
Billum by: Niels Thomsen, en søster.
Billumgaard: Jens Jensen, en datter.
Burgaard: Hans Laugesen, en søn.
Tarp: Niels Nielsen, en tjenestepige. Tue Hansen, en tjenestepige. Tue Backensen, 
en tjenestedreng. Jens Madsen, en tjenestedreng.
Kjelst: Søren Bodsen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning). 
Hannevang: Jens Hansen, en tjenestepige.
Billum by: Niels Tomsen, en pige.
Billumgaard: Jens Jensen, en datter.
Tarp: Jens Madsen, en svend. Tue Backensen, en tjenestepige.
Kjelst: Søren Bodsen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning): 
Hannevang: Jens Hansen, en tjenestepige.
Billum by: Hans Nielsen, en søster. Niels Nielsen, en pige. Niels Tomsen, en søster. 
Billumgaard: Jens Jensen, en datter.
Burgaard: Hans Laugesen, en søn.
Tarp: Niels Nielsen, en tjenestepige. Tue Hansen, en tjenestepige. Jens Madsen, en 
tjener. Tue Backensen, en tjenestepige.
Kjelst: Søren Bodsen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1/11692. (Regimentskriverens oplysning). 
Hannevang: Jens Hansen, en tjenestepige.
Billum by: Hans Nielsen, en søster. Niels Nielsen, en tjenestekvinde. Tue Thomsen, 
en søster. Niels Thomsen, en pige. Jens Jensen, en datter.
Burgaard: Hans Laugesen, en søn.
Tarp: Tue Backensen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til l. januar 1696.
Hannevang: Jens Hansen har en dreng Hans Jensen.
Billum bye: Povel Christensen har to døtre Maren og Ellen Povelsdøtre, en søn 
Laurids Povelsen og en tjenestekarl Niels Christensen. Rasmus Knudsen har to døtre 
Mette og Maren Rasmusdøtre. Hans Nielsen har en datter Berget Hansdatter. Niels 
Nielsen har en søn Niels Nielsen og en tjenestepige Kirsten Hansdatter. Peder Hansen 
har to døtre Karen og Maren Pedersdøtre og en tjenestekvinde Appolon Nielsdatter.
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Pemelle Carsten Bruns har en svend Søren Christensen, en datter Magdalene Bruns 
samt en tjenestepige Inger Christensdatter. Niels Thomsen har en søster Kiersten 
Tomisdatter. Niels Thomsen den ældre har en datter Karen Nielsdatter. 
Billumgaard: Jens Jensen har en datter Maren Jensdatter.
Burgaard: Hans Laugesen har en søn Lauge Hansen og to døtre Kirsten og Appolon 
Hansdøtre.
Tarp: Hans Jessen har to døtre Karen og Mette Christensdøtre. Hans Jensen har en 
søn Jens Hansen og en søster Anne Johansdatter Tue Hansen har en tjenestekvinde 
Anne Clemmensdatter. Jens Madsen har en svend Christen Bachensen og en datter 
Maren Jensdatter.Tue Bachensen har en svend Niels Nielsen og en tjenestepige Karen 
Sørensdatter.
Kjelst: Christen Jensen har en tjenestepige Karen Jørgensdatter. Anne Dyniskone har 
en datter Karen Dynisdatter. Niels Laugesen har to døtre Mette og Maren Nielsdøtre. 
Hans Sørensen har en søn Søren Hansen. Janderup den 14. december 1695, Hans 
Sørensen.

Folkeskat forfalden til Set. Hansdag 1696.
H annevang: Jens Hansen har en søn Hans Jensen.
Billum bye: Rasmus Knudsen har en datter Mette Rasmusdatter. Poul Christensen 
har en søn Hans Poulsen. Hans Nielsen har en søn (Mels?) Nielsen og en tjenestepige 
Maren Christensdatter. Peder Hansen har to døtre Karen og Maren Pedersdøtre og 
en tjenestekvinde Apolon Nielsdatter. Niels Thomsen den ældre har en tjenestekvinde 
Maren Rasmusdatter. Niels Thomsen har en søster Kirsten Thomisdatter. Pernille 
Carsten Bruns har en svend Søren Christensen og en tjenestepige Inger Christens
datter.
Billumgaard: Jens Jensen har en datter Maren Jensdatter. Søren Sørensen har en 
tjenestepige Maren Sørensdatter.
Burgaard: Hans Laugesen har en søn Laue Hansen og en datter Apolon Hansdtr. 
Tarp: Niels Nielsen har en tjenestepige Maren Jensdatter. Hans Jessen har en datter 
Karen Christensdatter. Jens Madsen har en datter Maren Jensdatter. Tue Bachensen 
har en tjenestedreng Niels Nielsen og en tjenestepige Karen Nielsdatter.
Kjelst bye: Søren Bojsen har en tjenestepige.... Laugesdatter. Anne Dyneskone har
en datter Karen Dynisdatter. Niels Laugesen har en datter Mette Nielsdatter.
Dette såvidt mig vitterligt, så jeg ikke ved nogen enten udi Jandrup og Billum sogne 
at være udelugt, undtagen fattige, forarmede, syge, sengeliggende, vanføre, udlevede 
og bedagede, hvilke hans kongl. majsts. allernådigste forordning fornemmes at beffie. 
Janderup den 17.juni 1696, Hans Sørensen.

Folkeskat forfalden til L januar 1697.
Billum: Rasmus Knudsen har en datter Maren Rasmusdatter. Povel Christensen har 
en datter Ellen Povelsdatter. Hans Nielsen har en Berget Hansdatter. Niels Nielsen har 
en søn Niels Nielsen og en tjenestepige Kirsten Hansdatter. Peder Hansen har to døtre 
Karen og Maren Pedersdøtre og en tjenestekvinde Apolon Nielsdatter. Niels Tomsen 
den yngre har en søster Kirsten Tomisdatter. Magdalene Brunn har en tjenestekarl Sø-
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ren Christensen og en tjenestepige Inger Christensdatter. Niels Thomsen har en 
tjenestepige Kiersten Nielsdatter.
Billumgaard: Niels Michelsen har en tjenstedreng Knud Sørensen. Søren Sørensen 
har en tjenestepige Maren Jensdatter.
Burgaard: Hans Laugesen har en søn Lauge Hansen og to døtre Kiersten og Apolon 
Hansdøtre.
Tarp: Hans Jessen har en datter Mette Christensdatter. Tue Hansen har en datter 
Karen Tuesdatter. Jens Madsen har en datter Maren Jensdatter. Tue Bachensen har 
en tjenestekarl Niels Nielsen og en tjenestepige Karen Sørensdatter.
Kjelst: Søren Bojsen har en tjenestepige Maren Nielsdatter. Niels Laugsen har en 
datter Mette Laugesdatter.
Janderup den 22. december 1696, Hans Sørensen.

Folkeskat forfalden til L ju n i  1697.
Hannevang: Jens Hansen har en søn Hans Jensen.
Billum: Rasmus Knudsen har en datter Maren Rasmusdatter. Povel Christensen har 
en søn Hans Povelsen og en datter Anne Povelsdatter. Hans Nielsen har en datter 
Berget Hansdatter. Niels Nielsen har en tjenestepige Karen Tomisdatter. Peder Han
sen har en datter Karen Pedersdatter og en tjenestekvinde Appolon Nielsdatter. Niels 
Tomsen har en søster Kiersten Tomisdatter. S: Petronele Bruns har en datter Mag
dalene Karstensdatter, en svend Søren Christensen og en tjenestepige Anne Jensdatter. 
Billumgaard: Niels Michelsen har en svend Knud Sørensen og en pige Johan Ter- 
chelsdatter. Søren Sørensen har en tjenestepige Kiersten Hansdatter.
Burgaard: Hans Laugesen har en søn Lauge Hansen og to døtre Kiersten og Apolon 
Hansdøtre.
Tarp: Niels Nielsen har en tjenestepige Maren Jensdatter. Hans Jessen har en datter 
Mette Christensdatter. Hans Jensen har en søster Anne Johansdatter. Tue Hansen har 
en datter Karen Tuesdatter. Jens Madsen har en datter Maren Jensdatter. Tue Bachen
sen har en svend Niels Nielsen og en tjenestepige Karen Sørensdatter.
Kjelst: Søren Bojsen har en tjenestepige Maren Nielsdatter. Anne Dyniskone har en 
datter Karen Dynisdatter. Niels Laugesen har en datter Mette Nielsdatter. Hans Søren
sen har en datter Anne Hansdatter. Jandrup den 22. juni 1697, Hans Sørensen Vinther.

Folkeskat forfalden til L januar 1698.
Povel Christensen, 1 datter Anne Povelsdatter. Hans Nielsen, 1 datter Bergett Hans
datter. Niels Nielsen, 1 tjenestepige Kiersten Christensdatter, en tjenestepige Kiersten 
Hansdatter. Peder Hansen, 1 datter Karen Pedersdatter, en tjenestekvinde Appelon 
Nielsdatter. Niels Tomsen, en søster Kiersten Tomisdatter. Søren Christensen, 1 tjene
stepige Anne Jensdatter.
Billumgaard: Niels Michelsen, 1 svend Knud Sørensen. Søren Sørensen, 1 tjeneste
pige Dorette N.
Buurgaard: Hans Laugesen, 1 søn Lauge Hansen, 2 døtre Kiersten og Appolon 
Hansdøtre.
Tarp: Hans Jessen, 1 datter Mette Christensdatter. Hans Jensen, en søster Anne Jo-
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hansdatter. Tue Hansen, 1 datter Karen Tuesdatter. Jens Madsen, 1 datter Maren 
Jensdatter. Tue Backensen, 1 tjenestedreng Adser Andersen, 1 tjenestepige Karen 
Sørensdatter.
Kjelst: Christen Jensen, 1 tjenestepige Karen Jørgensdatter. Niels Laugesen, 2 døtre 
Mette og Maren Nielsdøtre. Hans Sørensen, 1 datter Anne Hansdatter.
Dette såvidt mig vitterligt, så ingen findes udlucte, uden fattige, forarmede, syge, 
vanføre, skrøbelige og sengeliggende etc., som hans kongl. majsts. allemådigst for
ordning menes at forskånes, testerer Hans Sørensen, Janderup Ao ex die ut supra.

Folke- og fam ilieskat forfalden til S e t Hansdag 1698.
Hannevang: Jens Hansen har en søn Hans Jensen.
Billum bye: Povel Christensen har en Hans Povelsen. Hans Nielsen har en datter Ber
get Hansdatter. Niels Nielsen har en tjenestepige Kirsten Christensdatter. Peder Han
sen har en datter Maren Pedersdatter, en kvinde Appelone Nielsdatter. Niels Tomsen 
har en søster Kirsten Tomisdatter. Søren Christensen har en tjenestepige Anna Jens
datter.
Billumgaard: Niels Michelsen har en svend Knud Sørensen. Søren Sørensen har en 
dreng Peder Jensen, en tjenestepige Dorith Nielsdatter.
Burgaard: Hans Laugesen har en søn Lauge Hansen.
Tarp: Hans Jessen har en datter Mette Christensdatter. Christen Knudsen har en 
tjenestepige Johan Terchildsdatter. Tue Hansen har en datter Karen Tuesdatter. Jens 
Madsen har en datter Maren Jensdatter. Tue Bachensen har en svend Anders Adsers- 
sen, en tjenestepige Karen Sørensdatter.
Kjelst: Søren Boysen har en tjenestepige Maren Nielsdatter. Anne Dyniskone har en 
datter Karen Dynisdatter. Peder Christensen har en søn Niels Pedersen. Niels Lau
gesen har en datter Mette Nielsdatter. Hans Sørensen har en datter Anne Hansdatter. 
Zidsell salig Hans Thuesens har en tjenestepige Dorit Simensdatter.

Familie og fo lkeskat forfalden til L januar 1699.
Billum bye: Povel Christensen har en datter Ellen Povelsdatter. Hans Nielsen har en 
datter Berget Hansdatter. Niels Nielsen har en tjenestepige Kirsten Hansdatter. Peder 
Hansen har en datter Kirsten Pedersdatter. Niels Thomsen har en søster Kirsten Tho- 
misdatter. Søren Christesen har en tjenestepige Anne Jensdatter.
Billumgaard: Niels Mickelsen har en svend Knud Sørensen. Søren Sørensen har en 
dreng Peder Jensen.
Burgaard: Hans Laugesen har to sønner Lauge og Søren Hanssønner, en datter Kir
sten Hansdatter.
Tarp: Hans Jessen har en datter Mette Christensdatter. Anders Sørensen har en søn 
Søren Andersen. Hans Jensen har en søster Anne Jehansdatter. Thue Hansen har en 
datter Karen Thuesdatter. Jens Madsen har en datter Maren Jensdatter. Thue Bac
kensen har en dreng Christen Nielsen, en pige Karen Sørensdatter.
Kjelst: Søren Bojsen har en tjenestepige Maren Nielsdatter. Anne Dynniskone har en 
Datter Karen Dynnisdatter. Peder Østergaard har en søn Niels Pedersen. Niels Lau-
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gesen har en datter Mette Nielsdatter. Hans Thuesens enke har en tjenestepige Dorthe 
Simensdatter. Janderup den 4. januar 1699, Hans Sørensen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699.
Billum bye: Hans Nielsen har en datter Birgete Hansdatter. Niels Degn har en søn 
Hans Nielsen og en pige Maren Christensdatter. Peder Hansen har to døtre Karen og 
Maren Pedersdøtre. Povel Christensen har en søn Hans Povelsen. Niels Thomsen har 
en søster Kirsten Thomisdatter. Søren Christensen har en tjenestepige Anne Jens
datter.
Billumgaard: Niels Michelsen har en svend Knud Sørensen. Søren Sørensen har en 
tjenestepige Maren Jensdatter.
Burgaard: Hans Laugesen har en søn Lauge Hansen.
Tarp: Niels Nielsen har en tjenestepige Anne Jesdatter. Hans Jessen har en datter 
Mette Christensdatter. Thue Hansen har en datter Karen Thuesdatter. Jens Madsen 
har en datter Maren Jensdatter. Thue Bachensen har en svend Christen Mathiesen, en 
tjenestepige Karen Rasmusdatter.
Kjelst bye: Søren Bojsen har en tjenestepige Maren Nielsdatter. Anne Dynniskone 
har en datter Karen Dynnisdatter. Peder Christensen har en søn Niels Pedersen. Niels 
Lavgesen har en datter Mette Nielsdatter. Ovenskrevne så at være testerer Hans 
Sørensen, Jandrup den 18. juni 1699.

Kopskat a f  dato 23. november 1699.
Hannevang: 1 gård, Jens Hansen, en søn Hans Jensen.
Billum: 1 gadehus, Jens Jensen, har været grovsmed, men formedelst hans høje alder
dom fortjener nu ej noget ved håndværket, hans hustru har en ko. 1 gård, Hans 
Nielsen og hustru, en datter Birgitte Hansdatter, samt i samme gård Niels Nielsen og 
hustru. 1 gård, Niels Nielsen og hustru, samt i samme gård Peder Hansen og hustru 
og en datter Maren Pedersdatter og en datter Karen Pedersdatter. Vi gård, Niels 
Tomisen og hustru. 1 gård, Søren Christensen og hustru, en pige Anne Jensdatter. 1 
gård, Christen Andersen og hustru.
Billumgaard: 1 gård, Niels Michelsen og hustru, en dreng Knud Sørensen. Samt i 
samme gård Søren Sørensen og hustru og en dreng Peder Jensen.
Burgaard: Hans Laugesen og hustru, to sønner Søren og Lauge Hansen, en datter 
Kirsten Hansdatter.
Tarp: 1 gård, Niels Nielsen og hustru. 1 gård, Hans Jessen og hustru, en søn Peder 
Christensen, en søn Jacob Christensen, en pige Mette Christensdatter. Samt i samme 
gård Christen Knudsen og hustru. Vi gård, Anders Sørensen og hustru. Vi gård, Niels 
Tarp og en søster Anne Johansdatter. Vi gård, Tue Hansen og hustru, en søn Hans 
Tuesen, en datter Karen Tuesdatter. 1 gård, Jens Madsen og hustru, en datter Maren 
Jensdatter. I samme gård Tue Backensen og hustru og en dreng Christen Mattisen, en 
pige Karen Sørensdatter.
Kielst: 1 gård, Søren Boisen og hustru. Vi gård, Christen Jensen og hustru. 1 boel, 
Niels Laugesen, to døtre Mette og Maren Nielsdøtre. Vi gård, Hans Sørensen og 
hustru, en datter Mette Hansdatter.
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Rigtig fortegnelse efter angivelse forfattet over ryttergodset i Billum sogn, på hus og 
andre forarmede, som ikke kan fortjene deres brød, formedelst deres store armod, høje 
alderdom og svaghed, formodes derfor, efter hans kongl. majsts. allemådigst forord
ning, for kopskatten at forskånes:
Hannevang: Hos Jens Hansen en søn Hans Jensen er vanvittig og meget sygelig. 
Billum: 1/3 gård, Dynis Jepsen og hustru, så forarmede at de har ikke brød i deres hus, 
men betler med børn for hvermands dør. Î6 gård, Niels Bierregaard og hustru, ilige 
måde betler og tigger med børnene. 1 boel, Povel Christensen og hustru, er selv van
før, hans hustru gammel og skrøbelig, børnene tigger og betler. 16 gård, hos Peder 
Hansen en datter vanfør, Ellen Pedersdatter. 16 gård, hos Niels Nielsen en søn Hans 
Nielsen sygelig af ungdommen op. 16 gård, hos Niels Tomsen en broder Tue Tomsen 
vanfør, en søster Kirsten Tomasdatter udlevet. Hos Christen Andersen tvende gamle 
folk, manden Niels Tomsen forarmet og bedaget, kvinden vanfør og sygelig. 1 gade
hus, Frederick Adam forarmet med hustru og børn.
Billumgaard: Hos Niels Michelsen en vanvittig og vanfør gammel pige Maren 
Jensdatter.
Burgaard: Hos Hans Lauridsen en meget fattig vanvittig datter Maren Hansdatter. 
Tarp: Hans Jessen, en datter Karen Christensdatter været syg i mange år. Hos Niels 
Tarp en gammel fattig forarmet mand Hans Jensen.
Kielst: 16 gård, Anne Dyniskone meget gammel og forarmet med en datter Karen 
Dynisdatter, som en tid lang har været forvilder i hovedet. Hos Peder Ostergaard en 
søn Niels Pedersen syg og sengeliggende. Hos Niels Laugesen en gammel svag og 
sygelig hustru Birgitte Hansdatter. 1 boel, Zidsel salig Hans Hansens sygelig og 
skrøbelig tillige med en blind mand Niels Turisen. (Tuesen?).
Syv betlere: Mette Smedes. Anne Hansdatter. Anne Backensdatter. Mette Rasmus- 
datter. Kirsten Hansdatter. Kirsten Jensdatter. Elle Hansdatter. Hvilke alle haver in
gen visse værelse, haver dog mestendel deres tilhold på ryttergodset.
Vidner underskrevne Hans Sørensen, Janderup den 23. december 1699.

Ekstraordinær tjenestekarleskat påbudt 24. januar 1699:
Tue Bachensen i Tarp har en svend Christen Mathisen.
Billumgaard: Niels Michelsen har en svend Knud Sørensen. Søren Sørensen har en 
svend Peder Jensen.

Kop- og udskiftningsskat til 31. december 1699 og 15. februar 1700. 
Hannevang: Hartk.4-2-0-0 Jens Hansen, enkemand, samt en søn.
Billum: Hartk. ingen. Jens Jensen, har været grovsmed, men formedelst hans høje 
alderdom fortjener nu ej meget med håndværket, hans hustru har en ko. 2-416-0-0 
Hans Nielsen og hustru samt en datter. 2-4’,6-0-0 Niels Nielsen og hustru. 2-7-0-0 
Niels Nielsen og hustru. 2-7-0-0 Peder Hansen og hustru samt to døtre. 3-1-0-0 Niels 
Thomsen og hustru. 3-1-0-0 Søren Chrestensen og hustru samt en pige. 3-7-0-0 
Christen Andersen og hustru.
Billumgaard: Hartk.4-5’/2-0-0 Niels Michelsen og hustru og en dreng. 4-516-0-0 
Søren Jensen og hustru og en dreng.
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Burgaard: Hartk. 3-6-0-0 Hans Laugesen og hustru, 2 sønner, 1 datter.
Tarp: Hartk. 6-4-0-0 Niels Nielsen og hustru. 6-3-0-0 Hans Jessen og hustru og 2 
sønner og en pige, samt Christen Knudsen og hustru. 2-4-0-0 Anders Sørensen og 
hustru. 3-2-0-0 Niels Tarp samt en søster. 2-2-0-0 Tue Hansen og hustru samt en søn 
og en datter. 4-2-0-0 Jens Madsen og hustru samt en datter. 3-4-0-0 Tue Backensen 
og hustru, en dreng og en pige.

Kjelst: Hartk.4-3-0-0 Søren Boisen og hustru. 1-7-0-0 Christen Jensen og hustru. 1-5- 
0-0 Søren Sørensen og hustru. 1-5-0-0 Peder Chrestensen. 2-1-0-0 Niels Laugesen. 
2-6-0-0. Hans Sørensen og hustru samt en datter.
Rigtig fortegnelse efter angivelse, forfattet over ryttergodset i Billum sogn på hus- og 
andre forarmede:
Hannevang: Hos Jens Hansen en søn Hans Jensen, er vanvittig og meget sygelig. 
Billum: Hartk.2-4-0-0 1/3 gård, Dynis Jepsen og hustru, så forarmede, at de har ikke 
brød i deres hus, men betler med børn for hver mands dør. % gård, Niels Bjerregaard 
og hustru, ilige måde betler og tigger med børnene. 1-7-0-0 et boel, Poul Christensen 
og hustru, er selv vanfør, hans hustru gammel og skrøbelig, børnene tigger og betler. 
En halvgård, hos Peder Hansen en datter Ellen Pedersdatter, vanfør. En halvgård, hos 
Niels Nielsen en søn Hans Nielsen, sygelig af ungdommen af. En halvgård, hos Niels 
Thomsen en broder Thue Thomsen, vanfør, en søster Kirsten Thomasdatter, udlevet. 
Hos Christen Andersen to gamle folk, manden Niels Thomsen, forarmet og bedaget, 
kvinden vanfør og sygelig. Et gadehus, Friderick Adam, forarmet, med hustru og børn. 
Billumgaard: Hos Niels Michelsen en vanvittig og vanfør gammel pige Maren Jens
datter.
Buurgaard: Hos Hans Laugesen en meget fattig, vanvittig datter Maren Hansdatter. 
Tarp: Hans Jessens datter Karen Christensdatter, været syg i mange år. Hos Niels 
Tarp en gammel fattig forarmet mand Hans Jensen.
Kjelst: 16 gård, Anna Dyniskone, meget gi. og forarmet, med en datter Karen Dynis- 
datter, som en tid lang har været forvildet i hovedet. Hos Peder Østergaard en søn 
Niels Pedersen syg og sengeliggende. Niels Laugesens hustru Birgette Hansdatter, gi. 
svag og sygelig. Et boel, Zidsel salig Hans Hansens, sygelig og skrøbelig, tillige med 
en blind mand Niels Tuesen.
Syv betlere: Mette Smeds, Anna Hansdatter, Anna Bachensdatter, Mette Rasmus- 
datter, Kiersten Hansdatter, Kiersten Jensdatter, Elle Hansdatter, hvilke alle haver 
ingen visse værelse, haver dog mestendels deres tilhold på ryttergodset.

Landmilitiens M underingsskat forfalden til 11. december 1704. 
Janderup og Billum sogne.

1. Ingen bønder her udi sognene på ryttergodset hvilke gårders herlighed andre ikke 
ejer.
2. Findes heller ingen udi begge sogne, som foruden deres avling bruger noget hånd
værk. Bor vel endelig på en ryttergård udi Billum sogn og by en gammel fattig grov
smed navnlig Jens Jensen, men siden han på sin alderdom gården for kort tid har 
antaget, må han og overgive håndværket.
3. Husmænd og inderster findes og ingen i enten af disse sogne, som bruger håndværk
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eller har heste eller mere end een ko. Er mig derfor ikke vitterligt nogen udi bemeldte 
sogne på ryttergodset at befindes enten af den ene eller anden, eller nogen af dasserne, 
som ej, efter hans kongl. majsts. allemådigst forordning, befries.
Janderup den 3. november 1704, Hans Sørensen Vinter.

Ekstraordinær karosse, paryk og fontangeskat, 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept. 1710.

Billumgaard: En gård, Niels Michelsen har en pige Maren Jensdatter.
Tarp: En gård, salig Tue Bakkensens har en pige Birgitte Thomasdatter.
De andre udi sognene [Janderup-Billum] har ingen tjenestefolk.
At samtlige forskrevne, besiddere på ryttergodset er ingen som bærer parykker eller 
af deres hustruer, som bærer toppe, ej heller nogen hos dem findes der sådant bærer. 
At dette er rigtig testerer vi underskrevne Niels Mikkelsen. Maren, salig Tue Bakken
sens. Billum den 26. december 1710.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  l. jydske regiment, dateret 20. januar 1713. 
Billum by: Niels Thomsen, en tjenestekarl Mads Nielsen.
Kjelst: Boj Sørensen, en tjenestepige Anne (Kieldsdatter?).
Tarp: Bakken Tuesen, en pige Kirsten (Nielsdatter?).Niels Nielsen, en pige Kirsten 
Gundesdatter.
Billumgaard: Niels Michelsen, en tjenestepige Maren Jensdatter.
Så at befindes testerer jeg underskrevne
Janderup præstegård den 26. april 1713. Hans Sørensen Vinter.

Kopskatsberegning over præsternes indgivne mandtaller 
såvidt ryttergodset udi hr. krigsråd Rasches distrikt, tilkommer at svare år 1718. 

Knud Hansen er ej heller udi mandtallet anført, beregnes alligevel som forrige år for 
sig, hustruen og et barn, 2 rigsdaler 2 mark.

Henne og Lønne sogne,
Vester Horne herred.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Hovstrup: Niels Gundesen, en tjenestepige. Niels Baltzersen, en tjenestepige. Jens 
Poulsen, en datter. Christen Gundesen, en tjenestepige. Jørgen Mortensen, to døtre. 
Hans Iftuersen, en datter. Kiersten Peders, en datter.
Dyreby: Poul Snedker, en datter. Karen Christens, en datter. Esche Christensen, en 
søn. Olluf Lassen, en dreng.
Fidde: Niels Olufsen, en tjenestepige.
Hennebjerg: Maren Laustkone, en tjenestekvinde. Peder Bjerg, en datter.
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Klinting: Michel (Bjerg?), en datter. Jørgen Jensen, en tjenestepige. Christen Nielsen, 
en tjenestekvinde. Disse ovenskrevne ere antegnet udi mandtallet, som til Ribe amts
stue er indleveret. Christen Poulsen, Henne præstegård.

Familie- ogfolkeskat forfalden til L ju li  1681.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, 2 døtre. Niels Gundesen, 1 tjenestepige Else. Jens Poul
sen, 1 søn.
Klinting: Michel Christensen, 1 datter Maren. Jørgen Jensen, 1 tjenestepige Maren. 
Hennebjerg: Michel Pedersen, 1 søn Niels. Peder Christensen, 1 datter Maren. Maren 
Lauridskone, 1 tjenestekvinde Kiersten.
Dyreby: Esche Christensen, 1 søn Poul. Karen Christensdatter, 1 datter Karen.
Til vitterlighed Christen (IfFer?) degn til Henne kirke.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1682.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, to døtre. Niels Gundesen, en tjenestepige Anne Splids
datter. Jens Poulsen, en datter. Niels Baltzersen, en tjenestepige Else Splidsdatter. 
Mette Christens, en datter. Hans Iversen, en datter. Christen Pedersen, en datter. 
Klinting: Michel Bjerre, en datter. Jørgen Jensen, en tjenestepige Maren Jensdatter. 
Christen Nielsen, en tjenestepige Dorethe Madsdatter.
Hennebjerg: Michel Pedersen, en søn. Peder Bjerre, to døtre. Lauritz Bachensens 
enke, en tjenestepige Kiersten Christensdatter.
Dyreby: Esche Christensen, en søn. Poul Christensen, en datter. Christen Lassens 
enke, en søn og en datter. Henne præstegård den 30/12 1681 Knud Michelsen Hoe.

Familie- og fo lkeskat forfalden til Set. Hansdag 1682.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, to døtre. Jens Povelsen, en datter. Mette Christens, en 
datter.
Klinting: Michel Bierre, en datter. Jørgen Jensen, en tjenestepige Maren Jensdatter. 
Hennebjerg: Peder Bierre, en datter. Michel Pedersen, en søn. Laurits Bachensens 
enke, en tjenestekvinde Kiersten Christensdatter. Christen Olsen, en tjenestepige 
Dorethe Matthisdatter. Henne præstegård den 17. juni 1682, Knud Michelsen Hoe.

Kop- og kvægskat forfalden til 11. december 1682.
Dyreby: Esche Christensen og hustru samt en søn. Christen Olufsen og hustru. Karen 
Christen Lassens samt en datter. Jørgen Christensen og hustru. Poul Christensen og 
hustru.
Fidde: Jens Sørensen og hustru. Anna Jens Handrichsens.
Hovstrup: Jørgen Mortensen og hustru samt en datter. Jens Povlsen og hustru samt 
en datter. Mette Christen Gundesens samt en datter. Christen Sørensen og hustru. 
Niels Gundesen og hustru samt en pige Anne Splidsdatter. Niels Baltzersen og hustru. 
Niels Pedersen og hustru. Jens Pedersen og hustru samt en tjenestekvinde Maren. 
Christen Poulsen og hustru samt en pige Kirsten Hansdatter. Hans Christensen og 
hustru.
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Klinting: Michel Bjerg og hustru samt en datter. Christen Nielsen og hustru. Jørgen 
Jensen samt en tjenestepige Maren.
Hennebierg: Michel Pedersen og hustru samt en pige Maren Olsdatter. Peder Bjerg 
og hustru samt en datter. Maren Laurids Bachensens samt en tjenestepige Kirsten. 
Peder Sørensen og hustru.
At ovenskrevne opregninger er rigtig kopi af det, som til amtstuen er indleveret, vidner 
jeg med egen hånd. Henne præstegård den 11. december 1682. Knud Michelsen Hoe.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1683.
Dyrebye: Esche Christensen, en søn. Karen Christen Lassens, en datter.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, en datter. Jens Povelsen, en datter. Mette Christen 
Gundesens, en datter. Niels Gundesen, en pige Anne Splidsdatter. Christen Povelsen, 
en pige Kiersten Hansdatter. Jens Pedersen, en tjenestekvinde Maren.
Klinting: Michel Bierre, en datter. Jørgen Jensen, en tjenestekvinde Maren Jensdatter. 
Hennebjerg: Michel Pedersen, en tjenestepige Maren Oluffsdatter. Peder Bierre, en 
datter. Maren Lauritz Bachensens, en tjenestepige Kiersten. Henne præstegård den 29. 
december 1682, Knud Michelsen Hoe.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1683.
Hovstrup: Niels Gundesen, en pige Anne Splidsdatter. Mette Christens, en datter. 
Jørgen Mortensen, en datter. Karen Pedersdatter, en datter.
Dyrebye: Esche Christensen, en søn. Jørgen Christensen, en søn. Karen Christen 
Lassens, en datter.
Klinting: Michel Bierre, en datter. Jørgen Jensen, en pige Maren.
Hennebjerg: Michel Pedersen, en søn. Maren Lauridskone, en pige Kiersten. Henne 
præstegård d. 18.juni 1683 Knud Michelsen Hoe.

Familie- og folkeskat forfalden til L januar 1684.
Hennebjerg: Peder Bierre, to døtre Zidzel og Maren. Michel Pedersen, en søn Niels, 
en datter Dorethe. Christen Lauritzen, en tjenestekvinde Kiersten.
Klinting: Jørgen Jensen, en tjenestekvinde Maren. Michel Bierre, en datter Maren. 
Dyrebye: Esche Christensen, en sønPovel. Karen Christens, en datter Kiersten. Povel 
Christensen, en søn Povel.
Hovstrup: Niels Gundesen, en datter Jehanne, en tjenestekvinde Anne. Gunde Chri
stensen, en søster Kiersten, en pige Maren. Jørgen Mortensen, to døtre Maren og 
Gunder. Jens Povelsen, en datter Kiersten. Jens Pedersen, en søn Jens. Karen Tomis
datter, en datter Maren. Hans Iversen, en datter Kiersten. Christen Christensen, en pige 
Anne Christensdatter. Henne præstegård den 29. december 1683 Knud Michelsen Hoe.

Familie-og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1684.
Dyrebye: Povel Christensen, en søn Povel. Karen Christen Lassens, en datter Kiersten. 
Christen Olufsen, en pige Jehanne. Esche Christensen, en søn Povel.
Klinting: Michel Bierre, en datter Maren. Jørgen Jensen, en tjenestekvinde Maren.
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Hovstrup: Jørgen Mortensen, to døtre Maren og Gunde. Gunde Christensen, en søster 
Kiersten.
Hennebjerg: Christen Lauritzen, en tjenestekvinde Kiersten. Michel Pedersen, en 
datter Dorethe. Henne præstegård den 23. uni 1684, Knud Michelsen Hoe.

Familie-og fo lkeskat forfalden til L ju li  1685.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, en datter Maren.
Klinting: Michel Christensen, en datter Maren.
Hennebjerg: Michel Pedersen, en datter Dorethe.
Dyrebye: Karen Christen Lassens, en datter Kiersten. Under min hånd Knud Michel
sen Hoe.

Kop-og kvægskat forfalden til L januar 1686.
Hovstrup: Niels Gundesen og hustru. Niels Baltzersen. Christen Sørensen og hustru. 
Anne Jenskone. Gunde Christensen, ungkarl. Christen Jørgensen og hustru. Hans Jør
gensen, husmand. Christen Poulsen. Jens Pedersen og hustru. Hans Christensen, 
husmand. Niels Pedersen.
Klinting: Michel Bjerre og hustru. Jørgen Jensen og hustru.
Fidde: Jens Sørensen.
Hennebjerg: Michel Pedersen og hustru. Peder Christensen og datter. Christen Lau
ridsen, ungkarl. Peder Sørensen, husmand.
Dyreby: Christen Olufsen. Poul Eschesen, ungkarl. Esche Christensen, husmand. Poul 
Christensen og hustru.
Henne præstegård den 15. januar 1686, Knud Hoe.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1686:
Hovstrup: Niels Gundesen, en datter Johanne. Jens Povelsen, en datter Kiersten. 
Hennebjerg: Peder Christensen, en datter Maren.
Dyreby: Poul Christensen, en søn Poul. Dette således rigtigt at være vidner Knud 
Michelsen Hoe.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1686.
Hovstrup: Jens Povelsen, en datter Kiersten.
Klinting: Michel Bierre, en datter Maren.
Hennebjerg: Michel Pedersen, en datter Dorethe. Peder Bierre, en datter Maren. 
Henne præstegård den 29. juni 1686, Knud Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til L januar 1687.
Hovstrup: Jens Povelsen, en datter Maren. Jørgen Mortensen, en datter Maren. Niels 
Pedersen, en tjenestekvinde Anne Splidsdatter.
Klinting: Michel Christensen, en datter Maren.
Hennebjerg: Michel Pedersen, en datter Dorethe. Peder Christensen, en datter Sitzel. 
Henne præstegård d. 24. december 1686, Knud Michelsen Hoe.

Kop- og kvægskat fo r  31. marts 1687.
Hovstrup: Niels Gundesen og hustru. Niels Baltzersen. Gunde Christensen. Anne Jens
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Povelsens. Christen Jørgensen og hustru. Christen Poulsen. Johanne Niels Pedersens. 
Hans Christensen i et gadehus. Hans Jørgensen, en fattig husarm mand, som har 
hverken æde eller sædekorn, ejer og intet kvæg, uden noget han daglig må løse op, og 
er tvivl om han det skal beholde.
Klinting: Michel Christensen og hustru. Jørgen Jensen og hustru. Christen Nielsen, 
en fattig husarm mand, hvis heste og kvæg ulykkelig er bortdøde.
Fidde: Jens Sørensen.
Hennebjerg: Michel Pedersen og hustru. Gunde Pedersen, ungkarl. Maren Laurskone, 
enke. Peder Sørensen, husmand.
Henne præstegård den 14. april 1687, Knud Hoe.

Folkeskatforfalden til l . j u l i  1687.
Hovstrup: Jens Povelsen, en datter Mette.
Klinting: Michel Bierre, en datter Maren.
Hovstrup: (må være fejl, skal være Hennebjerg). Michel Pedersen, en datter Dorethe. 
Henne præstegård den 22. juni 1687. Knud Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1688.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, en datter Maren. Jens Povelsen, en datter Maren. 
Hennebjerg: Michel Pedersen, en datter Dorethe. Peder Christensen, en datter Sitzel. 
Peder Sørensen, en tjenestepige Jehanne.
Klinting: Michel Christensen, en datter Maren. Henne præstegård den 26. december 
1687. Knud Michelsen Hoe.

Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts 1688.
Hovstrup: Niels Gundesen og hustru, 1 ildsted. Niels Baltsersen, 1 ildsted. Christen 
Sørensen og hustru, 1 ildsted. Anne Jens Povelsens, 1 ildsted. Gunde Christensen, 
ungkarl, 1 ildsted. Christen Jørgensen og hustru, 1 ildsted. Christen Povelsen og 
hustru, 1 ildsted. Niels Pedersen, 1 ildsted. Kirsten Peders, enke, 1 ildsted. Søren 
Jørgensen og hustru, 1 ildsted. Jens Pedersen, 1 ildsted.
Klinting: Michel Christensen og hustru, 1 ildsted. Jørgen Jensen, 1 ildsted. Christen 
Carlsen, 1 ildsted.
Hennebjerg: Michel Pedersen og en datter, 1 ildsted. Gunde Pedersen, ungkarl, 1 ild
sted. Maren Laurskone, enke, 1 ildsted. Oluf Nielsen og hustru, 1 ildsted. Niels Nielsen 
og hustru, 1 ildsted.
Fidde: Jens Sørensen, 1 ildsted. Gregers Jensen og hustru, 1 ildsted. Christen Jensen 
og hustru, 1 ildsted.
Foruden disse findes efterskrevne husarme mænd på ryttergodset: Hans Jørgensen og 
Hans Christensen i Houstrup. Christen Nielsen i Klinting. Peder Sørensen i Hennebierg 
og Jens Povelsen en fattig skrøbelig mand. Henne præstegård den 1. marts 1688. Knud 
Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til L ju li  1688.
Hovstrup: Jørgen Mortensen, en datter Maren.
Fidde: Gregers Jensen, en dreng Terckel.
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Hennebjerg: Peder Christensen, en datter Maren. Henne præstegård den 21. juni 
1688, Knud Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1689.
H enne og Lønne sogne.

Henne sogn:
Dyrebye: Esche Christensen, en datter Anne. Jørgen Christensen, en datter Malene. 
Fidde: Christen Jensen, en pige Kiersten Pedersdatter.
Hovstrup: Niels Gundesen, en pige Anne Christensdatter. Christen Pedersen, en søster 
Mette.

Lønne sogn:
Christen Henrichsen, en datter Jehanne. Christen Lassen, en datter Anne. Christen 
Laursen, en datter Maren. Christen Povelsen, en datter Anne. Henne præstegård den 
24. december 1688, Knud Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1689.
Henne sogn:
Hovstrup: Christen Sørensen, en datter Edel. Gunde Christensen, en søster Mette. 
Klinting: Jørgen Jensen, en tjenestekvinde Else.
Hennebjerg: Ole Nielsen, en datter Kiersten.
Fidde: Christen Jensen, en tjenestepige Anne.
Dyrebye: Jørgen Christensen, en datter Malene.

Lønne sogn:
Christen Henrichsen, en datter Jehanne. Christen Lauritsen, en datter Maren. Dette 
rigtigt at være testerer Knud Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til L januar 1690.
Henne sogn:
Dyreby: Poul Christensen, en søn Poul.
Hennebjerg: Gunde Pedersen, en tjenestekvinde Anne.
Klinting: Jørgen Jensen, en søster Else.
Hovstrup: Christen Pedersen, en søster Mette. Jørgen Mortensen, en datter Maren.

Lønne sogn:
Christen Henrichsen, en datter Jehanne. Christen Poulsen, en datter Anne. At dette 
således befindes testerer Knud Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til 1/71690. (Regimentskriverens oplysning):
Henne sogn:
Hovstrup: Niels Gundesen, en datter. Christen Sørensen, en datter. Jens Pedersen, en 
datter.
Hennebjerg: Gunde Pedersen, en søster. Ole Nielsen, en datter.
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Dyreby: Karen Christen Lassens, en datter. Poul Snedker, en søn.

Lønne sogn:
Christen Henrichsen, en datter. Christen Jørgensen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning).
Henne sogn:
Hovstrup: Niels Gundesen, en datter. Gunde Christensen, en tjenestepige. Christen 
Pedersen, en tjenestekvinde.
Klinting: Jørgen Jensen, en tjenestekvinde.
Hennebjerg: Gunde Christensen, en tjenestekvinde. Olle Nielsen, en datter. 
Dyrebye: Jørgen Christensen, en datter.

Lønne sogn:
Lønne by: Christen Lassen, en datter. Christen Henrichsen, en datter. Christen 
Lauridsen, en datter.
Kragelund: Christen Jørgensen, en datter.
Lønnehede: Adtzer Pedersen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning).
Henne sogn:
Hostrup: Niels Gundesen, en datter. Maren Christen Sørensens, en datter. 
Hennebjerg: Michel Pedersen, en datter.
Dyrebye: Karen Christen Lassens, en datter.

Lønne sogn:
Christen Henrichsen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1692. (Regimentskriverens oplysninger): 
Henne sogn:
Dyrebye: Jørgen Christensen, en datter.
Fidde: Gregers Jensen, en tjenestepige.
Hennebjerg: Olluf Nielsen, en datter. Christen Laursen, en søster. Peder Sørensen, 
en tjenestepige.
Hovstrup: Christen Pedersen, en tjenestepige. Gunde Christensen, en søster. Søren 
Jørgensen, en datter. Maren Christen Sørensens, en datter. Niels Boldkiersen, en 
datter. Christen Jørgensen, en datter. Christen Lassen, en datter. Christen Henrichsen, 
en datter. Christen Lauridsen, en datter. Anne Jenskone, en søster.

Familie- og fo lkska t forfalden til 1. januar 1696.
Henne sogn:
Hovstrup: Niels Gundesen, to døtre Jehanne og Anne. Kiersten Niels Baltzersens, to 
døtre begge med navn Johanne. Maren Anders Sørensens, en datter Ædel. (Edel?). 
Christen Jørgensen, en tjenestepige Anne Christensdatter. Jens Pedersen, en datter Gye.
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Gunder Jørgensdatter, en søster Maren. Maren Frankis, en tjenestepige Johanne N. 
Maren Gødsdatter, en datter Else N. Søren Jørgensen, en søn Jørgen og en datter 
Sidzel.
Hennebjerg: Peder Michelsen, en tjenestepige Maren Christensdatter. Maren Laurs
kone, en datter Gye. Ole Nielsen, to døtre Anne og Kirsten. Niels Nielsen, to døtre 
begge med navn Maren.
Klinting: Maren Christen Nielsens, en datter Gye.
Fidde: Gregers Jensen, en svend Terkel Jensen. Jehanne Gregersdatter, en datter Anne 
Jensdatter. Anne Jens Henrichsens, en søn Erick, to døtre Maren og Anne.
Dyreby: Karen Christen Lassens, en datter Kiersten. Poul Christensen, en søn Poul. 
Jørgen Christensen, to døtre Malene og Karen.

Lønne sogn:
Kragelund: Peder Pedersen, en tjenestekvinde Anne Christensdatter.
Lønneby: Christen Lassen, 3 døtre Karen, Maren og Anne. Niels Henrichsen, en søn 
Christen. Christen Laursen, en datter Anne.
Stack: Peder Sørensen, to døtre Adel [Edel?] og Maren.
Lønnehede: Anne Jenskone, en datter Kirsten. Adser Pedersen, en søn Christen og en 
datter Anne. Ester Madsdatter, en datter Karen. Henne præstegård den 20. decem-ber 
1695, Knud Michelsen Guldager.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1696.
Henne sogn:
Dyrebye: Povel Christensen har en søn Povel. Karen Christen Lassens har en datter 
Kirsten.
Fidde: Gregers Jensen har en dreng Erik Jensen. Anne Jens Henrichsens har en datter 
Anne.
Hennebjerg: Ole Nielsen har en søn Niels. Niels Nielsen har en søn Jeppe.
Klinting: Maren Christen Nielsens har en datter Gye.
Hovstrup: Søren Jørgensen har to døtre Sitzel og Karen. Maren Gødsdatter har en 
datter Else. Gunder Jørgensdatter har en pige Maren. Jens Pedersen har en søn Peder. 
Niels Gundesen har en datter Jehanne. Kirsten Niels Baltzersen har en datter Jehanne.

Lønne sogn:
Peder Pedersen har en tjenestekvinde Anne Christensdatter. Christen Lassen har en 
datter Maren. Niels Henrichsen har en søn Christen. Johanne Christen Henrichsens har 
en dreng Søren Graversen.
Lønnehede: Povel Pedersen har en søn Christen. P.S. At denne mandtal ikke kan 
'svare" den forrige, kommer deraf, at når fiskeriet hos os har ende, så rejser de unge 
folk bort at tjene på fremmede steder. Henne præstegård den 23. juni 1696, Knud 
Michelsen Hoe.

Folkeskat forfalden til nytårsdag 1697.
Henne sogn:
Dyrebye: Povel Christensen har en søn Povel. Jørgen Christensen har en datter Karen.
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Karen Christen Lassens har en datter Kirsten.
Fidde: Gregers Jensen har en svend Terkel. Christen Jensen har en pige Anne Jens
datter. Anne Jens Henrichsens har en søn Erik og to døtre Maren og Anne. 
Hennebjerg: Niels Nielsen har en søn Jeppe og en datter Maren. Ole Nielsen har en 
søn Niels og to døtre Anne og Kirsten. Kirsten Peder Sørensens har en datter Sitzel. 
Kirsten Christensdatter har en datter Mette Pedersdatter. Christen Laursen har en pige 
Gye Laursdatter. Peder Michelsen har en tjenestepige Maren Christensdatter. 
Klinting: Peder Adtzersen har en tjenestekvinde Maren Christensdatter. Maren 
Christen Nielsens har en datter Gye.
Hovstrup: Søren Jørgensen har en søn Jørgen og to døtre Sitzel og Karen. Jens 
Pedersen har en søn Peder. Gunder Jørgensdatter har en pige Maren Jørgensdatter. 
Maren Gødsdatter har en datter Else Thomesdatter. Maren Hans Franchis har en 
tjenestepige Jehanne. Kirsten Hemands har en datter Jehanne Christensdatter. Anders 
Sørensen har en datter Ædel (Adel?). Kirsten Niels Baltzersens har to døtre begge ved 
navn Jehanne. Niels Gundesen har to døtre Jehanne og Anne. En rytter, nom: Conradt 
holder enten en tjenestekvinde eller "Bislopper" ved navn Anne Christensdatter.

Lønne sogn:
Lønnebye: Christen Jørgensen har en søn Christen, og to døtre Boeld og Karen. 
Christen Lassen har to døtre begge N: Maren. Niels Henrichsen har en søn Christen. 
Christen Laursen har en datter Anne.
Lønnehede: Peder Sørensen har to døtre Ædel(Adel?) og Maren. Mette Hansdatter har 
en datter Jehanne Christensdatter. Anne Jenskone har to døtre begge N: Kirsten. Ester 
Madsdatter har en pige Maren Sørensdatter. Adtzer Pedersen har en datter Anne. 
Gregers Sørensen har en datter Anne. Henne præstegård den 20. december 1696. Knud 
Michelsen Hoe.

Familieskat forfalden til 1. ju li  1697.
Henne sogn:
Dyrebye: Povel Christensen har en søn Povel. Karen Christen Lassens har en datter 
Kiersten.
Fidde: Gregers Jensen har en dreng Erick Jensen. Anne Jens Henrichsens har en datter 
Anne.
Hennebjerg: Niels Nielsen har en søn Jeppe. Ole Nielsen har en søn Niels. Peder 
Michelsen har en pige Jehanne N.
Hovstrup: Søren Jørgensen har en datter Sitzel. Maren Gødsdatter har en datter Else. 
Jens Pedersen har en søn Peder. Kirsten Niels Baltzersens har en datter Jehanne. Niels 
Gundesen har en datter Anne.

Lønne sogn:
Peder Pedersen har en pige Jehanne Christensdatter. Christen Lassen har en datter 
Maren. Peder Sørensen har en søn Søren. Niels Henrikssen har en søn Christen. 
Jehanne Christen Henriksens har en pige Dorethe Christensdater. Henne præstegård 
den 21. juni 1697. Knud Michelsen Hoe.
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Folkeskat forfalden til 1. januar 1698.
Henne sogn:
Hovstrup: Maren Hans Frankiss har en tjenestekvinde Jehanne Christensd. Maren 
Giødsdatter har en datter Else Thomasdatter. Gunder Jørgensdatter har en pige Maren 
Jørgensdatter. Jens Pedersen har en søn Peder. Christen Pedersen har to tjenestekvinder 
Dorethe Madsdatter og Jehanne N. Søren Jørgensen har en datter Sitzel. Maren Anders 
Sørensens har en datter Ædel. Niels Gundesen har to døtre Jehanne og Anne. Kirsten 
Niels Baltzersens har to døtre begge nævnt Jehanne.
Klinting: Peder Adsersen har en tjenestekvinde Maren Christensdatter.
Hennebjerg: Peder Michelsen har en pige Maren Christensdatter. Kirsten Peder 
Sørensens har en datter Zidsel. Maren Laurs Bakkensens har en datter Gye. Christen 
Laursen har en pige Mette Pedersdatter. Niels Nielsen har en datter Maren. Ole Nielsen 
har en søn Niels.
Fidde: Jens Sørensen har en tjenestepige Anne Jensdatter. Gregers Jensen har en dreng 
Terchel Jensen. Anne Jens Henrichsens har en søn Erich, og to døtre Maren og Anne. 
Dyrebye: Niels Pedersen har en søn Christen. Karen Christen Lassens har en datter 
Kirsten. Jørgen Christensen har to døtre Malene og Karen. Povel Povelsen har en svend 
Niels Pedersen.

Lønne sogn:
Lønne bye: Christen Jørgensen har to døtre Karen og Boeld. Christen Lassen har to 
døtre begge nævnt Maren. Christen Olesen har en pige Anne Christensdatter. Niels 
Henrikssen har en tjenestepige Dorethe Christensdatter. Peder Sørensen har to døtre 
Ædel og Maren. Anne Jens Heybøls har en datter Kirsten.
Lønnehede: Adtzer Pedersen har en datter Anne. Henne præstegård den 21. december 
1697, Knud Michelsen Hoe.

Folke- og fam ilieskat forfalden til SctH ansdag 1698:
Henne sogn:
Hovstrup: Niels Gundesen har en datter Jehanne. Kirsten Niels Balthersens har en 
datter Jehanne. Christen Jørgensen har en pige Anne Eskesdatter. Jens Pedersen har en 
søn Peder. Gunder Jørgensdatter har en pige Maren Jørgensdatter. Maren Giødsdatter 
har en datter Else Tomisdatter. Søren Jørgensen har en datter Zidsel.
Klinting: Peder Adtzersen har en tjenestekvinde Maren Christensdatter. 
Hennebjerg: Niels Nielsen en søn Jeppe. Ole Nielsen har en søn Niels. Kirsten 
Christensdatter har en datter Mette Pedersdatter.
Fidde: Anne Jens Henrichsens har en datter Anne. Jehanne Gregersdatter har en søn 
Terchel Jensen. Gregers Jensen har en dreng Erik Jensen.
Dyrebye: Niels Pedersen har en søn Christen. Karen Christen Lassens har en datter 
Kirsten.

Lønne sogn:
Kragelund: Peder Pedersen har en tjenestekvinde Anne Christensdatter.
Lønne bye: Christen Lassen har en datter Maren. Peder Christensen Bierre har en søn
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Søren. Jehanne Christen Henriksens har en pige Anne Christensdatter.
Lønnehede: Christen Sørensen har en pige Jehanne Christensdatter. Henne præstegård 
den 22. juni 1698, Knud Michelsen Hoe.

Familie- og fo lkeskatforfalden til 1. januar 1699:
Henne sogn:
Hovstrup: Niels Gundesen har to døtre Jehanne og Anne. Kirsten Niels Baltzersens 
har to døtre begge nævnt Jehanne. Terben Christensen har en pige Addel (Æddel?) 
Christensdatter. Niels Pedersen har en søn Peder. Jens Pedersen har en søn Peder. 
Gunder Hans Bøkers har en pige Maren Jørgensdatter. Maren Hans Frankis har en 
tjenestekvinde Dorethe Madsdatter. Maren Gødsdatter har en datter Else Thomisdatter. 
Søren Jørgensen har en datter Sitzel.
Klinting: Søren Madsen har en pige Jehanne Christensdatter. Peder Assersen har en 
tjenestekvinde Maren Christensdatter. Christen Christensen har en pige Gye Christens
datter.
Hennebjerg: Peder Mikkelsen har en pige Anne Christensdatter. Christen Laursen har 
en pige Mette Pedersdatter. Kirsten Peder Sørensens har en datter Sitzel, og en tjene
stekvinde Jehanne Christensdatter. Niels Nielsen har en søn Jeppe, og en datter Maren. 
Fidde: Christen Jensen har en pige Anne Jensdatter. Gregers Jensen har en dreng 
Terchel Jensen. Anne Jens Henrichsens har en søn Erik og to døtre Maren og Anne. 
Dyrebye: Jørgen Christensen har to døtre Malene og Karen. Karen Christen Lassens 
har en datter Kirsten.

Lønne sogn:
Lønne bye: Peder Pedersen har en pige Birrete Bork. Christen Jørgensen har to døtre 
Boeld og Karen. Christen Lassen har en søn Las, og to døtre begge nævnt Maren. Pe

der Sørensen har en søn Ole, og to døtre Ædel og Maren. Christen Hansen har en 
tjenestekvinde Anne Christensdatter.
Lønnehede: Povel Pedersen har en søn Christen. Anne Jens Heybølls har to døtre 
nævnt Kirsten. Asser Pedersen har to sønner Christen og Ole. Henne præstegård den 
20. december 1698, Knud Michelsen Hoe.

Familie og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699:
Henne sogn:
Hovstrup: Kirsten Niels Baltzersens har en datter Jehanne. Niels Pedersen har en søn 
Peder. Jens Pedersen har en søn Peder. Christen Jørgensen har en pige Karen Esches- 
datter. Gunder Jørgensdatter har en pige Maren Jørgensdatter. Maren Gødsdatter har 
en datter Else. Søren Jørgensen har en datter Karen.
Klinting: Peder Assersen har en pige Anne Sørensdatter.
Hennebjerg: Ole Nielsen har en søn Niels. Niels Nielsen har en søn Jeppe. Christen 
Laursen har en pige Mette Pedersdatter.
Fidde: Gregers Jensen har en dreng Erik. Christen Jensen har en Terchel. Anne Jens 
Henrichsens har en datter Anne.
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Dyrebye: Karen Christen Lassens har en datter Kirsten.

Lønne sogn:
Lønnebye: Peder Pedersen har en tjenestekvinde Anne Christensdatter. Christen 
Lassen har en søn Lass.
Lønnehede: Peder Sørensen har en søn Ole, og en datter Jehanne. Povel Pedersen har 
en søn Christen. Asser Pedersen har en søn Ole. Henne præstegård den 22.juni 1699, 
Knud Michelsen Hoe.
I filmrulle M-44500 findes følgende: Angående en klage over, at personer der er anført 
at svare familie og folkeskat 1699, ikke er anført at svare tjenestekarleskat:
Ydmygst erklæring på hvis i denne ekstrakt Henne og Lønne angående findes anført. 
Årsag hvorfor disse forindtegnede ti personer, som til folkeskat er anskrevne, ikke også 
findes indførte i mandtallet til karleskat, er denne:
Hans kongl. majsts. forordning om consuptions- og familieskat melder, at bøndernes 
bøm skal betale folkeskat når de ere 15 år gamle. Da de fleste er kun drenge, ja  drenge 
slette nok. Men forordningen om karleskatten tilholdt alene, at avls- og tjenestekarle 
den skat skulle betale. Nu kan jeg først med sandhed skrive, at ingen af disse 10 ere 
over 17-18 år 20 eller 21 år gamle i det højeste. Thi kunne jeg ikke anskrive dem for 
karle, som ikke havde opnået karls alder. Og en del af dem er ikke endnu karls mage. 
Foruden dette var der ingen af dem der tjente uden een, som endnu tjener Gregers 
Jensen for dreng, og kan ikke fortjene over fem sietdaler til årlig løn. Er derfor bleven 
nogle gange hjemvist fra sessionen, som den der var udygtig til at tjene kongen for en 
dragoner. De andre gik hos deres forældre, og levede som bøm af deres bord og nåde, 
så de ikke har betalt folkeskatten, men forældrene har betalt den for dem. Hvilke der 
hidindtil har måttet ved Guds forsyn underholde dem, fordi de ikke har haft den alder 
og styrke, at de kunne få dem ad døren fra dem, og adspørge deres brød hos andre. Thi 
ellers er det nok bekjendt, at fast ingen rytterbonde i begge disse sogne skatter af over 
to tønder hartkorn. Hvoraf kan mærkes, hvor stor deres avling er, og hvad folk dertil 
behøves. Denne min enfoldig erklæring beder jeg i dybeste ydmyghed såvel må forstås 
og optages, som den i sandhed er skrevet af de høje herres ydmygste client.
Henne præstegård den 8. august 1703, Knud Michelsen Hoe.

Kopskat forfalden til 31 december 1699 og 15. februar 1700.
Henne sogn:
Dyreby: Niels Pedersen og hustru. Poul Eskesen og hustru. Kirsten Christensdatter, 
ugift. Poul Poulsen og hustru. Søren Jørgensen og hustru.
Fidde: Jens Sørensen og hustru. Gregers Jensen og hustru. Christen Jensen, som fast 
er forarmet, og hustru. Anne Jens Henrichsens, en gadehuskvinde, som har ingen køer. 
Hennebjerg: Ole Nielsen og hustru. Niels Nielsen og hustru og en datter. Christen 
Lauridsen og hustru. Kirsten Peders, en enke hvis tilstand er meget slet. Peder Mi
chelsen og hustru. Gunde Pedersen, som intet andet haver til føde end det hans hustru 
tigger.
Klinting: Peder Adsersen og hustru. Jørgen Jensen, slet forarmet, og hustru. Anne 
Christen Christensens, så forarmet, at hendes mand er rejst til Fyn at tjene for en
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tersker. Christen Nielsen og hustru, aldeles forarmede.
Hovstrup: Søren Jørgensen, en enkemand og en datter. Kirsten Hans Christensens, en 
forarmet gadehuskvinde, som har ingen køer. Christen Pedersen, snart forarmet, og en 
hustru. Jens Pedersen, ganske forarmet, og en søn. Christen Poulsen og hustru. Niels 
Pedersen, meget slet, og en hustru og en søn. Christen Jørgensen og hustru. Jens 
Jensen, fast forarmet, og hustru. Christen Sørensen og hustru. Hans Thomsen og 
hustru. Terben Christensen og hustru. Kirsten Niels Baltzersens, en enke, og en datter. 
Niels Gundesen, slet forarmet formedelst 12 eller 13 bæster han i sin enlig stand, på 
nogle års tid har mistet, har en datter.
Iblandt andre husarme samt ældgamle aftægtsfolk ere disse fornemmeste: Maren salig 
Christen Sørensens. Mette Christen Gundesens. Gunder Jørgensdatter og hendes søster 
Maren. Maren Giødesdatter og hendes datter. Hans Christensen som ej er vel forvaret 
i hovedet. Anne Jens Pedersens som er vattersottig. Foruden mange flere i Houstrup, 
som løber landet igennem og betler. Item Maren Laurskone og hendes søster i Hen- 
nebjerg, samt Johanne Gregersdatter i Neder Fidde, etc..
At rytterbøndeme i disse menigheder [Henne og Lønne] formedelst komets misvækst 
og skade af flodvejr, såvel som også fiskeriets afslag på nogle års tid, befindes til denne 
tid at være så slet og ringe af stand.

Lønne sogn.
Lønne by: Peder Pedersen og hustru. Mette Christen Jørgensens, og to døtre. Chri
sten Lassen, en søn og en datter. Peder Sørensen og hustru. Niels Henrichsen og hustru 
og en søn. Christen Olesen, fast forarmet, og en hustru. Henrich Christensen og hustru. 
Poul Sørensen, aldeles forarmet, og hustru.
Lønnehede: Peder Sørensen og to døtre. Christen Hansen og hustru. Poul Pedersen 
og hustru. Niels Nielsen, fast forarmet, og hustru. Maren Adser Pedersens, og en søn. 
Søren Jepsen og hustru. Husarme samt aftægtsfolk, og de som ikke kan fortjene deres 
brød ere:
Johanne Christen Henrichsens. Christen Jørgensen, som er brusten. Johanne Christen 
Laursens. Adser Pedersen, som har ligget ved sengen fast i tre år. Anne Jenskone, samt 
Christen Sørensen, som er lam og vanfør, og derhos plat forarmet.
At rytterbøndeme i disse menigheder Henne og Lønne formedelst komets misvækst og 
skade af flodvejr, såvel som også fiskeriets afslag på nogle års tid, befindes til denne tid 
et være så slet og ringe af stand, testerer allerunderdenigst Knud Michelsen Hoe, Henne 
præstegård d. 29. december 1699.

Kop- og udskiftningsskat fo r  31. december 1699 og 15. febr. 1700.
Henne sogn.
Dyrebye: Hartk. 2-7-0-0, Niels Pedersen og hustru samt Povl Eschesen og hustru samt 
Kirsten Christensdatter, ugift. 1-2-0-0, Povel Povelsen og hustru samt Søren Jørgensen 
og hustru.
Fidde: Hartk. 0-7-0-0, Jes Sørensen og hustru. 1-4-0-0, Christen Jensen, som er fast 
forarmet, og hustru samt Gregers Jensen og hustru. En gadehuskvinde, Anne Jens 
Lauridsens, har ingen køer.
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Hennebierg: Hartk. 3-5-0-0, Olluf Nielsen og hustru samt Niels Nielsen og en datter. 
2-5!6-0-0 Christen Lauridsen og hustru samt Kirsten Peders, en enke hvis tilstand er 
meget slet. 2-616-0-0 Peder Michelsen og hustru samt Gunde Pedersen, som intet andet 
haver til føde end det hans hustru tigger.
Klinting: Hartk. 2-2-0-0, Peder Adsersen og hustru. 2-2-0-0, Jørgen Jensen, slet 
forarmet, og hustru samt Anne Christen Christensens, så forarmet, at hendes mand er 
rejst til Fyn at tjene for en térsker. 1-1-0-0, Christen Nielsen og hustru, aldeles forar
met.
Hovstrup: Hartk. 1-5-0-0, Søren Jørgensen, enkemand, og en datter Kirsten Hans 
Christensens, en forarmet gadehuskvinde, som har ingen ko. 2-0-0-0, Christen Peder
sen, snart forarmet, samt hustru 2-0-0-0, Jens Pedersen, ganske forarmet, og en søn. 1- 
4-0-0, Christen Povelsen og hustru. 1-4-0-0, Niels Pedersen, meget slet, og hustru samt 
en søn. 3-2-0-0, Christen Jørgensen og hustru samt Jens Jensen, fast forarmet, og 
hustru. 1-4-0-0, Christen Sørensen og hustru. 1-2-0-0, Hans Tomsen og hustru. 2-0-0- 
0, Terben Christensen og hustru. 1-0-0-0, Kirsten Niels Baltsersens enke, og en datter. 
1-0-0-0, Niels Gundesen, slet forarmet, formedelst 12 eller 13 bæster, han i sin enlig 
stand, på nogle års tid har mistet. Hos ham bor en datter.

Lønne sogn.
Lønne bye: Hartk. 1-7-0-0, Peder Pedersen og hustru. 0-4-0-0, Mette Christen 
Jørgensens med to døtre. 1-6-0-0, Christen Lassen og en søn og en datter. 1-0-0-0, 
Peder Sørensen og hustru. 1-0-0-0, Niels Henrichsen og hustru samt en søn. 0-5-0-0, 
Christen Olufsen, fast forarmet, og hustru. 2-3-0-0, Henrich Christensen og hustru. 1- 
0-0-0, Povel Sørensen, aldeles forarmet, og hustru.
Lønnehede: Hartk. 1-7-0-0, Peder Sørensen med to døtre. 0-6-0-0, Christen Hansen 
og hustru. 0-7-0-0, Povel Pedersen og hustru. 0-6-0-0, Niels Nielsen, fast forarmet, og 
hustru. 1-5-0-0, Maren Adser Pedersens, samt en søn. 2-1-0-0, Søren Jepsen og hustru. 
Knud Michelsen Hoe, Henne præstegård den 29.december 1699.

Landmilitiens M underingsskat forfalden til 11. december 1704.
Henne sogn.
Hovstrup: Peder Nielsen på en halvgård. Gunde Nielsen på den anden halvpart.Niels 
Gundesen, en husmand som nyder aftægt og ophold hos sin søn, og har kun et får eller 
to. Terben Christensen på en liden helgård. Hans Thomsen på en halvgård. Christen 
Sørensen på den anden halvpart Jens Jensen på en halvgård. Christen Jørgensen på den 
anden halvpart. Christen Poulsen på en halvgård. Maren Christensdatter en fattig kvinde 
boende i en jordhytte, som betler sit brød, og ejer intet uden to far. Peder Nielsen på en 
ringe halvgård. Niels Pedersen og hustru nyder husværelse og aftægt hos deres foran- 
skrevne søn, og har en ko alene hos ham på foder. Christen Pedersen på en halvgård. 
Peder Jensen som har fæstet og skatter af den anden halve part, Jens Pedersen, hans 
fader sidder til huse hos ham, og lejer et par får. Hans Christensen en boelsmand. Søren 
Jørgensen på en slet helgård. Maren Olesdatter en fattig forarmet enke har han forundt 
husværelse i et gadehus, som han og har fæstet, hun ejer kun to får og søger sit brød ved 
betleri.
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Klinting: Peder Adsersen på en slet gård. Niels Nielsen en boelsmand. Christen Chri
stensen på en halvgård. Jørgen Jensen på den anden halve part. Christen Nielsen en 
boelsmand.
Hennebjerg: Peder Michelsen på en halvgård. Gunde Pedersen som har i fæste en 
magen til. Christen Laursen på en helgård. Maren Laurskone hans moder nyder hus
værelse hos ham, og holder han hendes kun et par får. Søren Laursen en boelsmand. 
Niels Olesen på en halvgård. Inge Jørgensdatter hans moder er til huse hos ham, og har 
på sine egne vegne kun et par far. Niels Nielsen på den anden halve part. Niels Nielsen 
hans fader er med hans hustru hos denne deres søn til huse, og har de sig til aftægt kun 
en ko forbeholden.
Fidde: Gregers Jensen en halvgårdsbonde. Christen Jensen har den anden halve gård. 
Johanne Gregersdatter hans moder nyder husly hos ham, og ejer kun en ko. Jens 
Sørensen en boelsmand. Anne Jenskone som besidder og skatter af en boel hendes salig 
mand havde i fæste.
Dyreby: Poul Poulsen på en halvgård. Søren Jørgensen som har magen dertil. Karen 
Jørgensdatter hans søster sidder i en jordhytte hos ham og ejer to får eller tre. Niels 
Pedersen på en halvgård. Karen, Christen Lassens, som bebor en ljerdepart gård hendes 
mand havde i fæste. Poul Eschesen på en fjerdepartgård. Han har i forrige tider fusket 
noget på smedehåndværket; dog ikke videre, end hvis han havde taget af sig selv. Men 
formedelst han nu om stunder ingen smedeklyne kan bekomme, har han ikke smedet for 
andre i nogle år.

Lønne sogn.
Kragelund: Peder Pedersen på en ringe gård. Joen Christensen en boelsmand. 
Lønneby: Christen Lassen på en helgård. Christen Pedersen på en halvgård. Christen 
Nielsen som bebor en magen til. Niels Henriksen hans fader nyder med sin hustru fri hus 
og ophold hos denne deres søn, og har sig intet aparte forbeholden. Christen Olesen en 
fattig boelsmand. Henrik Christensen på en totrediedels gård. Poul Sørensen en fattig 
boelsmand.
Stack: Peder Sørensen på en halvgård. Christen Hansen en boelsmand. Poul Sørensen 
på en halvgård. Joen Pedersøn som har en rytterboel i fæste.
Lønnehede: Peder Poulsen på en gård. Niels Nielsen en boelsmand. Ole Adsersen på 
en helgård. Søren Jepsen på en trediedels gård. Christen Sørensen en fattig forarmet 
husmand, som ejer kun en ko og et par far, og har af ungdom op været lam og vanfør. 
Forskrevne mandtal således rigtig at være, og at der ikke findes enten håndværksmænd, 
husfolk eller inderster på ryttergodset i disse to slette sogne, som efter forordningen kan 
tilkomme kopskatten at udgive, testeres allerunderdanigst Henne præstegård den 21. 
febr. 1705 Knud Michelsen Hoe.

Ekstraordinær karosse-, paryk- og fontangeskat 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept 1710.

Memorial: At jeg underskrevne, efter udgivne befalinger skal indgive min relation om 
tilstanden på ryttergodset i Henne og Lønne sogne, til hans kongl. majsts. regiment
skriver, da er det i alle måder vist og sandt, at der i begge menigheder ikke findes een
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person, enten karl eller kvinde, som tjener for løn på det gods, langt mindre er der nogen 
som bruger parykker eller toppe, eller an det som den kongl. forordning om melder. 
Thi kan jeg og ingen af dem, til de skatters udgivelse, anskrive.
Henne præstegård den 22. december 1710. Knud Mikkelsen Hoe.

Kopskat udstedt 7. december 1711.
Mandtal over en del rytterbønder i Henne sogn, på hvilke, imod forhåbning, gøres 
pretention at de den allemådigst påbudne kopskat efter kongl. forordning af dato 7. 
december 1711 bør at betale.
Udi en by kaldet Dyreby, bor en mand navnlig Poul Eskesen, som vel kunne smede 
noget, men han kan i denne egn intet få at arbejde ved. De som vil have noget gjort hos 
ham må selv være om ildebrand, så der går tit 4 eller 6 måneder hen, han aldrig fortjener 
en skilling. I byen næsthos som kaldes Fidde, findes en anden af samme sort, som 
hedder Gregers Jensen, han har vel tilforn brugt smedehåndværket, dog han ligesom den 
forrige, aldrig haver lært hos nogen mester, men nu udi mange år har han næppe kunnet 
gøre sit eget arbejde, endsige han skulle arbejde for andre. Han søger alene sin næring 
ved avling og fiskeri. I samme by bor en stakkels tåbelig ung karl navnlig Henrik Jensen 
på et boel, som han i fæste har, og betaler udgiften af til regimentskassen. Giver derfor 
den tiende til kongen, kirken og præsten. Men to køer nægter han ikke han jo haver. 
Sådan en boelsmand ved navn Jens Pedersen findes også i en by kaldet Hovstrup, som 
siger sig at have regimentsskriverens indstedelsesseddel på væringen han besidder, 
betaler også sit kontingent til kassen, og giver både korn og kvægtiende i alle tre parter. 
Hans nåboer siger vel at han har to køer, men selv siger han, at den ene af dem, er hans 
broders udi Henne mølle, hvilken han haver lånt ham, til hans børns opdragelse. Endnu 
findes her en skibskarl navnlig Jørgen Jacobsen, som har sat sig og sin hustru et jordhus 
på enden af en rytterbondes ager. Han er for nogle år siden indroulleret for en bådsmand 
til kongens tjeneste, og har sin rigtige pas derpå fra generaladmiral Gyldenløve.at 
fremvise. Han nægter absolut sig på sin egne vegne at have mere end een ko.
Sådan min sandfærdig relation om disse deres tilstand, beder jeg ydmygeligst min 
højgunstige hr. stiftsamtmand med mig vil attestere, såsom det i alle måder skal 
befindes, som det her underdanigst er skrevet af. Knud Mikkelsen Hoe. Henne præste
gård den 27. april 1712.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  1. jydske regiment, dateret 1713. 
Henne sogn.
Fidde: Gregers Jensen, en svend ved navn Erik.
Hovstrup: Jens Jensen, en pige Dorethe.
Flere som tjener for løn, ved jeg ikke her findes.
Hvilket underdanigst testeres Henne præstegård den 2. maj 1713, Knud Mikkelsen Hoe.

Lønne sogn.
Udi Lønne sogn findes hverken karls eller kvindesperson på det gods, som er lejet til 
avling at drive. Thi de unge folk her af sognet drager hen og tjener på andre steder. 
Hvilket underdanigst testeres Henne præstegård den 2. maj 1713 Knud Mikkelsen Hoe.
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Kopskatsberegning over præsternes indgivne mandtaller 
såvidt ryttergodset udi hr. krigsråd Rasches distrikt, tilkommer at svare år 1718. 

Henne sogn.
Jens Pedersen er ej heller i mandtallet anført, beregnes alligevel som forrige år for sig 
og hustru 2 rigsdaler. Henrik Jensen af samme beskaffenhed, er ugift, svarer for sin 
egen person en rigsdaler.

Lønne sogn.
Christen Hansen er ikke heller i mandtallet anført, beregnes og ligesom forrige år for sig 
og hustru to rigsdaler.

Hoe og Oxbye sogne,
Vester Horne herred.

Kop- og kvægskat fo r  1678.
Oxbye sogn:
Bredmose: [Nævnes senere under Hoe sogn], Peder Nielsen og kone samt en søn. 
Søren Sørensen og kone. Niels Jessen og kone. Er borger i Varde, hvor han skal være 
anskreven og svare.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, en tjenestepige Anne Hansdatter. Niels Jessen, en tjeneste
karl Michel Jensen. Hoe den 20. december 1680, Niels Nielsen.

2. termin forfalden til 1. ju li  1681:
Hoe sogn:
Niels Jessen, en tjenestekarl Michel Jensøn, 2 tjenestepiger Mette Pedersdatter og 
Kirsten Michelsdatter. Peder Nielsen, en tjenestepige Anne Hansdatter. Dette så at være 
bekender jeg Niels Nielsen pastor (lori?).

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1682:
Bredmose: Niels Jensen, en tjenestekarl Michel Jensen. Peder Nielsen, en tjenestepige 
Anne Hansdatter.

Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1682.
Bredmose: Peder Nielsen, en tjenestepige Anne Hansdatter. Hoe den 28.juni 1682, 
Niels Nielsen.
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Kop- og kvægskat forfalden til 11. december 1682:
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen og hustru samt to sønner. Niels Jessen og hustru.

Oxbye sogn:
Orten???: Søren Sørensen og hustru. Borup: Knud Nielsen og hustru.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1683:
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen ,en tjenestepige Anne Hansdatter. Hoe den 20. juni 1683, 
Niels Nielsen Hoe.

Familie- og fo lkeskat fo tfa lden  til 1. januar 1684:
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, en tjenestepige Anne Hansdatter. Hoe den 17. december 
1683, Niels Nielsen.

Kop- og kvægskat forfalden til 1. januar 1686:
Hoe sogn:
Bredmose: Î6 gård, Peder Nielsen og hustru og tre børn. Î6 gård, Niels Jessen og 
hustru. En inderste, Søren Sørensen og hustru.
Borup: (Nævnes også under Oxbye sogn). 1 jordhytte, Knud Nielsen.
Hoe den 15. januar 1686, Niels Nielsen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1686:
Hoe sogn:
Bredmose: Niels Jessen, en tjenestedreng Hans Tuesen, en tjenestepige Appelone 
Hansdatter. Hoe den 21. juni 1686, Niels Nielsen.

Folkeskat fo tfa lden  til 1. januar 1687:
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen, en søn Niels Pedersen. Hoe den 23. december 1686, 
testerer Niels Nielsen.

Kop- og kvægskat for 31. marts 1687.
Hoe sogn:
Vester Bremose: Peder Nielsen og hustru og en søn. Niels Jessen og hustru. Søren 
Sørensen, en husmand.

Oxsbye sogn:
Borup: Knud Nielsen, bor i en jordhytte.
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Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts 1688:
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen og hustru og en søn, 1 ildsted, bor på en halvgård. Niels 
Jessen og hustru, 1 ildsted, bor på en halvgård.
Hoe den 2. marts 1688, Niels Nielsen.

Folkeskat fo r f  alden til 1. ju l i  1689.
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen, en søn Morten Pedersen. Hoe den 24. juni 1689, 
Niels Nielsen.

Folkeskat forfalden til 1/71690. (Regimentskriverens oplysning):
Oksby sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, en pige. Udi Hoe sogn er ingen opgivet at give skat.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning):
Oksby sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, en pige. Udi Hoe sogn er ingen opgivet at give skat.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning):
Oksbye sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, en tjenestepige. I Hoe sogn er ingen opgivet at give skat.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1692, (Regimentskriverens oplysninger): 
Vester Bredmose: Peder Nielsen, en søn, en pige.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1696.
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, to sønner Morten og Peder Pedersønner. Niels Jessen, en 
dreng Jens Marskiel, en datter Anne Nielsdatter. På denne Bræmose gård findes en 
gammel skrøbelig alderet og fattig husmand Søren Sørensen, som med sin hustru i deres 
høje alderdom og svaghed, intet nu synderlig kan fortjene, som er bevist og klagelig 
berettet. Begærer nådigst forskånsel. Iligemåde findes i Bordrup en gi. fattig døv og 
blind mand Knud Jensen, boende på den grund hvoraf Bachen Bodelsen i Hoe svarer. 
Begærer og ydmygeligst at forskånes for skatter, eftersom de nu næppe fortjener føden. 
Således at have sig testerer Jens Nielsen Hoe, Hoe præstegård d. 28. dec. 1695.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1696:
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen har to sønner Peder og Morten Pederssønner. Mads 
Pedersen har en liden pige Gunder Madsdatter. Niels Jessen har en dreng Jens Marskiel 
og en datter Anne Nielsdatter. Jens Nielsen Hoe Hoe præstegård den 12. juni 1696.
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Familie og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1697:
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen har to sønner Peder og Morten Pedersønner. Niels 
Jæsen har en dreng Jens Hansen og en datter Anne Nielsdatter. Jens Nielsen Hoe, Hoe 
præstegård den 19. december 1696.

Familie og fo lkeskat forfalden til 1. ju l i  1697.
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen har to sønner Peder og Morten Pedersen. Niels Jæsen 
har en svend Jens Marskiel, en dreng Gundi Nielsen og en datter Kirsten Nielsdatter. 
Hoe præstegård den 14. juni 1697, Jens Nielsen Hoe.

Familie og folkeskatforfolden til 1. januar 1698.
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen, har to sønner Morten og Peder Pedersønner. Niels Jessen, 
en dreng Jens Marschiel, en datter Kirsten Nielsdatter. Således at forefindes testerer 
Jens Nielsen Hoe. Hoe præstegård den 20. december 1697.

Familie og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1698:
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen har to sønner Peder og Morten Pedersønner. Mads Pedersen 
har en mø Mette Nielsdatter. Niels Jessen har en svend Jens Hansen, en dreng Gunde 
Nielsen. Hoe Præstegård den 14. juni 1698, testerer Jens Nielsen Hoe.

Familie og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1699:
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen har en søn Morten Pedersen. Niels Jessen har en karl 
Jens Marskiel, og to døtre Kirsten og Anne Nielsdøtre. Hoe den 19.december 1698, 
testerer allerunderdanigst Jens Nielsen Hoe.

Familie og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699.
Hoe sogn:
Vester Bredmose: Peder Nielsen har en søn Morten Pedersen. Mads Pedersen har en 
møe Maren Jensdatter. Niels Jessen har en karl Jens Marskiel, og en datter Anne Niels
datter. Således at forefindes testerer allerunderdanigst Jens Nielsen Hoe, Hoe præste
gård den 18. juni 1699.

Kop- og udskiftningsskat fo r  31. december 1699 og 15. febr. 1700:
Hoe sogn:

Vester Bredmose: Hartk. 2-2-0-0, Mads Pedersen og hustru, haver en gi. fader ved 
navn Peder Nielsen siddende på sin aftægt hos ham med tvende sine sønner. 2-2-0-0, 
Niels Jessen og hustru og to døtre, og en dreng. En hytte, Søren Sørensen og hustru, 
to gamle forarmede og affældige folk, hver 80 år, og formår slet intet at give. En hytte, 
Knud Nielsen, en gammel arm og elendig mand, både blind og døv, hvis skrøbelige og
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fattige hustru ligger for døden. Kan slet intet fortjene og formår ej at give. [Knud Niel
sen tidligere nævnt under Borup, Oxbye sogn].

Kop-, heste- og studeskat item penges påbud?, 
udstedt 31. december 1699 og 15. februar 1700.

Hoe og Oksbye sogne:
Vester Bredmose: Vi gård, Mads Pedersen og hustru Karen, har en gammel fader ved 
navn Peder Nielsen siddende på sin aftægt, hos ham tvende sine sønner Peder Pedersen 
og Morten Pedersen. [Morten Pedersen kom senere til Janderup], gård, Niels Jessen 
og Hustru Kirsten, og en dreng Jens Marskiel samt tvende døtre Anne og Kirsten. 1 
hytte, Søren Sørensen og hustru Karen, to gamle og forarmede og affældige folk over 
80 år og formår slet intet at give. 1 hytte, Knud Nielsen en gammel arm og elendig 
mand, både blind og døv, hvis gamle skrøbelige og fattige hustru ligger for døden, Kan 
slet intet fortjene og formår ej at give.
Således at forefindes efter allemådigste udforskrivning testerer allerydmygst under- 
danigst Jens Nielsen Hoe, Hoe præstegård den 19. december 1699.

Ekstraordinær tjenestekarleskat, påbudt 24/11699:
Hoe sogn:
Bredmose: Peder Nielsen har en søn hjemme Morten Pedersen. Niels Jessen har en karl 
Jens Marskiel.

Landmilitiens Munderingsskat forfalden til 11. december 1704.
Hoe sogn:
V ester Bredmose: En halvgård, Mads Pedersen bruger ingen håndværk, ernærer sig 
formedelst den ringe kornavling af fiskeriet om foråret, har en hustru og 5 små børn, 
heste og kvæg. Hos ham er til huse en ung karl Peder Pedersen, som har vænnet sig selv 
til at tømre lidet ved bondehuse, når fiskeriet var overstanden, har hverken heste eller 
kvæg, hverken køer eller får. En halvgård, Jens Hansen, nærer sig ligeledes med fiskeri 
om foråret. Har en hustru og 2 små børn, heste og kvæg, bruger ingen håndværk. Har 
til huse og ophold hos sig 2 gamle skrøbelige forældre, navnlig Niels Jessen og hans 
hustru Kiersten Nielsdatter, som bruger intet håndværk, haver og intet kvæg, kan intet 
fortjene. En husmand, Søren Sørensen er af en høj alderdom forvildet i hovedet, og går 
i barndom, derover stedse sengeliggende, og med sin gamle skrøbelige hustru lever af 
godtfolks almisse. Bruger intet håndværk, har og intet kvæg.

I Oksbye sogn findes ingen rytterbønder.
Således som forskrevet stander at forholde sig testerer allerunderdanigst Jens Nielsen 
Hoe, uværdig præst til Hoe og Oksby. Hoe præstegård den 11. december 1704.

Ekstraordinær karosse-, paryk- og fontangeskat 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept 1710.

Hoe og Oksby sogne:
Vester Bredmose: En halvgård, Mads Pedersen. En halvgård, Jens Hansen. Disse har
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ingen tjenestefolk. Udi Oksby sogn findes intet besat ryttergods. Af ovenskrevne besid
dere er ingen som bærer parykker, eller af deres hustruer og døtre, som bærer toppe, 
ej heller nogen hos dem findes, der sådant bærer.
Hoe kirke den 18. december 1710. Underskrevet Mads Pedersen, egen hånd. Jens 
Hansen, egen hånd. Således for mig underskrevet af rytterbøndeme i Hoe sogn med 
deres hænders undertegnelse angivet. Testerer Jens Nielsen Hoe.

Kop- og hesteskat, udstedt Stralsund den 7. november 1711.

Ho- og Oksby sogne:
Vester Bredmose: En halvgård, Mads Pedersen, er en fæstebonde, bruger ingen krøier 
og har intet håndværk. En halvgård, Jens Hansen, er en fæstebonde, og bruger intet 
håndværk, ingen kroier. Udi Oksby sogn findes intet besat ryttergods.
Således som skrevet testerer Jens Nielsen Hoe.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  
1. jydske regiment, dateret 20. januar 1713.

Hoe og Oksbye sogne:
At på ryttergodset i ovenbemeldte sogne ej findes nogen, som efter højstbemeldte 
allemådigst påbud til krigsstyr bør anføres testerer allerunderdanigst af Jens Hoe 
uværdig præst for Hoe og Oksbye menigheder.

Janderup sogn,
Vester Horne herred.

Kop- og kvægskat fo r  1678.
Bandsbjerg: Niels Madsen og kone samt en svend. Bachen Jensen, en enkemand. Jacob 
Nielsen og hustru samt en søn.
Nørhebo: Simon Brandt og kone.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Af oberst Schwanevedes regiment under hr. oberstløjtnant Koes [Kaas], som logerer 
hos Jens Koldtoft udi Varde, og derfor herudi ikke er indført.
Hyllerslev: Christen Rask i Hyllerslev, tjenestefolk: Christen Pedersen, Søren Pedersen 
og Johanne Lauridsdatter. Hans Sørensen: Karen Nielsdatter, Anne Nielsdatter, Niels 
Jørgensen. Karen Eskis: Anne Eskisdatter. Mads Madsen: Uschild Jensdatter. Anders 
Nielsen: Mads Hansen, Niels Bendzen, Maren Pedersdatter.
Sdr. Heboe: Jens Pedersen: 1 svend Niels Jensen, 1 tjenestepige Anne [Christens- 
datter?]. Laurs Nielsen: Christen Nielsen. Elisabeth Pedersdatter: Mads Christensen, 
Peder Sørensen, Mette Christensdatter. Bertel Nielsen: Hans Jepsen, Gunder Tomis-
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datter. Thomis Nielsen: Kirsten Christensdatter. [De to sidste fæstere må være dem, der 
bor i Janderup by].
Nørheboe: Mads Pedersen: Mette, Johanne og Maren Madsdøtre.
Og dette såvidt på ryttergodset os vitterligt. Søren Pedersen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1681:
Bennet Hansen: Niels Bennetsen. Karen Eskis: Anna Eskisdatter. Laurids Nielsen: 
Maren Lauridsdatter. Christen Rask: Johan Lauritsdatter. Mads Madsen: Maren 
Hansdatter. Hans Sørensen: Anna Nielsdatter. Jens Pedersen: Niels Madsen, Karen 
Christensdatter. Lisbeth Pedersdatter: Christen Jacobsen, Mads Hansen, Mette Niels
datter. OlluffNielsen: Hans Nielsen. Jørgen Pedersen: Maren Madsdatter. Niels Jørgen
sen: Anna Nielsdatter. Christen Skreder: Anna Jepsdatter. Bertel Nielsen: Knud Nielsen, 
Gunder Tomisdatter. Tomis Nielsen: Kirsten Christensdatter. Dette såvidt mig vitterligt 
sked.

Familie og fo lkeskat forfalden til L januar 1682.
Christen Rask: Maren Jørgensdatter. Bennedt Hansen: Christen Bennetsen. Karen Es
kis: Anne Eskisdatter. Lass Nielsen: Anne Sørensdatter. AnneLauridskone: Maren Lau
ridsdatter. Hans Sørensen: Anne Nielsdatter, Karen Nielsdatter, Jørgen Madsen. Jens 
Andersen: Karen Borris. Bertel Nielsen: Knud Nielsen, Gunder Tomisdatter. Thomis 
Nielsen: Kiersten Christensdatter. Mads Pedersen: Johan, Mette og Maren. Niels 
Jørgensen: Anne Nielsdatter. Lisbeth [Pedersdatter?]: Bonde Hendrichsen, IffverHen- 
drichsen, Margrete Jensdatter. Jens Pedersen: Christen Backensen. Oluff Nielsen: Hans 
Nielsen. Christen Kieldst: Hans. Dette såvidt mig vitterligt Søren Pedersen.

Familie og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1682.
Hyllerslev: Søren Jensen, en tjenestepige Anne Nielsdatter. Laurids Nielsen, en tjene
stepige Karen Graversdatter. Karen Eskes, en datter Anne Eskesdatter. Christen Rasch, 
en svend Niels Burgaard, Christen Bennidsen, Boedel Nielsdatter. Mads Madsen, en søn 
Hans Michelsen, en pige Anne Nielsdatter. Anne Lauridskone, en datter Maren Lau
ridsdatter. Hans Sørensen, to piger Anne og Karen Nielsdatter, en karl Jørgen Madsen. 
Niels Troelsen, en tjenestepige Maren Hansdatter.
Nørheboe: Mads Pedersen, to piger Maren og Jehane Madsdøtre. Niels Jørgensen, en 
datter Anne Nielsdatter. Jens Pedersen, en svend Christen Backensen, en pige Karen Pe
dersdatter, en dreng Simon Backensen. Elisabeth Pedersdatter, en karl Niels Nielsen, 
en pige Kiersten Jensdatter. Peder Sørensen Strudvad, en datter Boedel Sørensdatter. 
Janderup bye: Bertel Nielsen, en svend Knud Nielsen, en pige Gunder Thomasdatter. 
Thomas Nielsen, en tjenestepige Kiersten Christensdatter.
Kærup: Christen Hollender, en tjenestepige Mette Pedersdatter. Anne Nielsdatter, en 
dreng Christen Jørgensen, en pige Anne Jepsdatter. Palle Sørensen, en datter Johanne 
Pallesdatter. Dette såvidt mig vitterligt S. Pedersen.

Kop- og kvægskat forfalden til 11. december 1682.
Kærup: Christen Nielsen og hustru Kirsten Lauridsdatter. Anne Nielsdatter. Karen
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Nielsdatter. Palle Sørensen og hustru Bodel Hansdatter og en datter Bodel Peders- 
datter.
Strudvad: Peder Sørensen og hustru Bodel Hansdatter og en datter Bodel Pedersdtr. 
Nørheboe: Christen Madsen og hustru Inger Sørensdatter. Jørgen Pedersen. Niels Jør
gensen og en datter Anne Nielsdatter. Jacob Nielsen og hustru Maren Hansdatter. Karen 
Nielsdatter, har en ungnød, to far.
Sønderheboe: Jens Pedersen og hustru Anne Nielsdatter, og en dreng Mattis Jensen. 
Oluf Nielsen og hustru Maren Nielsdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen og hustru Maren Nielsdatter samt en datter Karen Niels
datter. Bachen Jensen og hustru Maren Pedersdatter. Jens Andersen og hustru Kirsten 
Dynisdatter.
Hyllerslev: Christen Rask og hustru Sophie Jørgensdatter samt en datter Kirsten Chri- 
stensdatter, en tjenestekarl Niels Burgaard. Christen Christensen, en tjenestepige Bodel 
Jensdatter. Appelone Jensdatter, har en ko og to får. Jørgen Christensen og hustru Zid- 
sel Christensdatter. Hans Sørensen og hustru Maren [Persdatter?], en tjenestekvinde 
Karen Nielsdatter. Mads Madsen og hustru Karen Staffensdatter samt en søn Hans 
Michelsen. Anne Lauridskone og to døtre Maren og Johanne Lauridsdøtre. Knud Niel
sen og hustru Karen Sørensdatter. Las Nielsen og hustru Kiersten Andersdatter samt
en tjenestekvinde___? Tomisdatter. Niels Troelsen og hustru Maren Sørensdatter samt
en tjenestekvinde Karen Graversdatter. Søren Jensen og hustru Maren Christensdatter 
samt en tjenestedreng Christen Lauridsen og en tjenestepige Maren. Hans Pedersen og 
hustru Sidsel Bennedsdatter.
Janderup By: Bertel Nielsen og hustru Maren Jørgensdatter samt en datter Karen 
Bertelsdatter. Thomas Nielsen og hustru Kiersten [Sørensdatter?].
Inderster: Mette Faningers. Anne Eschisdatter. Johanne Nielsdatter.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1683.
Hyllerslev: Christen Rasch, en datter Kirsten Christensdatter, en tjenestekarl Niels 
Burgaard, en dreng Christen Christensen, en tjenestekvinde Bodel Jensdatter. Hans 
Sørensen, en pige Karen Nielsdatter. Søren Jensen, en dreng Christen Lauridsen, en pige 
Maren Jensdatter. Niels Troelsen, en pige Karen Graversdatter. Lass Nielsen, en pige 
Gunder Tomisdatter. Mads Madsen, en karl [stifsøn?] Hans Michelsen.
Sønderheboe: Jens Pedersen, en dreng Mattis Jensen.
Nørheboe: Christen Madsen, to piger Mette og Johan Madsdøtre. Niels Jørgensen: 
Anne Nielsdatter. [Regimentskriveren har i sin protokol indført: Christen Madsen og 
Niels Jørgensen, to piger],
Strudvad: Peder Sørensen: Bodel Pedersdatter og Hans Pedersen.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Karen Nielsdatter.
Janderup by: Bertel Nielsen: Karen Bertelsdatter, Hans Christensen. Thomas Nielsen: 
Kiersten Nielsdatter.
Kæmp: Christen Christensen: Anne Jensdatter. Anne Nielsdatter: Karen Jepsdatter. 
Dette såvidt mig vitterligt Søren Pedersen.
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Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. ju li  1683.
Søren Jensen: Christen Bennedsen. Niels Troelsen: Karen Graversdatter. Las Nielsen: 
Gunder Tomisdatter. AnneLauritzkone: Maren Lauritzdatter. Mads Madsen: Hans Mi
chelsen, Kirsten Michelsdatter. Hans Sørensen: Niels Jørgensen, Karen og Anne Niels- 
datter. Christen Madsen:Christen Christensen, Maren Hansdatter. Karen Eskes: Anne 
Eskesdatter.
Bandsbierg: Niels Madsen: Karen Nielsdatter.
Strudvad: Bodell Pedersdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen: Matthis Jensen, Karen Pedersdatter.
Nørheboe: Christen Madsen: Johan Madsdatter, Maren Madsdatter.
Kærup: Christen Christensen: Hans Christensen. Anne Christens: Christen Pedersen, 
Karen Nielsdatter. Bertel Nielsen: Knud Nielsen, Mette Pedersdatter, Karen Bertels- 
datter. Thomis Nielsen: Kiersten Carlsdatter, Kiersten Nielsdatter. Søren Pedersen.

Familie ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1684.
Christen Rask: Anne Eskesdatter, Tue Bakkesen, Anne Christensdatter, Kiersten Chri- 
stensdatter. Christen Rask af den anden fæstegård: Søren Christensen, Maren Mads
datter. Hans Bennedsen: Christen Bennedsen. Niels Troelsen: Karen Graversdatter. Ka
ren Stepansdatter: Hans Michelsen. Anne Lauritzkone: Maren Lauritzdatter. Hans Sø
rensen: Karen og Anne Nielsdatter.
Nørheboe: Christen Madsen: Maren, Johan. Jacob Nielsen: Niels Jacobsen. 
Sønderheboe: Lisbeth Pedersdatter en del ryttergods, en del andet fæstegods: en tjener 
Mattis Jensen, en dreng Christen Eskesen, en pige Johanne Hansdatter. Jens Pedersen: 
Jørgen Madsen, Karen Pedersdatter.
Strudvad: Peder Sørensen: Hans Pedersen, Bodill Pedersdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Kærup: Karen Nielsdatter: Karen Christensdatter. Anne Nielsdatter: Karen Christens
datter. Palle Sørensen: Jehan Pallesdatter.
Janderup: Bertel Nielsen: Knud Nielsen, Gunder Tomisdatter. Tomis Nielsen: Kiersten 
Christensdatter. Dette såvidt mig vitterligt Søren Pedersen.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. ju li  1684.
Christen Rask: Tue Backensen, Kiersten Christensdatter, Anne Christensdatter, Anne 
Eisdatter [fejl for Eskesdatter?]. Af den anden fæstegård: en svend Søren Marrebeck, 
Maren Jacobsdatter. Søren Jensen: Iflver Nielsen. Niels Troelsen: Karen Troelsdatter. 
Las Nielsen: Elle Lasdatter. AnneLauridskone: Maren Lauridsdatter, Jørgen Lauridsen. 
Karen Staffensdatter: Mette Madsdatter, Hans Michelsen. Jørgen Christensen:Else 
Nielsdatter. Hans Sørensen: Karen og Anne Nielsdatter, Niels Jørgensen.
Nørheboe: Christen Madsen: Anne Madsdatter, Jens Tøstesen. Jørgen Pedersen: Ma
ren Madsdatter. Jacob Christensen: Niels Jacobsen.
Sønderheboe: Jens Pedersen: Jørgen Madsen, Hans Pedersen.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Madsdatter. Backen Jensen: Anne Lauridsdatter. 
Janderup: Bertell Nielsen: Knud Nielsen, Gunder Tomisdatter, Karen Bertelsdatter. 
Tomis Nielsen: Kiersten Christensdatter.
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Kærup: Karen Nielsdatter: Maren Christensdatter. Anne Nielsdatter: Hans Christen
sen, Karen Jensdatter. Søren Pedersen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1685.
Hyllerslev by: Christen Rask: Christen Christensen, Kirsten Christensdatter, Anne 
Eisdatter. A f den anden fæstegård: en svend Søren Marebech, Maren Johansdatter. 
Søren Jensen: Niels Jørgensen. Bennet Hansen: Christen Bennedsen. Las Nielsen Ellen 
Lasdatter. Anne Lauritzdatter: Maren Lauritzdatter. Karen Staffensdatter: Hans Mi
chelsen, Anne Michelsdatter. Hans Sørensen: Karen Nielsdatter, Anne Nielsdatter. Jo
han Nielsdatter: Gunder Tomisdatter.
Nørheboe: Christen Madsen: Johan Madsdatter, Maren Madsdatter. Jacob Nielsen: 
Niels Jacobsen.
Sønderheboe: Jens Pedersen: Jørgen Madsen, Karen Pedersdatter.
Strudvad: Peder Sørensen: Bodell Pedersdatter, Hans Pedersen.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Madsdatter.
Kærup: Christen Kielst: Maren Crensdatter. Palle Sørensen: Johan Sørensdatter. 
Janderup: Bertel Nielsen: Niels Pedersen [resten af siden borte].

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1685.
Hyllerslev: Christen Rask, en svend Christen Christensen, to piger Karen Tuesdatter 
og Maren Lambertsdatter, en tjenestekvinde Gunde Tomasdatter. Af den anden gård, 
en svend Søren Marebech, to tjenestepiger Maren Johansdatter og Appelon Nielsdatter. 
Søren Jensen, en dreng Niels Jørgensen, en pige Johan Pallisdatter. Hans Pedersen, en 
pige Anne Jensdatter. Niels Troelsen, en pige Maren Jensdatter. Las Nielsen, en datter 
Ellen Lasdatter. Anne Lauritzkone: Maren Lauritzdatter. Karen Steffensdatter: Kirsten 
Michelsdatter. Hans Sørensen: Karen Nielsdatter, Anne Nielsdatter. Jens Pedersen 
Heboe: Tomis Baken, en pige Karen Pedersdatter. Nørheboe: Jørgen Pedersen, en pige 
Maren Madsdatter. Peder Strudvad: Hans Pedersen, Bodel Pedersdatter.
Janderup: Bertell Nielsen: Niels Pedersen, Karen Bertelsdatter. Thomis Nielsen: 
Kiersten Christensdatter.
Kærup: Christen Christensen: Mette Madsdatter. Karen Nielsdatter: Maren Christens
datter. Anne Nielsdatter: Christen N. Søren Pedersen.

Kop- og kvægskat påbuden til 1. januar 1686.
Hyllerslev: Christen Madsen og hustru Sophie Jørgensdatter samt en datter Kirsten 
Christensdatter, en tjenestedreng Jep Backensen og en tjenestepige Karen Tuesdatter. 
Af den anden fæstegård, en tjenestekarl Søren Marebeck og en tjenestepige Karen. Niels 
Troelsen og hustru Maren Sørensdatter. Las Nielsen og hustru Kiersten Andersdatter. 
Jørgen Christensen og hustru Zidzel Christensdatter. Jens Andersen, en gadehusmand. 
Søren Jensen og hustru Maren Christensdatter, en dreng Christen Hansen. Hans Peder
sen og hustru Zidzel Benedsdatter. Anne Lauridskone og en datter Maren. Knud Niel
sen og hustru Anne Eschesdatter. Karen Staphansdatter og en datter Kirsten Michels
datter. Hans Sørensen og hustru Maren Pedersdatter og en tjenestepige.
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Nørheboe: Jacob Nielsen og en søn Niels Jacobsen. Jørgen Pedersen. Christen Madsen. 
Poul Andersen, er tjener til Riberhus. Simon Brandt.
Sdr. Heboe: Lisbeth Pedersdatter, en tjener Christen Eschesen, en kvinde Maren. Oluf 
Nielsen, en husmand. Jens Pedersen og hustru Anne Nielsdatter, og en dreng Jørgen 
Madsen.
Kærup: Christen Christensen og hustru Karen Jepsdatter. Karen Nielskone og en søn 
Niels Christensen. Christen Nielsen og hustru Kiersten Lauridsdatter. Anne Christens- 
datter. Palle Sørensen.
Strudvad: Peder Sørensen og hustru Bodel Hansdatter samt en datter Bodel Peders
datter og en søn Jens Pedersen.
Bandsbjerg: Bachen Jensen og hustru Maren Pedersdatter. Niels Madsen og hustru 
Maren Nielsdatter.
Janderup bye: Thomas Nielsen og hustru Kiersten Sørensdatter. Maren Jørgensdatter.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1686.
Hyllerslev: Søren Jensen: Christen Hansen, Maren Nielsdatter. Niels Troelsen: Maren 
Jensdatter. Christen Rask: Jep Backensen, Kiersten Christensdatter, Karen Tuesdatter. 
A f den fæstegård: Søren Nielsen, Karen Pedersdatter. [Christen Raskes fæstegård]. 
Lauridz Nielsen: Maren Lauridzdatter. Karen Stephansdatter: Kiersten Mickelsdatter. 
Las Nielsen: Ellen Lasdatter. Johan Nielsdatter: Gunder Tomisdatter, Karen Mads
datter. Hans Sørensen: Anne og Karen Nielsdøtre.
Sønder Heboe: Jens Pedersen: Jørgen Madsen, en dreng Tomis Jensen, Karen Pe
dersdatter.
Nør Heboe: Christen Madsen: Maren Madsdatter.
Strudvad: Peder Sørensen: Jens Pedersen, Bold Pedersdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Kærup: Christen Kielst: Maren Christensdatter.
Janderup by: Bertell Nielsen: Niels Pedersen, Karen Bertelsdatter. Thomas Nielsen: 
Kiersten Christensdatter.

Familie- og fo lkeskatforfalden til l . ju l i  1686.
Janderup by: Bertel Nielsen, en tjenestepige Anne Nielsdatter, en (stutteristdreng?) 
Niels Pedersen. Thomis Nielsen: Kiersten Christensdatter.
Kærup: Christen Kielst, en søn Hans Christensen. Christen Christensen: Johan Pallis
datter.
Nørheboe: Jørgen Pedersen: Maren Madsdatter. Jacob Nielsen: Niels Jacobsen. 
Strudvad: Peder Sørensen: Bodell Pedersdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen: Karen Pedersdatter, Thomis Jensen.
Storeheboe: Lisbethe Pedersdatter: Oluf Nielsen, Maren Nielsdatter.
Hyllerslev: Christen Rasch: en svend Jep Backensen, to tjenestepiger Karen Tuesdatter 
og Gunne Tomisdatter. Af den anden gård: en svend Søren Marebech, en tjenestepige 
Anne Nielsdatter. Søren Jensen: en dreng Christen Hansen, en pige Mette Jensdatter. 
Las Nielsen, en datter Ellen Lasdatter. Anne Lauritzkone, en datter Maren Lauritz-
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datter. Hans Sørensen, en datter Karen Nielsdatter, en tjenestepige Anne Lasdatter. 
Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1687.
Hyllerslev: Christen Rash, en svend Chresten Chrestensen, en tjenestepige Karen 
Tuisdatter, en pige Gunder Tomisdatter. Af den fæstegård: en svend Jens Pedersen, to 
tjenestepiger Mette Tomisdatter og Maren Jacobsdatter. Maren Chrestensdatter, en 
svend Chresten, en tjenestepige Mette. Hans Pedersen, en svend Niels Benedsen. Las 
Nielsen, en datter Ellen Lasdatter. Anne Lauridtzkone, en datter Maren Lauridtzdatter. 
Anders Chrestensen, en tjenestepige Anne. Hans Sørensen, to piger Karen og Anne 
Nielsdøtre.
Sønder Heboe: Jens Pedersen, en svend Tomis Jensen. Lisbeth Pedersdatter, en pige 
Maren Nielsdatter.
Nør Heboe: Jacob Kimer, en søn Niels Jacobsen. Jørgen Pedersen, en pige Maren 
Madsdatter. Strudvad: Peder Sørensen, en datter Bodell Pedersdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen, en datter Anne Nielsdatter.
Janderup by: Bertell Nielsen, en svend Niels Pedersen, en pige Karen Bertelsdatter. 
Thomas Nielsen, en pige Kiersten Chrestensdatter.
Kærup: Palle Sørensen, en pige Johan Smidtzdatter. Søren Pedersen.

Kop- og kvægskat til 30. marts og 11. ju n i 1687.
Hyllerslev: Niels Troelsen og hustru Maren Sørensdatter. Las Nielsen og hustru Kier
sten Andersdatter. Knud Nielsen og hustru Anne Eschisdatter. Anders Christensen og 
hustru Kiersten Mickelsdatter. Anne Lauridtzkone og en datter Maren Lauridtzdatter. 
Jørgen Christensen og hustru Sidzel Christensdatter. Hans Sørensen og hustru Maren 
Pedersdatter og en datter Karen Nielsdatter. Hans Pedersen og hustru Sidzel Beneds
datter. Maren Christensdatter og en svend Christen Hansen. Christen Rask og hustru 
Sophie Jørgensdatter, samt en svend Hans og en pige Anne Christensdatter. Af den 
anden fæstegård, en svend Jens og en pige Mette Tomisdatter.
Janderup by: Maren Jørgensdatter og en datter Karen Bertelsdatter, samt en svend 
Niels Pedersen. Thomas Nielsen samt en tjenestepige Kiersten Christensdatter. 
Strudvad: Peder Sørensen og hustru Bodell Hansdatter og en datter Bodell Peders
datter. Rasmus Jørgensen og hustru Johan Madsdatter.
Nørheboe: Jørgen Pedersen. Jacob Nielsen og hustru Maren Hansdatter. Christen 
Madsen. Poul Andersen og hustru Anne Nielsdatter.
Bandsbjerg: Bachen Jensen, Maren Bachenskone. Niels Madsen og hustru Maren 
Nielsdatter.
Sdr. Heboe: OlufFNielsen, en husmand, og en dreng Hans Pedersen. Jens Pedersen og 
hustru Anne Nielsdatter samt en dreng Tomiss Jensen.
Kærup: Christen Nielsen og hustru Kiersten Lauridsdatter. Bertel Jensen og hustru 
Anne Nielsdatter. Christen Christensen og hustru Karen Jepsdatter. Karen Nielsdatter. 
Palle Sørensen.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1687.
Hyllerslev bye: Chresten Rask: Hans Andersen, Anne Chrestensdatter, Gunder To
misdatter. Af den anden fæstegård: Jens Nielsen, Mette Pedersdatter, Maren Niels-
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datter.Hans Sørensen: Karen Nielsdatter, AnneNielsdatter. Anders Chrestensen: Søren 
Hansen. Anne Lauritzkone: Maren Lauritzdatter. Knud Nielsen: Jens Knudsen. Lass 
Nielsen: Ellen Lassdatter. Hans Pedersen: Maren Lauridtzdatter. Maren Chrestens- 
datter: Chresten Jensen, Mette Nielsdatter.
Nør Heboe: Jørgen Pedersen: Maren Madsdatter. Jacob Kimer: Niels Jacobsen. 
Janderup bye: Bertel Nielsen, en svend Niels Pedersen, en datter Karen Bertelsdatter. 
Thomas Nielsen, en pige Kiersten Christensdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Strudvad: Peder Sørensen: Bodell Pedersdatter. Rasmus Jørgensen: Mette Mads
datter.
Sønder Heboe: Jens Pedersen: Thomis Bødicker, Karen Pedersdatter. Lisbeth Peders
datter: Oluf Nielsen, Jens Pedersen. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1688.
[Stednavn ikke nævnt]: Christen Rash, en svend Hans Andersen, to tjenestekvinder Ka
ren Tuesdatter og Karen Hånsdatter. Den anden gård, en svend Christen Nielsen, to 
tjenestepiger Mette Nielsdatter og Anne Nielssdatter. Maren Christensdatter, en pige 
M ette Nielsdatter. Las Nielsen, en datter Ellen Lasdatter. Niels Troelsen, en tjene
stepige Gunder Tomisdatter. Anne Lauritzkone, en datter Maren Lauritzdatter. Anders 
Christensen, to piger Karen Simonsdatter og Maren Lauritzdatter. Hans Sørensen: 
Karen Nielsdatter og Anne Nielsdatter.
Strudvad: Rasmus Jørgensen: Mette Madsdatter. Peder Sørensen, Bodell Peders
datter.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Janderup: Bertell Nielsen, en svend Niels Pedersen, en datter Karen Bertelsdatter. 
Thomis Nielsen, en tjenestepige Kiersten Crensdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen, en tjenestepige Maren Iversdatter. Lisbeth Pedersdatter, 
en tjenestekarl Oluf Nielsen, en tjenestekvinde Maren Nielsdatter. Søren Pedersen.

Kop- og ildstedsskat 11. marts og 11. ju n i 1688.
Bandsbierg: Bachen Jensen og hustru, et ildsted. Niels Madsen og hustru Maren 
Nielsdatter, to ildsteder.
Strudvad: Rasmus Jørgensen samt en tjenestepige Mette Madtzdatter, et ildsted. Peder 
Sørensen og hustru Bodell Hansdatter samt en datter Bodell Pedersdatter, to ildsteder. 
Hyllerslev: Christen Madsen og hustru Sophie Jørgensdatter samt en tjenestedreng 
Thomas og en tjenestepige Karen Jensdatter, tre ildsteder. Jørgen Christensen og hustru 
Zidzel Sørensdatter, et ildsted. Hans Sørensen og hustru Maren Pedersdatter samt en 
tjenestepige Karen Nielsdatter, to ildsteder. Niels Troelsen og hustru Maren Sørens
datter, to ildsteder. Las Nielsen og hustru Kiersten Andersdatter, et ildsted. Knud 
Nielsen og hustru Anne Eschildsdatter, et ildsted. Hans Pedersen og hustru Zidzell 
Bennedsdatter, to ildsteder. Maren Christensdatter samt en tjenestepige Mette Niels
datter, et ildsted. Anders Chrestensen og hustru Kiersten Mickelsdatter, to ildsteder 
Anne Lauridtzkone og en datter Maren Lauridsdatter, et ildsted.
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Sdr. Heboe: Jens Pedersen og hustru Anne Nielsdatter, samt en tjenestepige Maren 
Iversdatter, et ildsted.
Kærup: Bertell Jensen og hustru Anne Nielsdatter, et ildsted. Christen Christensen og 
hustru Karen Jepsdatter, to ildsteder. Christen Nielsen og en datter Kiersten Chri- 
stensdatter, et ildsted. Karen Nielsdatter og en søn Hans Christensen, et ildsted. Palle 
Sørensen, forarmet.
Janderup by: Thomas Nielsen og en pige Kiersten Christensdatter, to ildsteder. Maren 
Jørgensdatter og en datter Karen Bertelsdatter, samt en svend Niels Pedersen, et ildsted. 
Nørheboe: Christen Madsen og hustru Jette? Sørensdatter, et ildsted. Jørgen Pedersen, 
et ildsted. Jacob Nielsen og hustru Maren Hansdatter, et ildsted. Simen Brandt og 
hustru Karen Nielsdatter, et ildsted.

Folkeskatforfalden til 1. ju li  1688.
Hyllerslev: Christen Rasch, en svend Hans Andersen, to tjenestepiger Karen Tues
datter og Karen Hansdatter. Maren Christensdatter: Stephen Christensen, en tjenetste- 
pige Mette. Niels Troelsen, en dreng Jep Bertelsen. Knud Nielsen, en dreng Niels 
Knudsen. AnneLauridskone: Maren Lauridsdatter. Anders Christensen, Karen Sørens
datter. Hans Sørensen: Karen Nielsdatter.
Strudvad: Peder Sørensen: Bodell Pedersdatter. Rasmus Jørgensen: Mette Mads
datter.
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen: Christen Pedersen, en tjenestepige Maren Iversdatter. 
Nørheboe: Jørgen Pedersen: Maren Madsdatter. Jacob Nielsen: Niels Jacobsen. 
Janderup: Bertel Nielsen: Niels Pedersen og Karen Bertelsdatter. Thomis Nielsen: 
Kirsten Chrensdatter, en svend Christen Hansen.
Kærup: Christen Nielsen Kielst: Hans Christensen. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1689.
Hyllerslev: Maren Christensdatter: ingen. Christen Madsen Rasch: Staffen Gunnersen, 
Karen Tuesdatter. Anders Christensen: Mette Nielsdatter. Hans Sørensen: Karen Niels
datter, Anne Nielsdatter. Anne Jørgensdatter: Maren Lauridsdatter. Christen Raskis den 
anden fæstegård: Anders Sørensen, Christen Nielsen, Maren Nielsdatter.
Heboe: Jens Pedersen: Mads Jensen.
Nørheboe: Jacob Nielsen: Niels Jacobsen. Christen Madsen: Maren Madsdatter. 
Strudvad: Rasmus Jørgensen: Mette Madsdatter. Peder Sørensen: Bold Pedersdatter. 
Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Janderup bye: Bertell Nielsen: Niels Pedersen, Karen Bertelssdatter. Thomis Niel
sen: Kiersten Christensdatter.
Kærup: Karen Nielssdatter: Anne Christensdatter. Christen Nielsen: Kiersten Chri
stensdatter. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til l . j u l i  1689.
Janderup by: Bertell Nielsen: Niels Pedersen, Karen Bertelsdatter. Thomis Nielsen: 
Jens Pedersen, Kiersten Christensdatter.
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Bandsbjerg: Niels Madsen: Anne Nielsdatter.
Strudvad: Peder Sørensen: Bodell Pedersdatter. Rasmus Jørgensen: Mette Mads
datter.
Hyllerslev: Christen Rasch: Niels Sørensen, Karen Tuesdatter. A f den anden gård: en 
svend Anders Sørensen. Christen Christensen, en pige Maren Hansdatter. Hans Søren
sen: Karen Nielsdatter. Anders Christensen: Mette Hansdatter. Anne Jørgensdatter: 
Maren Lauridsdatter. Hans Bennedsen: Maren Lavridsdatter. Maren, salig Søren Jen
sens: Anders Christensen, Sidzels Nielsdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen: Birgitte Jensdatter.
Nørheboe: Jacob Nielsen: Niels Jacobsen. Jørgen Pedersen: Maren Madsdatter. Chri
sten Madsen: Anne Madsdatter. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1690.
Hyllerslev: Christen Rasch, en svend Peder Nielsen, to tjenestepiger Anne Jørgens
datter og Karen Madsdatter. Af fæstegården, en svend Peder Pedersen, en tjenestepige 
Inger Nielsdatter. Maren Christensdatter, en søn Jens Sørensen, en tjenestepige Mette 
Nielsdatter. Hans Pedersen, en pige Maren Lavesdatter. Anne Lauritskone, en datter 
Maren Lavritzdatter. Anders Christensen, en pige Sidzel Pedersdatter. Hans Sørensen, 
to døtre, Karen Nielsdatter og Anne Nielsdatter.
Janderup: Bertel Nielsen, en datter Karen Bertelsdatter. Thomas Nielsen, en pige Kier
sten Christensdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen, en datter Anne Nielsdatter.
Strudvad: Peder Sørensen, en datter Bodel Pedersdatter. Rasmus Jørgensen: Mette 
Madsdatter.
Nørheboe: Jacob Nielsen, en søn Niels Jacobsen. Jørgen Pedersen, en tjenestepige Anne 
Madsdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen, en tjenestepige Birgitte Jensdatter. Søren Pedersen.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1690. (Regimentskriverens oplysninger). 
Janderup by: Bertel Nielsen, en datter. Tomis Nielsen, en tjenestepige.
Hyllerslev: Christen Rask, en karl, to piger. Af den anden fæstegård, en karl, to piger. 
Maren salig Søren Jensens, en søn og en tjenestepige. Hans Pedersen, en tjenestepige. 
Niels Troelsen, en tjenestepige. Anders Christensen, en tjenestepige. Hans Sørensen, to 
døtre.
Nr. Heboe: Jacob Nielsen, en søn. Christen Madsen, en søster.
Sdr. Heboe: Jep Pedersen, en tjenestepige,en tjenestekarls.
Strudvad: Peder Sørensen, en datter. Rasmus Jørgensen, en tjenestepige. 
Bandsbjerg: Niels Madsen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning). 
Hyllerslev: Christen Rasch, en svend, en pige. Af den anden gård, en svend, to piger. 
Maren Christensdatter, en tjenestepige. Hans Sørensen, to stifdøtre. Anders Christen
sen, en tjenestepige.
Heboe: Jens Pedersen, en tjenestepige.
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Nr. Heboe: Jørgen Pedersen, en pige.
Strudvad: Peder Sørensen, en datter. Rasmus Jørgensen, en pige.
Bandsbjerg: Niels Madsen, en datter.
Janderup by: Bertel Nielsen, en svend. Tomis Nielsen, en pige.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning). 
Hyllerslev: Christen Rasch, en svend, to piger. Den anden gård, en svend og to piger. 
Maren Christensdatter, en svend, en pige. Niels Troelsen, en tjenestepige. Las Nielsen, 
en datter. Niels Laursen, en søster. Anders Christensen, en pige. Hans Sørensen, to 
døtre.
Janderup by: Bertel Nielsen, en svend. Tomas Nielsen, en svend.
Bandsbjerg: Niels Madsen, en datter.
Strudvad: Peder Sørensen, en søn, en datter. Rasmus Jørgensen, en tjenestepige.
Nr. Heboe: Jacob Kimer, en søn. Jørgen Pedersen, en tjenestepige.
Kæmp: Hans Christensen, en søster. Christen Nielsen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1692. (Regimentskriverens oplysninger). 
Hyllerslev: Christen Madsen, en svend, en tjenestekvinde. Af den anden fæstegård, en 
tjenestekarl, en pige. Maren Christensdatter, en tjener. Las Nielsen, en datter. Anders 
Christensen, en pige. Hans Sørensen, 2 døtre.
Sdr. Heboe: Jens Pedersen, en pige.
Nr. Heboe: Christen Madsen, en søster. Jacob Kimer, en søn.
Strudvad: Peder Sørensen, en datter.
Bandsbjerg: Niels Madsen, en datter.
Janderup by: Bertel Nielsen, en tjener. Thomis Nielsen, en pige.
Kærup: Palle Sørensen, en datter.

Folkeskat forfalden til L januar 1696.
Hyllerslev: Jonas Nielsen har en karl Malthe Adsersen, to svende Peder Pedersen og 
Anders N., to tjenestepiger Maren Tøgersdatter og Maren N., nok en tjener Niels 
Iffuersen. Niels Jensen har en tjenestedreng Thomas Hansen. Hans Pedersen har en pige 
Gunder Thomasdatter. Las Nielsen har en søn Anders Lassen og en tjenestepige Maren 
Lavisdatter. Knud Nielsen har en datter Appolon Knudsdatter. Maren Christensdatter 
har en søn Niels Sørensen og en tjenestepige Sidsel Pedersdatter. Hans Sørensen har en 
tjenestepige Kiersten N.. Anders Christensen har en tjenestepige Kirsten Christens
datter. Niels Lavridsen har en søster Maren Lavridsdatter. Christen Rasch har en svend 
Anders Adsersen, en dreng Jacob Christensen, en tjenestepige Anne Christensdatter, to 
tjenestekvinder Kirsten Lasdatter og Karen Madsdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen har en søn Niels Jensen, en tjenestepige Dorete Simons
datter og en tjenestekvinde Karen Nielsdatter. Elisabeth Pedersdatter har en tjenestekarl 
Oluf Nielsen og en tjenestekvinde Maren Nielsdatter.
Nørheboe: Christen Madsen har to søstre Anne Madsdatter og Maren Madsdatter. 
Jacob Kimer har en søn Niels Jacobsen. Karen Brantis har en datter Inger Simonsdatter.
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Strudvad: Rasmus Jørgensen har en tjenestepige Mette Madsdatter. Peder Sørensen 
har en søn Jens Pedersen og en datter Kirsten Pedersdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen har en tjenestedreng og to døtre Anne og Doritte Niels- 
døtre. Bachen Jensen har en datter Elle Simonsdatter.
Janderup: Bertel Nielsen har en søn Niels Bertelsen, en svend Poul Christensen og to 
døtre Karen og Anne Bertelsdøtre. Thomas Nielsen har en dreng Christen Hansen og 
en tjenestepige Kirsten Christensdatter.
Kærup: Christen Christensen har en søn Jep Christensen. Hans Christensen har en 
søster Maren Christensdatter. Kirsten Lauridsdatter har en søn Christen Christensen og 
en datter Kiersten Christensdatter. Bertel Jensen har en søn Eske Christensen. Palle 
Sørensen har en datter Johanne Pallesdatter.
Janderup den 14. december 1695, Hans Sørensen.

Folkeskat forfalden til S e t Hansdag 1696.
Hyllerslev: Jannis Nielsen har to svende Malte Adsersen og Anders Nielsen, en dreng 
Mads Lauridsen og to tjenestepiger Karen Tøgisdatter og Maren Jensdatter. Hans 
Sørensen har en tjenestepige Kiersten Hansdatter. Anders Christensen har en tjene
stepige Kirsten Christensdatter. Niels Lauridsen har en tjenestepige Karen Jørgens- 
datter. Christen Rasch har en svend Anders Adsersen, en dreng Jacob Christensen, en 
tjenestepige Anne Christensdatter, en tjener Hans Andersen og en tjenestekvinde Kirsten 
Lasdatter. Maren Christensdatter har en søn Niels Sørensen og en tjenestepige Mette 
Pedersdatter. Hans Pedersen har en tjenestekvinde Gunner Tammisdatter og en datter 
Maren Hansdatter. Niels Jensen har en dreng Tammis Hansen og en pige Johanne Pal
lesdatter. Lass Nielsen har en søn Anders Lassen og en tjenestepige Maren Laurids
datter. Knud Nielsen har en datter Apolon Knudsdatter.
Sønderheboe: Jens Pedersen har en søn Niels Jensen, en svend Bennet Christensen og 
en tjenestepige Doret Simmensdatter. Elisabeth Pedersdatter har en tjener Oluf Nielsen 
og en tjenestekvinde Maren Nielsdatter.
Nørheboe: Karen Brandtes har en datter Inger Simensdatter. Jacob Kimer har en søn 
Niels Jacobsen. Anne Christensdatter har en tjenestepige Maren Madsdatter. Christen 
Madsen har en søster Anne Madsdatter.
Strudvad: Rasmus Jørgensen har en tjenestepige Mette Madsdatter. Peder Sørensen 
har en søn Jens Pedersen, en søn Peder Pedersen og en datter Kiersten Pedersdatter. 
Bandsbjerg: Niels Madsen har to døtre Anne og Dorithe Nielsdøtre og en dreng Jørgen 
Nielsen. Bachen Jensen har en datter Elle Simmensdatter.
Janderup: Bertel Nielsen har en søn Niels Bertelsen, to døtre Karen og Anne Bertels
døtre samt en svend Povel Christensen. Thomas Nielsen har en tjenestedreng Christen 
Hansen og en tjenestepige Kirsten Christensdatter.
Kærup: Christen Hollænder har en søn Christen Christensen. Bertel Jensen har en søn 
Eske Christensen. Kirsten Laursdatter har en søn Christen Christensen og en datter 
Kirsten Christensdatter. Dette så vidt mig vitterligt Janderup den 17. juni 1696, Hans 
Sørensen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1697.
Hyllerslev: Jonnis Nielsen har tre tjenestekarle Maltte Adsersen, Hans Nissen og
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Anders Jensen. Christen Madsen Rasch har en karl Anders Adsersen, en tjener Hans 
Andersen og en tjenestepige Anne Christensdatter. Maren Christensdatter har en søn 
Niels Sørensen og en tjenestepige Mette Pedersdatter. Niels Jensen har en dreng Tomis 
Olloffsen. Lass Nielsen har en søn Anders Lassen og to tjenestekvinder Ingeborig 
Pedersdatter og Kirsten Lassdatter. Knud Nielsen har en søn Niels Knudsen og en datter 
Appolon Knudsdatter. Anders Christensen har en tjenestepige Kirsten Christensdatter. 
Hans Sørensen har en tjenestepige Kirsten N.
Nørhieboe: Christen Madsen har to søstre Anne og Maren Madsdøtre. Jacob Kimmer 
har en søn Hans Jacobsen.
Sønderhieboe: Lisbet Pedersdatter har en tjenestekarl Olloff Nielsen og en tjene
stekvinde Maren Nielsdatter. Jens Pedersen har en søn Niels Jensen og en tjenestepige 
Kiersten Simmensdatter.
Strudvad: Peder Sørensen har en søn Jens Pedersen og en datter Kiersten Peders
datter. Rasmus Jørgensen har en tjenestepige Mette Madsdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen har to døtre Anne og Dorit Nielsdøtre og en tjenestedreng 
Jørgen Nielsen. Bachen Jensen har en datter Elle Simmensdatter.
Janderup: Bertel Nielsen har en søn Niels Bertelsen og to døtre Karen og Anne 
Bertelsdøtre. Thomis Nielsen har en tjenestedreng Christen Hansen og en tjenestepige 
Kiersten Christensdatter.
Kærup: Christen Christensen har en søn Jeppe Christensen. Christen Christensen har 
en søster Kiersten Christensdatter. Palle Sørensen har en datter Johan Pallisdatter. Dette 
såvidt mig vitterligt, så jeg ikke ved nogen udelukt, uden syge,sengeliggende, vanføre, 
fattige, forarmede og bedagede, hvilke "huis? kongl. majsts allernådigst forordning 
menes at forskånes. Janderup den 22. december 1696, Hans Sørensen.

Folkeskat forfalden til l. ju n i  1697.
Hyllerslev: Jonnis Nielsen har en tjenestekarl Malte Adsersen, to svende Hans Nissen 
og Anders Nielsen samt to tjenestepiger Ingborig Jacobsdatter og Maren N.. Christen 
Rask har en tjenestekarl Anders Adsersen, en tjener Hans Andersen, en tjenestepige 
Anne Christensdatter og en kvinde Kiersten Lassdatter. Niels Jensen har en svend Tomis 
Hansen. Maren Christensdatter har en søn Niels Sørensen og en tjenestepige Maren N .. 
Anders Christensen har en tjenestepige Kiersten Christensdatter. Hans Sørensen har en 
tjenestepige. Knud Nielsen har en datter Sofie Knudsdatter. Lass Nielsen har en søn 
Anders Lassen og en tjenestekvinde Ingeborig Pedersdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen har to døtre Anne og Dorit Nielsdøtre og en tjenestedreng 
Jørgen Nielsen. Bachen Jensen har en datter Elle Simmensdatter og en søn Simen Ba- 
chensen.
Strudvad: Peder Sørensen har en søn Jens Pedersen og en datter Kiersten Pedersdatter. 
Sønderhieboe: Elisbet Pedersdatter har en tjenestekvinde Maren Nielsdatter. Jens 
Pedersen har en søn Niels Jensen og en tjenestepige Kiersten Simensdatter. 
Nørhieboe: Jacob Kimer har en søn Hans Jacobsen. Christen Madsen har en søster 
Anne Madsdatter.
Janderup: Bertel Nielsen har en søn Niels Bertelsen og to døtre Karen og Anne Ber-
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telsdøtre. Thomis Nielsen har en svend Christen Hansen og en tjenestepige Kiersten 
Christensdatter.
Kærup: Christen Hollænder har to sønner Christen og Jepe Christensen. Christen Chri
stensen har en søster Kiersten Christensdatter. Bertel Jensen har en datter Anne Chri
stensdatter. Palle Sørensen har en datter Johan Pallisdatter.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1698:
Hyllerslev: Jennis Nielsen har en tjenestekarl Jepe N., en svend Christen N, en tjene
stepige Maren Nielsdatter. Christen Madsen Rasch har en svend Niels Nielsen, 2 tje
nestepiger Appelone Knudsdatter og Maren Lauridsdatter, 1 tjener Hans Andersen, 1 
tjenestekvinde Kiersten Lassdatter. Niels Jensen har en dreng Tomis Olufsen. Maren 
Christensdatter har en søn Niels Sørensen. Las Nielsen har en søn Anders Lassen. Knud 
Nielsen, 1 søn Niels Knudsen, 1 datter Sophia Knudsdatter. Anders Christensen har en 
tjenestepige Maren Laugesdatter.
Sønderhieboe: Jens Pedersen har en søn Niels Jensen og en tjenestepige Kiersten 
Simensdatter.
Nørhieboe: Christen Madsen har to søstre Maren og Anne Madsdøtre. Niels Jacobsen 
har en kvinde Inger Simonsdatter. Jacob Nielsen har en søn Hans Jacobsen. 
Strudvad: Peder Sørensen, 1 søn Jens Pedersen, 1 datter Kiersten Pedersd. Rasmus 
Jørgensen har en tjenestepige Mette Madsdatter.
Bandsbjerg: Bachen Jensen, 1 søn Peder Simensen, 1 datter Elle Simensdatter. 
Janderup: Bertel Nielsen, en søn Niels Bertelsen, 1 datter Karen Bertelsdatter. Tommis 
Nielsen, 1 svend Christen Hansen, 1 tjenestepige Kirsten Christensdatter.
Kærup: Christen Christensen har to sønner Christen og Jepe Christensønn. Bertel 
Jensen har en datter Ellen Christensdatter. Palle Sørensen har en datter Johan Pallis. 
Hans Sørensen, Janderup Anno die ut supra.

Folke- og fam ilieskat forfalden til S e t Hansdag 1698.
Hyllerslev: Jonis Nielsen har en svend Christen Mickelsen, en svend Anders Morten
sen, en tjenestekvinde Maren Mørckis, en tjenestekvinde Zidsel Nielsdatter. Hans 
Sørensen har en tjenestekvinde Mette Pedersdatter. Anders Christensen har en tje
nestepige Maren Laursdatter. Christen Rasch har en svend Niels Nielsen, en pige 
Appolone Knudsdatter, en tjener Hans Andersen, en kvinde Kirsten Lasdatter. Maren 
Christensdatter har en søn Niels Sørensen, en tjenestepige Karen Nielsdatter. Niels 
Jensen har en dreng Tomis Hansen. Las Nielsen har en søn Anders Lasen, en kvinde 
Ingeborig Pedersdatter. Knud Nielsen har en søn Niels Knudsen, en datter Sophie 
Knudsdatter.
Nørhieboe: Christen Madsen har to søstre Anne og Maren Madsdøtre. Jacob Kimmer 
har en søn Hans Jacobsen.
Strudvad: Rasmus Jørgensen har en pige Mette Madsdatter. Peder Sørensen har en søn 
Jens Pedersen, en datter Kirsten Padersdatter.
Sønderhieboe: Jens Pedersen har en søn Niels Jensen, en tjenestepige Dorit Simens
datter. Elisabeth Pedersdatter har en tjenestekarl Hans Jacobsen, en tjenestekvinde. 
Janderup bye: Bertel Nielsen har en søn Niels Bertelsen, en datter Karen Bartelsdatter.
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Tommis Nielsen har en svend Christen Hansen, en tjenestepige Kirsten Christensdatter. 
Kærup: Christen Hollænder har to sønner Christen og Jep Christensønner. Bertel 
Jensen har en datter Ellen Christensdatter.
Bandsbjerg: Niels Madsen har en tjenestepige Appolon Hansdatter. Bachen Jensen har 
an datter Ella Simensdatter. Janderup den 16. juni 1698, Hans Sørensen Vinther.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1699:
Hyllerslev: Jonas Nielsen har an svend Hans Nissen, en svend Hans Pedersen, en 
tjenestepige Ingeborig Jacobsdatter. Christen Madsen Rask har en søn Søren Christen
sen, en svend Niels Nielsen, en tjenestepige Anne Christensdatter, en tjener Hans 
Pedersen, og Kirsten Lasdatter. Maren Christensdatter har en søn Niels Sørensen, en 
datter Volborig Sørensdatter. Hans Pedersen har en datter Maren Hansdatter. Niels 
Jensen har en dreng Thomis Hansen, en pige Matte Thomisdatter. Las Nielsen har en 
søn Anders Lassen. Knud Nielsen har en søn Niels Knudsen, en datter Appelone Knuds- 
datter. Anders Christensen har en tjenestepige Maren Lauridsdatter.
Nør Hieboe: Christen Madsen har to søstre Maren og Anne Madsdøtre. Jacob Kimer 
har en søn Hans Jacobsen.
Sønder Hieboe: Jens Pedersen har en søn Niels Jensen, en tjenestepige Kirsten 
Simensdatter. Elisabet Pedersdatter har en tjener Hans Jacobsen, en tjenestepige Maren 
Nielsdatter.
Strudvad: Rasmus Jørgensen har en tjenestepige Matte Madsdatter. Peder Sørensen 
har to sønner Jens og Niels Pedersønner, en datter Kirsten Pedersdatter.
Bandsbjerg: Bachen Jensen har en søn Simen Jacobsen, en datter Ellen Simensdatter. 
Janderup: Bertel Nielsen har en søn Niels Bertelsen, en svend Hendrick Sørensen, en 
datter Karen Bertelsdatter. Thomis Nielsen har en svend Oluf Christensen, en tjeneste
pige Kirsten Christensdatter.
Kærup: Christen Hollænder har to sønner Christen og Jes Christenssønner. Hans Chri
stensen har en tjenestekvinde Maren Christensdatter. Christen Christensen har en 
tjenestepige Anne Christensdatter. Bertel Jansen har en datter Ellen Christensdatter. 
Palle Sørensen har en datter Jahan Pallisdatter. Janderup den 4. januar 1699, Hans 
Sørensen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699:
Hyllerslev: Jonas Nielsen har to svende Anders Mortensen og Anders Adtzersen, en 
tjenestepige Ingeborig Jacobsdatter. Anders Christensen har en tjenestepige Sophia 
Knudsdatter. Las Nielsen har en søn Anders Lassen. Niels Jensen har en dreng Thomas 
Hansen. Christen Rasch har en svend Niels Nielsen, en pige Maren Christensdatter, en 
tjener Hans Andersen, en tjenestekvinde Kiersten Lasdatter. Maren Christensdatter har 
en søn Niels Sørensen og en datter Voldborig Sørensdatter.
Nør Heeboe: Christen Madsen har en søster Anne Madsdatter. Maren salig Jacob 
Kimers har en søn Hans Jacobsen.
Sønder Heboe: Jens Pedersen har en søn Niels Jensen og en tjenestepige Kirsten 
Simensdatter. Elisabeth Pedersdatter har en tjenestepige Mette Jespersdatter. 
Strudvad: Rasmus Jørgensen har en tjenestepige Mette Madsdatter. Peder Sørensen har 
to sønner Jens og Peder Pedersønner og en datter Kirsten Pedersdatter.
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Bandsbjerg: Backen Jensen har to sønner Simmen Backensen og Peder Sørensen og 
en datter Ellen Simensdatter. Christen Eskesen har en tjenestepige Mette Thomisdatter. 
Janderup: Salig Bertel Nielsens enke har en søn Niels Bertelsen, en svend Hendrich 
Sørensen og to døtre Karen og Maren Bertelsdøtre. Thomas Nielsen har en svend Oluf 
Christensen og en tjenestepige Kirsten Christensdatter.
Kærup: Christen Christensen har to sønner Christen og Jep Christenssønner. Christen 
Christensen har en tjenestepige Maren N. Bertel Jensen har to døtre Ellen og Karen 
Christensdøtre. Palle Sørensen har en datter Johanne Pallisdatter. Ovenskrevne så at 
være testerer Hans Sørensen, Janderup den 18. juni 1699.
I filmrulle M-44500 findes følgende angående en klage over, at personer der er anført 
at svare familie- og folkeskat 1699, ikke er anført at svare tjenestekarleskat: 
Anlangende fornævnte udi Janderup og Billum sogne, så har jeg og ikke vidst eller 
forstået, at de udi mandtallet burde opføres til karleskattes betaling som ikke tjente for 
karls løn. Der foruden har her i sognene været sådan idelig (afvikling?) fra og til sognet 
med tjenestefolkene, indtil forordningens publication om pass og skudsmål, at man ikke 
lettelig har kunnet have nogen visse underretning om tjenestenes beskaffenhed, videre 
end efter sognefolkenes relation, som de tjente. Lever i det øvrige De høje og velb. 
herrers ydmyg ærbødigste tjener Janderup den 16. august 1703, Hans Sørensen Vinter.

Kopskat a f  dato 23. november 1699.
Hyllerslev by: 1 gård, Jonas Nielsen og hustru, har en pige Ingeborg Lauridsdatter, en 
karl Hans Nissen, en karl Hans Troelsen. 16 gård, Hans Sørensen og hustru. 16 gård, 
Jørgen Christensen og hustru. 1 gård, Anders Christensen og hustru, en pige Anne 
Nielsdatter. 1 gård, Christen Felding og hustru. 1 gård, Knud Nielsen og hustru, to 
døtre Appellone og Sophie Knudsdøtre. 1 gård, Las Nielsen og hustru, to sønner 
Anders og Niels Lassen, samt en tjenestekvinde Ingeborg Pedersdatter. 1 gård, Niels 
Jensen og hustru, en dreng Thomas Hansen. 1 gård, Maren Christensdatter, en søn Niels 
Sørensen, en datter Voldborg Sørensdatter. 1 gård, Christen Rask og hustru, to sønner 
Søren og Jørgen Christensen, en tjenestepige Anne Nielsdatter. En husmand, Hans 
Andersen og hustru, uden køer.
Nørheboe: 1/3 gård, Christen Madsen og hustru. 1/3 gård, Niels Jacobsen og hustru. 16 
boel, Maren Hansdatter, en søn Hans Jacobsen. 16 boel, Niels Fieur og hustru, er ellers 
at regne blandt de forarmede.
Sønderheboe: Jens Pedersen og hustru, en søn Niels Jensen, en tjenestepige Kirsten 
Christensdatter. 1 hus, Søren Sørensen og hustru, har en ko og en tjenestekvinde Ma
ren Nielsdatter.
Strudvad: 16 gård, Rasmus Jørgensen og hustru, en pige Mette Madsdatter. 16 gård, 
Peder Sørensen og hustru, en søn Jens Pedersen, en søn Peder Pedersen, en datter 
Kirsten Pedersdatter.
Bandsbierg: 16 gård, Christen Eskesen og hustru, en pige Mette Tomisdatter. 16 gård, 
Bachen Jensen og hustru, en søn Peder Simensen, en datter Elle Simensdatter. 
Kærup: 16 gård, Christen Christensens enke, to sønner Christen og Thomis Christen
sen. 16 gård, Hans Christensen og hustru. 1 gård, Christen Christensen og hustru, en 
pige Anne Christensdatter, en søster Kirsten Christensdatter. 1 gård, Bertel Jensen og
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hustru, to døtre Ellen og Karen Christensdøtre. 1 gadehus, Anders Adsersen og hustru, 
har en ko.
Janderup: 16 gård, Thomis Nielsen, en svend Christen Nielsen, en pige Kirsten Chri- 
stensdatter. 16 gård, Maren Jørgensdatter [sikkert enke efter Bertel Nielsen], en svend 
Poul Christensen, en søn Niels Bertelsen, to døtre Karen og Maren Bertelsdøtre. 
Dette er ellers herhos at observere, at så mange hus- og andre forarmede, som ikke kan 
fortjene deres brød, formedelst deres store armod og høje alderdom, og derfor, efter 
forordningen, forskånes for kopskatten, er udi min anden mandtal fremsendt til amt
stuen, opsatte med videre forklaring om hver især på det deres vilkår af stiftsamt
manden, efter forordningens indhold kan vorde undersøgt og attesteret.
Rigtig fortegnelse efter angivelse forfattet over ryttergodset i Janderup sogn på hus og 
andre forarmede, som ikke kan fortjene deres brød, formedelst deres store armod, høje 
alderdom, og svaghed, formodes derfor, efter hans kongl. majsts. allemådigst forord
ning, for kopskatten at forskånes:
Hyllerslev by: 16 gård, Hans Pedersen og hustru med hustruens moder Anne Ben
nedskone, som er blind, tillige med en søn og en datter. 1 gadehus, Jens Andersen og 
hustru, begge bedagede og udlevede.
Seks betlere: Johan Jensdatter. Johan Nielsdatter. Karen Madsdatter, som er næsten 
blind. Mette Mortensdatter, syg og sengeliggende. Gunder Thomisdatter. Johan Laves
datter. Disse har ikke nogen visse værelse, findes dog mestendel på ryttergodset at have 
deres tilhold.
Udi Janderup: Findes hos Maren Jørgensdatter en datter Anne Bertelsdatter, som er 
syg-
Nørheboe: 1/3 gård, Poul Andersen og hustru med 7 nøgne børn, som betler og tigger 
almisse for hvermands dør. 1/3 gård, Niels Fieur og hustru med en huskvinde Karen 
Brantis, meget arme og elendige. Til Christen Madsens findes en fattig bedaget og 
udlevet huskvinde Kirsten Madskone med tvende fattige døtre Anne og Maren Mads
døtre. [Se folkeskat 1. januar 1699: Christen Madsen har to søstre Maren og Anne 
Madsdøtre. Huskvinden Kirsten Madskone er altså hans moder],
Kærup: Hos Hans Kielst en fattig kvinde Maren Christensdatter. Til Christen Christen
sens findes en fattig vanfør huskvinde Anne Nielsdatter, tillige med en datter Zidsel 
Christensdatter ligeledes vanfør. Anders Adsersens Hustrus moder, gammel og udle
vet.
Sdr. Heboe: Er hos Maren salig Oluf Nielsens, en gammel udlevet betler til huse ved 
navn Anne Hansdatter.
Bandsbjerg: Hos Christen Eskesen tvende gamle bedagede folk Niels Madsen og 
hustru.Endnu Backen Jensens søn Simon, som af ungdommen op, har været svag og 
skrøbelig. Så at være angiven og så at befindes så vidt mig vitterligt er testerer Hans 
Sørensen, Janderup den 20. december 1699.

Ekstraordinær tjenestekarleskat påbudt 24/11699:
Hyllerslev: Christen Rask har en karl Niels Nielsen. Jonas Nielsen har en tjenestekarl 
Anders N.
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Janderup by: Bertel Nielsen har en tjenestekarl Hendrich Sørensen. Tomis Nielsen har 
en karl Oluf Christensen.

Kop- og udskiftningsskat forfalden til 31. december 1699 og 15. februar 1700. 
Hyllerslev: Hartk. 3-0-0-0. Jonas Nielsen og hustru, 1 pige, 2 karle. Hartk. 2-7-0-0. 
Hans Sørensen og hustru samt Jørgen Christensen og hustru. Hartk. 2-2-0-0 Anders 
Christensen og hustru, 1 pige. Hartk. 1-6-0-0 Christen Felding og hustru. Hartk. 1-5-0-0 
Knud Nielsen og hustru, 2 døtre. Hartk. 2-1-0-0 Laurs Nielsen og hustru, 2 sønner, 1 
tjenestepige. Hartk. 1-7-0-0 Niels Jensen og hustru, 1 dreng. Hartk. 2-0-0-0 Maren 
Chrestensdatter, enke, en søn, en datter.Hartk. 5-0-0-0. Christen Rasch og hustru, 2 
sønner, 1 tjenestepige. Hartk. ingen, en husmand Hans Andersen og hustru uden køer. 
Nørheboe: Hartk. 1 -2-1 -1 Christen Madsen og hustru.Hartk. 1-1 -0-0 Niels Jacobsen og 
hustru. Hartk. 1-2-1-1 Maren Hansdatter, enke, en søn. Hartk. 1-1-0-0. Niels Fior og 
hustru, er ellers at regne iblandt de forarmede.
Synderheboe: Hartk.3-l'/2-0-0 Jens Pedersen og hustru, 1 søn, 1 tjenestepige. Hartk. 
ingen Søren Sørensen og hustru, har en ko, 1 tjenestepige. Hartk. 3-314-0-0 Elisabeth 
Pedersdatter, som bor på hendes egen gård.
Strudvad: Hartk. 2-2-0-0 Rasmus Jørgensen og hustru, 1 pige.Hartk. 2-2-0-0 Peder 
Sørensen og hustru, 2 sønner, 1 datter.
Bandsberig: Hartk. 3-2-0-0 Christen Eskesen og hustru, 1 pige. Hartk. 3-2-0-0 Backen 
Jensen og hustru, 1 søn, 1 datter.
Kærup: Hartk. 2-2-0-0 Christen Christensens enke, 2 sønner. Hartk. 2-116-0-0 Hans 
Christensen og hustru. Hartk. 2-116-0-0 Bertel Jensen og hustru, 2 døtre. Hartk. 2-116- 
0-0 Christen Christensen og hustru, 1 pige, 1 søster. Et gadehus, Anders Andersen og 
hustru, har en ko.
Janderup by: Hartk. 5-16-0-0 Thomas Nielsen, enkemand, 1 svend, 1 pige. 5-16-0-0 
Maren Jørgensdatter, enke, 1 svend, 1 søn, 2 døtre.
Rigtig fortegnelse efter angivelse, forfattet over ryttergodset i Janderup sogn på hus o f 
andre forarmede:
Hyllerslev: Hartk. 1-5-0-0 Hans Pedersen og hustru med hustruens moder Anna 
Bennidskone, som er blind, tilligemed 1 søn og 1 datter. Et gadehus, Jens Andersen og 
hustru begge bedagede og udlevede.
Seks betlere, nemlig: Johanne Jensdatter. Johanne Nielsdatter. Karen Madsdatter, som 
er næsten blind. Mette Mortensdatter syg og sengeliggende. Gunde Thomasdatter og 
Johanne Laurisdatter. Som ikke har nogen visse værelse, findes dog mestendels på 
ryttergodset at have deres tilhold.
Udi Janderup : Findes hos Maren Jørgensdatter en datter Anna Bertelsdatter, som er 
syg-
Nørheboe: Hartk. 1-2-1-1,16  gård, Poul Andersen og hustru med 7 nøgne børn som 
betler og tigger for hvermands dør. 1/3 gård, Niels Fior og hustru med en huskvinde 
Karen Brandtis, meget arm og elendige. Til Christen Madsen ibid, findes en fattig, 
bedaget og udlevet huskvinde Kiersten Madskone med 2 fattige døtre Anna og Maren 
Madsdøtre.
K æ rup: Hos Hans Kieldst en fattig kvinde Maren Christensdatter. Til Christen Chri-
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stensen findes en fattig, vanfør huskvinde ved navn Anna Nielsdatter tilligemed en datter 
Zidsel Christensdatter ligeledes vanfør. Anders Adsersens hustrus moder gammel og 
udlevet.
Sønderheboe: Er hos Maren salig Oluf Nielsens en gammel udlevet betler til huse ved 
navn Anna Hansdatter.
Bandsbjerg: Hos Christen Eschesen er to gamle bedagede folk Niels Madsen og 
hustru. Endnu Bachen Jensens søn Simon, som af ungdommen op har været svag og 
skrøbelig.

Landmilitiens Munderingsskat forfalden til 11. december 1704.
1. Ingen bønder her udi sognene på ryttergodset hvilke gårders herlighed andre ikke 
ejer.
2. Findes heller ingen udi begge sogne som foruden deres avling bruger noget hånd
værk, bor vel endelig på en ryttergård udi Billum sogn og by en gammel fattig grov
smed navnlig Jens Jensen, men siden han på sin alderdom gården for kort tid har 
antaget, må han og overgive håndværket.
3. Husmænd og inderster findes og ingen i enten af disse sogne som bruger håndværk 
eller har heste eller mere end een ko.
Er mig derfor ikke vitterligt nogen udi bemeldte sogne på ryttergodset at befindes enten 
af den ene eller anden, eller nogen af dasserne, som ej efter hans kongl. majsts. 
allemådigst forordning befries.
Janderup den 3. november 1704. Hans Sørensen Vinter.

Ekstraordinær karosse, paryk og fontangeskat, 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept. 1710.

Hyllerslev by: En gård, kaptajn Bornemann har en tjenestekarl Niels Pedersen, en 
tjenestepige Anne Pedersdatter, en liden dreng, en liden pige. En gård, Søren Chri
stensen har en tjenestepige Maren Sørensdatter. En gård, Niels Jensen har en tjene
stedreng Thomas Jensen, en tjenestepige Maren Lauridsdatter. En gård, Oluf Christen
sen har en tjenestepige Maren Nielsdatter. En gård, Baltzer Jensen har en tjenestepige
Mette Hansdatter, en tjenestepige Voldborg Nielsdatter.
Kærup: En gård, Christen Christensen har en tjenestepige Karen Nielsdatter. En gård, 
Jørgen Gjødsen har en tjenestepige Gjertrud Nielsdatter.
Sdr. Heboe: En gård, Niels Jensen har en tjenestekarl Christen Jørgensen, en pige 
Maren Hansdatter.
At dette er rigtig efter enhvers angivelse testerer Hans Sørensen Vinter. Janderup 
Præstegård den 26. december 1710.

Kop- og hesteskat, udstedt Stralsund den 7. november 1711.
Så ved jeg ingen at findes på ryttergodset udi Janderup eller Billum sogne, som efter 
deres kongl. majsts. forordning bør svare. Det jeg med underskrevne hånd testerer, 
Janderup præstegård den 18. febr. 1712, Hans Sørensen Vinter.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  1. jydske regiment, dateret 20. januar 1713. 
Janderup  by: Jens Frandsen, en pige Kirsten Nielsdatter.
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Sdr. Heboe: Niels Jensen, en tjenestekarl Christen Jepsen?.
Hyllerslev: Baltzer Jensen, en tjenestekarl Jens Christensen og en pige Maren Hans
datter. Velædle hr. major Bormann har en tjenestekarl Niels Pedersen, og en tjene
stepige Anne Pedersdatter. Søren Christensen, en tjenestepige Voldborg?
Kærup: Jørgen Gjødsen, en pige Maren Nielsdatter.
Bandsbierg: Christen Eschesen, en pige Karen Pedersdatter.
Så at befindes testerer jeg underskrevne, Janderup præstegård den 26. april 1713, Hans 
Sørensen Vinter.

Kopskatsberegning over præsternes indgivne mandtaller 
såvidt ryttergodset udi hr. krigsråd Rasches distrikt, tilkommer at svare år 1718. 

Anders Adsersen er ej udi mandtallet opført, beregnes dog ligesom forrige år for sig, 
hustru og et barn, ialt 2 rigsdaler 2 mark.

Kvong sogn,
Vester Horne herred.

Familie- ogfolkeskatforfalden til L januar 1681.
Kvong bye: Niels Mortensen, en datter Anne Nielsdatter. Christen Christensen, en dat
ter Anna Christensdatter. Laurids Sørensen, en datter Ingeborg Lauridsdatter.
Aasted : Mette Christenskone, en datter Anne Christensdatter. Søren Rasmussen, en søn 
Niels Sørensen.
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestedreng Mads Pedersen. Christen Nissen, en datter 
Sidsel Christensdatter. Jess Jensen, en datter Kiersten Jessdatter.
Kvorup: Niels Nielsen, en tjenestepige Appelon Pedersdatter.
Kammersgaard: Niels Christensen, en søster Doretha Christensdatter. Vidner Jens 
Lauridsøn Barfoed, Kvong præstegård den 23. januar 1681.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1681.
Hallum: Peder Skreder, en datter. Jess Jensen, en datter. Jens Sørensen, en tjeneste
pige.
Kvong bye: Niels Mortensen, en datter. Jørgen Christensen, en tjenestepige. Christen 
Christensen, en datter. Niels Jepsen, en søn.
Aasted: Frands Jessen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en søn.
Kvorup: Niels Nielsen, en tjenestepige.
Aasted: Christen Nielsen, en tjenestepige. Vidner Jens Lauridsen Barfoed, Kvong 
præstegård den 12. juni 1681.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1682.
Hallum: Kiersten Christenskone, en pige. Jess Jensen, en datter. Peder Christensen, en
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datter. Christen Nissen, en datter. Jens Sørensen, en tjenestedreng.
Kvong bye: Niels Mortensen, en datter. Christen Christensen, en datter.
Aasted: Frands Jessen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en søn.
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Vidner Jens Lauridsen Barfoed.

Kop- og kvægskat fo r  1682.
Hallum: Christen Christensen og hustru, samt hans hustrus fader. Peder Christensen 
samt hans moder og en tjenestepige. Jes Poulsen og hustru. Peder Christensen og hustru 
samt en datter. Nis Christensen og hustru. Niels Christensen og hustru. Jes Jensen og 
hustru samt en datter. Søren Jensen og hustru. Christen Nissen samt en datter. Jens Sø
rensen og hustru samt en stifsøn og en tjenestedreng.
Kvong bye: Niels Michelsen samt hans fader og moder. Hans Christensen og hustru. 
Hans Eschesen og hustru. Christen Christensen og hustru samt en datter. Jørgen Chri
stensen og hustru. Niels Mortensen og hustru samt en datter. Laurids Sørensen og 
hustru samt en datter. Joen Hendrichsen og hustru.
Aasted: Inger Christensdatter. Thomas Lassen og hustru. Jep Jensen og hustru samt en 
datter. Peder Rasmussen og hustru. Søren Hansen og hustru. Peder Christensen og 
hustru. Christen Nielsen og hustru. Søren Rasmussen og hustru samt en søn. Frands 
Jessen og hustru samt hans moder og en tjenestedreng og en tjenestepige. [Frands 
Jessen kom senere til Janderup],
K am m ersgaard: Niels Christensen og hustru samt hans søster.
Kvorup: Niels Nielsen og hustru samt en tjenestepige. Jens Jensen og hustru. Jørgen 
Madsen og hustru.
At dette er rigtigt vidner Jens Lauridsen Barfoed, Kvong den 9. december 1682.

Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1682.
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestedreng. Christen Nissen, en tjenestekvinde. Søren 
Jensen, en søn. Jess Jensen, en datter. Peder Skredder, en datter. Kiersten Christens- 
kone, en tjenestepige.
Kvong bye: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter. Joen Hend
richsen, en tjenestepige.
Aasted: Frands Jessen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en søn. Jep Jensen, en datter. 
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Vidner Jens Lauridsen Barfoed.

Familie- og fo lkeskat forfalden til l. januar 1683.
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestedreng. Christen Nissen, en datter.
Kvong by: Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter.
Aasted: Frands Jessen, en dreng, en pige.
K vorup: Niels Nielsen, en pige. Jens Lauridsøn Barfoed.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1683:
Aasted: Søren Rasmussen, en søn Niels Sørensen. Christen Nielsen, en tjenestepige 
Mette Pedersdatter. Jep Jensen, en datter Kiersten Jepsdatter.
K vorup: Niels Nielsen, en pige Gertrud Pedersdatter.
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Kvong bye: Laurids Sørensen, en pige Kirsten Sørensdatter. Niels Mortensen, en datter 
AnneNielsdatter. Jørgen Christensen, en pige BarbaraNielsdatter. Christen Christensen, 
en datter Anne Christensdatter.
Hallum: Jens Sørensen, en dreng Mads Hansen. Christen Nissen, en pige Anne Jens
datter. Jes Jensen, en datter Kiersten Christensdatter. Peder Christensen, en datter Anne 
Pedersdatter. Jens Lauridsøn Barfoed.

Familie og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1684.
Hallum: Jens Sørensen, en stifsøn Jes Jørgensen.
Kvong: Christen Christensen, en datter Anna Christensdatter. Niels Mortensen, en 
datter Barbara Nielsdatter. Laurids Sørensen, en pige Ingeborg Lauridsdatter.
Aasted: Søren Rasmussen, en søn Niels Sørensen.
K vorup: Niels Nielsen, en pige Elle Madsdatter.
K am m ersgaard: Niels Christensen, en søster Dorethe Christensdatter. Vidner Jens 
Lauridsøn Barfoed, den 20. december 1683.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1684:
Aasted: Christen Nielsen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en søn.
Kvong by: Lauridz Sørensen, en datter. Niels Mortensen, en datter. Christen Chri
stensen, en datter.
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestepige. Jes Jensen, en søn.
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Vidner Jens Lauridsøn Barfoed.

Familie- og folkeskat forfalden til L januar 1685.
Hallum: Peder Christensen, en datter. Jens Sørensen, en tjenestedreng.
Kvong bye: Niels Mortensen, en datter. Christen Christensen, en datter.
Aasted: Søren Rasmussen, en søn.
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Vidner Jens Lauridsøn Barfoed, den 16. de
cember 1684.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1685:
Hallum: Peder Christensen, en tjenestepige. Peder Skredder, en datter. Jes Jensen, en 
søn.
Kvong by: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter.
Aasted: Søren Rasmussen, en datter. Christen Nielsen, en tjenestepige.
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Jens Lauridsøn Barfoed.

Kop- og kvægskat forfalden til 1. januar 1686.
Aasted: I gården Vestergaard: Søren Rasmussen og hustru og en søn. I samme gård 
Christen Nielsen og hustru og en tjenestepige. Christen Nielsen og hustru. Peder 
Christensen og hustru. Søren Hansen og hustru. Peder Rasmussen og hustru. Jep Jensen 
og hustru. Thomas Lassen og hustru. Laurids Erichsen og hustru.
K vorup: Niels Nielsen og hustru og en tjenestepige. Jens Jensen og hustru. Jørgen 
Madsen og hustru.
K am m ersgaard: Niels Christensen og hustru.
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Kvong by: Joen Henrichsen og hustru. Laurids Sørensen og hustru. Niels Mortensen 
og hustru og en datter. Jørgen Christensen og hustru. Christen Christensen og hustru 
og en datter. Niels Michelsen og hustru. Hans Eskesen, som formedelst ildebrand og 
ulykkelig tilslagen på hans heste og kvæg, er ganske forarmet, har alene på sine egne 
vegne en plag under tre år. Hans Christensen er og, formedeist overfaldende skade på 
hans heste og kvæg, gerådet udi største fattigdom, så han forgangne år måtte søge om 
hjælp hos andre.
Hallum: Jens Sørensen og hustru og en tjenestedreng. Christen Nissen og hustru. Søren 
Jensen og hustru og en datter. Nis Christensen og hustru. Niels Christensen og hustru. 
Peder Christensen og hustru og en datter. Jes Poulsen med sin fattige hustru og små 
umyndige børn, er ganske forarmet; sidder på et øde sted, forfalden og ganske 
brøstfeldig; har intet at give af, er ubetroet hos enhver, fordi han aldrig kan betale sin 
skyld. Christen Christensen i Ostergaard med sin hustru, sidder og udi største elen
dighed og fattigdom; måtte forleden år betle sit brød. Peder Christensen i Ostergaard 
og hustru. Dette testerer Jens Lauritsen Barfoed.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1686.
Hallum: Jes Jensen, en søn. Peder Christensen, en datter.
Kvong bye: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter.
Aasted: Søren Rasmussen, en søn.
Kvorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Kvong den 3. januar 1686, Jens Lauridsøn 
Barfoed.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1686:
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestedreng. Jes Jensen, en søn.
Kvong by: Christen Christensen, en datter. Joen Hendrichsen, en tjenestekvinde. 
Aasted: Christen Nielsen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en tjenestepige. 
Kvorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Kvong den 16. juni 1686, Jens Lauridsøn 
Barfoed.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1687.
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestedreng. Jes Jensen, en søn.
Kvong by: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter. Laurids Søren
sen, en datter.
Aasted: Søren Rasmussen, en datter. Den 29. december 1686, Jens Lauridsøn Barfoed.

Kop- og kvægskat fo r  31. marts 1687.
Hallum: Jens Sørensen og hustru og en tjenestedreng. Christen Nissen og hustru. 
Maren Sørenskone. Jes Jensen og hustru og en søn. Niels Christensen og hustru. Nis 
Christensen. Peder Christensen Ostergaard og hustru. Christen Christensen, ganske 
forarmet.
Kvong by: Joen Hendrichsen og hustru. Laurids Sørensen og hustru og en datter. Niels 
Mortensen og hustru. Jørgen Christensen og hustru. Christen Christensen og hustru og 
en datter. Hans Eschesen, forarmet ved ulykkelig ildebrand. Niels Michelsen, hvis hus 
afbrændte forgangne år, og hustru. Hans Christensen, forarmet. Christen Nielsen 
Vestergaard og hustru. Søren Rasmussen og en tjenestepige. Christen Hansen og
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hustru. Peder Christensen og hustru. Søren Hansen og hustru. Peder Rasmussen og 
hustru. Jep Jensen og hustru. Laurids Sørensen og hustru. Thomas Lassen og en tjene
stepige.
K am m ersgaard: Johanne Nielskone og en tjenestedreng. Niels Nielsen og hustru. Jens 
Jensen og hustru. Jørgen Madsen og hustru. [De tre sidstnævnte familier nævnes 1688 
under Kvorup],

Folkeskatforfalden til 1. ju li  1687:
Hallum: Jens Sørensen, en tjenestedreng. Jes Jensen en søn.
Kvong by: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter. Laurids Søren
sen, en datter.
Aasted: Christen Nielsen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en datter.
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Kvong præstegård den 18. juni 1687, Jens 
Lauridsøn Barfoed.

Folkeskat forfalden til L januar 1688.
Hallum: Jes Jensen, en søn. Jens Sørensen, en tjenestedreng.
Kvong by: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter.
Aasted: Søren Rasmussen, en datter. Jens Lauridsen Barfoed.

Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts og 11. ju n i 1688.
Hallum: Jens Sørensen og hustru, en tjenestepige, 1 skorsten, 1 ovn. Christen Nissen 
og hustru, 1 skorsten. Maren Sørenskone og en søn, 1 skorsten. Jes Jensen, en søn, en 
tjenestepige, 1 skorsten. Niels Christensen og hustru, 1 skorsten. Peder Christensen og 
hustru, 1 skorsten. Christen Christensen, ganske forarmet, 1 skorsten.
Kvong bye: Niels Michelsen, hvis hus for kort tid er ved ulykkelig ildebrand lagt i aske, 
med hustru, har 1 skorsten. Hans Christensen, forarmet, 1 skorsten. Hans Eschesen, 
forarmet, har 1 skorsten; er ej rytterbonde. Christen Christensen og hustru, 1 datter, 1 
skorsten, 1 ovn. Jørgen Christensen og hustru, 1 skorsten. Laurids Sørensen og hustru, 
1 skorsten. Joen Hendrichsen og hustru, 1 skorsten.
Aasted: Søren Rasmussen og en datter, 1 skorsten, 1 ovn. Christen Nielsen og hustru, 
1 skorsten. Peder Christensen og hustru, 1 skorsten. Christen Nielsen Kammersgaard 
og hustru, 1 skorsten. Søren Hansen og hustru, 1 skorsten. Peder Rasmussen og hustru, 
1 skorsten. Jep Jensen og hustru, 1 skorsten. Thomas Lassen, en tjenestepige, 1 skor
sten. Laurids Erichsen og hustru, 1 skorsten.
K am m ersgaard: Johanne Nielskone, en fattig enke, 1 skorsten.
K vorup: Niels Nielsen og hustru, 1 skorsten, 1 ovn. Jens Jensen og hustru, 1 skorsten. 
Jørgen Madsen, fattig og forarmet, 1 skorsten.
Kvong præstegård den 26. februar 1688, Jens Lauridsen Barfoed.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1688.
Hallum: Jes Jensen, en tjenestepige. Jens Sørensen, en tjenestedreng.
Kvong: Christen Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter.
Aasted: Christen Nielsen, en tjenestepige. Søren Rasmussen, en datter.
K vorup: Niels Nielsen, en tjenestepige. Efter hr. Jenses dødelig afgang testerer Peder 
Jensen degn.
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Folkeskat forfalden til 1. januar 1689.
Jes Jensen, en søn. Jens Sørensen, en tjenestedreng. Christen Pedersen, en datter. Niels 
Mortensen, en datter. Søren Rasmussen, en datter. Niels Nielsen, en tjenestepige. 
Testerer Hans Lassen Bagger.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1689:
Jens Sørensen, en dreng. Peder Christensen, en datter. Niels Mortensen, en datter. Lau
rids Sørensen, en datter. Søren Rasch, en datter. Niels Nielsen Qvorup, en tjenestepige. 
Testerer Hans Lassen Bagger, den 19. juni 1689.

Folkeskat forfalden til L januar 1690:
Jens Sørensen, en tjenestedreng. Jes Jensen, en søn. Christen Christensen, en tjene
stepige. Niels Mortensen, en datter. Søren Rasmussen, en datter. Kvong præstegård den 
20. december 1689, testerer Hans Lassen Bagger.

Folkeskat forfalden til L ju li  1690. (Regimentskriverens oplysninger) :
Peder Christensen, en tjenestepige. Jes Jensen, en tjenestepige. Jens Sørensen, en tjene
stedreng. Christen Nissen, en datter. Christen Christensen, en søn. Laurids Sørensen, 
en datter. Søren Rasmussen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning):
Jes Jensen, en tjenestepige. Jens Sørensen, en stifsøn. Christen Christensen, en tjenes
tepige. Niels Mortensen, en datter. Laurids Sørensen, en datter. Søren Rasmussen, en 
datter.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning):
Jes Jensen, en søn. Jens Sørensen, en søn. Christen Christensen, en tjenestepige. Laurids 
Sørensen, en datter. Søren Rasmussen, en datter. Jep Jensen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1692. (Regimentskriverens oplysninger).
Jes Jensen, en søn. Jens Sørensen, en søn. Gamle Christen Nissens enke, en datter. 
Laurits Sørensen, en datter. Jep Jensen, en datter. Søren Rasmussen, en datter.

Folke- og fam ilieskat forfalden til L januar 1696.
Hallum: Peder Christensen, en søn. Jes Jensen, en søn. Maren Sørens, en søn. Niels 
Bertelsen, en tjenestepige. Jens Sørensen, en søn og en tjenestepige.
Kvong bye: Hans Eschesen, en datter. Jørgen Christensen, en datter. Lauritz Sørensen, 
en søn.
Aasted: Peder Rasmussen, en datter. Peder Christensen, en datter.
Kvorup: Jens Jensen, en datter. Jørgen Madsen, en datter. Testerer Hans Lassen 
Bagger. Kvong præstegård den 8. januar 1696.

Folkeskat forfalden til ju li  termin 1696.
Hallum: Peder Christensen har en søn. Jes Jensen har en tjenestepige. Maren Sørens



123

har en søn. Jens Sørensen har en søn og en tjenestepige.
Kvong: Hans Eschesen har en datter. Christen Christensen har en tjenestepige. 
Aasted: Jep Jensen har en datter. Søren Rasmussen har en tjenestepige.
Kvorup: Jørgen Madsen har en datter. Jens Jensen har en søn. Niels Nielsen har en 
dreng. Kvong præstegård den 15. juni 1696, Hans Lassen Bagger.

Folkeskat forfalden til 1.januar 1697.
Hallum: Peder Christensen har en søn. Maren Sørens har en datter. Jens Sørensen har 
en søn.
Kvong bye: Jørgen Christensen har en datter. Kirsten Lauritzkone har en søn. 
Aasted: Jep Jensen har en datter.
Kvorup: Niels Nielsen har en dreng. Jørgen Madsen har en datter. Jens Jensen har en 
datter. Kvong præstegård den 17. december 1696, Hans Lassen Bagger.

Folkeskat forfalden til ju li  termin 1697:
Hallum: Peder Christensen har en søn. Jes Jensen har en pige. Jens Sørensen har en søn 
og en pige.
Kvong bye: Kirsten Lauritzkone har en søn.
Aasted: Jep Jensen har en datter. Peder Husted har en datter. Jens Jensen har en pige. 
Kvorup: Jens Jensen har en pige.
Kammersgaard: Christen Madsen har en pige. Kvong præstegård den 15. juni 1697, 
Hans Lassen Bagger.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1698.
Hallum: Peder Christensen har en søn. Jens Sørensen har en søn.
Kvong bye: Jørgen Christensen har en datter. Kirsten Lauritzkone har en søn. 
Aasted: Peder Rasmussen har en datter. Peder Christensen har en datter.
Kvorup: Jens Jensen har en datter. Testerer Hans Lassen Bagger.

Folke- og fam ilieskat forfalden til S e t Hansdag 1698:
Hallum: Jens Sørensen har en søn. Unge Jens Sørensen har en tjenestepige. Jes Jensen 
har en tjenestepige.
Kvong bye: Kirsten Lauritzkone har en søn.
Aasted: Peder Christensen har en datter. Jens Jensen har en tjenestepige.
Kvorup: Jens Jensen har en datter. Niels Nielsen har en tjenestedreng. Testerer Hans 
Lassen Bagger.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1699.
Hallum: Jens Sørensen har en søn og en datter.
Kvong: Kirsten Lauritzkone har en søn. Jørgen Christensen har en datter.
Aasted: Peder Christensen har en datter.
Kvorup: Niels Nielsen har en tjenestedreng. Jens Jensen har en datter.Testerer Hans 
Lassen Bagger.
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Familie og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699:
Hallum: Jens Sørensen har en datter. Christen Jessen har en tjenestepige.
Kvong: Søren Lauritzen har en tjenestepige.
Aasted: Peder Christensen har en datter.
K vorup: Jens Jensen har en søn. Niels Nielsen har en svend.
K am m ersgaard: Christen Madsen har en datter. Testerer Hans Lassen Bagger, Kvong 
præstegård den 12. juni 1699.
I filmrulle M-44500 findes følgende: Angående en klage over, at personer der er anført 
at svare familie og folkeskat 1699, ikke er anført at svare tjenestekarleskat. At af Kvong 
sogn de to børn er ikke indførte i mandtallet iblandt tjenestekarlene er sket i den tanke, 
at kongl. majsts. forordning om karleskatten allemådigst forskånede dem , efterdi for
ældrene opholdt dem, og de ikke tjente, ej heller nød løn. Dette ydmygeligst svares af 
de høje herres ydmygste tjener. Kvong præstegård den 13. august 1703, Hans Lassen 
Bagger.

Ekstraordinær tjenestekarleskat, påbudt 24/11699:
Niels Nielsen har en tjenestekarl Thomas Pedersen.

Kopskat forfalden til 31. december 1699 og 15. februar 1700.
Hallum: Jens Sørensen og hustru og en datter. Niels Bertelsen og hustru. Christen Jes
sen. Jørgen Pedersen og hustru. Poul Jessen. Peder Christensen og hustru. Niels 
Christen-sen og hustru.
Kvong by: Niels Michelsen og hustru. Benned Christensen og hustru. Niels Christen
sen og hustru. Søren Lauridsen og en tjenestepige. Joen Henrichsen og hustru. 
Aasted: Christen Christensen og hustru. Peder Rasmussen og hustru. Søren Hansen. 
Peder Christensen og hustru og en datter. Niels Sørensen og hustru og en tjenestepige. 
Christen Vestergaard og hustru.
K am m ersgaard: Christen Madsen og hustru.
K vorup: Niels Ostergaard og hustru. Jens Jensen og hustru og en søn. Niels Vester
gaard og hustru, og en tjenestedreng.
Her foruden de elendigste iblandt husarme, og de rette forarmede på ryttergårdene, hvil
ke foruden sin forrige armod, er nu især så forarmede, at de have hverken æde- eller 
sædekorn:
Hallum: Nis (Niels?) Christensen og hustru. Peder Pedersen og hustru. Jens Sørensen 
og hustru.
Kvong by: Niels Nielsen og hustru, som ejer hverken køer eller far. Hans Christensen, 
iligemåde, som herforuden har en vanfør og sengeliggende hustru. Jørgen Christensen 
og hustru, manden, foruden sin armod, er gi. svag og afmægtig.
Aasted: Christen Nielsen og hustru,har intet uden betlen at opholde sig med. Jens Jen
sen og hustru, foruden armod har i dette år begge to ligget i langvarig og elendig 
sygdom. Laurits Eriksen, foruden armod har inden døre en smitsom sygdom, hvoraf 
hustruen ligger dødelig syg.
Testerer Hans Lassen Bagger, Kvong præstegård den 23. december 1699.
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Kop- og udskiftningsskat fo r  31. december 1699 og 15. febr. 1700. 
Hallum: Hartk. 2-4-0-0, Jens Sørensen og hustru og en datter. 2-4-0-0, Niels Bertelsen 
og hustru. 2-2-0-0, Christen Jessen. 3-0-0-0, Jørgen Pedersen og hustru, samt Povel 
Jessen. 4-4-0-0, Peder Christensen og hustru, samt Niels Christensen og hustru. 
Kvong bye: Hartk. 1-6-0-0, Niels Michelsen og hustru. 2-2-0-0, Bennit Christensen og 
hustru. 2-2-0-0, Søren Lauridsen og en tjenestepige. 2-1-0-0, Joen Henrichsen og 
hustru.
Aasted: Hartk. 2-0-0-0, Christen Christensen og hustru. 2-1-0-0, Peder Rasmussen og 
hustru. 1700, Søren Hansen. l-6*/2-0-0, Peder Christensen og hustru og en datter. 5-7- 
0-0, Niels Sørensen og hustru og en tjenestepige, samt Christen Vestergaard og hustru. 
Kammersgaard: Hartk. 3-1-0-0, Christen Madsen og hustru.
Kvorup: Hartk. 2-6-0-0, Niels Ostergaard og hustru. 2-6-0-0, Jens Jensen og hustru 
og en søn. 1-6-0-0, Niels Vestergaard og hustru og en tjenestedreng.
Herforuden de elendigste iblandt husarme og de rette forarmede på ryttergårdene, 
hvilke, foruden sin forrige armod, er nu og især så forarmede, at de haver hverken æde 
eller sædekorn:
Hallum: Hartk. 3-1-0-0, Niels Christensen og hustru, samt Peder Pedersen og hustru. 
2200, Jens Sørensen den yngre og hustru.
Kvong bye: Hartk. 1-6-0-0, Niels Nielsen og hustru, som ejer hverken køer eller får. 
1-5-0-0, Hans Christensen i ligemåde, som her foruden har en vanfør og sengeliggende 
hustru. 1600, Jørgen Christensen og hustru, manden, foruden sin armod, er gammel 
svag og sengeliggende.
Aasted: Hartk. l-6'/2-0-0, Christen Nielsen og hustru. Har intet uden betlen at opholde 
sig med. 1-5-0-0, Jens Jensen og hustru, foruden armod har i dette år begge to ligget 
i langvarig og elendig sygdom. 1-4-0-0, Laurs Erichsen, foruden armod har inden døre 
en smitsom sygdom, hvoraf hustruen ligger dødelig syg.

Kopskat forfalden til 11. december 1704.
[Landmilitiens Munderingsskat?].

Hallum: Niels Christensen. Peder Christensen. Poul Jessen. Jørgen Pedersen. Peder 
Pedersen. Nis Christensen. Christen Jessen, har en tjenestepige. Morten Hansen, har en 
tjenestepige. Søren Jensen, har en tjenestepige. Salomon Eskesen.
Kvong by: Niels Michelsen. Hans Christensen. Benned Christensen. Niels Christensen. 
Peder Madsen. Christen Jørgensen. Søren Eschesen. Esche Christensen, har en tjene
stepige.
Aasted: Lauritz Erichsen. Jens Jensen. Christen Christensen, har en tjenestepige. Peder 
Rasmussen. Søren Hansen, har en tjenestepige. Peder Christensen. Jørgen Knudsen. 
Lambert Jensen. Christen Nielsen.
K am m ersgaard: Christen Madsen.
Kvorup: Niels Nielsen i Vestergaard., har en tjenestepige. Søren Jensen, har en tjene
stepige. Niels Nielsen i Ostergaard.
Tjenestekarle er her ikke uden dragonerne. Kroholdere, møllere, daglønnere og inder
ster, som har heste eller mere end en ko, eller bruger håndværk, er her ingen af. 
Håndværkere: Peder Pedersen i Hallum, en fæstebonde, har for nogle år siden begyndt
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at smede for sognefolkene, men fordi han derudover måtte forsømme sin avling, 
eftersom han ikke kunne holde tjenestefolk, lod han håndværket fare, og har i nogle år 
ikke brugt håndværket til at smede for by- eller sognefolk.
De bønders hustruer, som kan undertiden væve vadmel og grove lærret, når de kan få 
tid, er disse:
Kvong by: Christen Jørgensens hustru.
Aasted: Jens Jensens hustru.
Kvorup: Niels Nielsens hustru i Ostergaard.
Forarmede, gamle og udlevede folk, som formedelst deres høje alderdom og skrøbe
lighed, har måttet afstå deres gårde, og nu nyder livs ophold på stederne, er disse: 
Hallum: Jørgen Pedersen har en gi. moder.
Kvong by: Niels Michelsen har sin hustrus moder. Niels Christensen begge sine 
forældre. Christen Jørgensen sin moder.
Aasted: Lambert Jensen har sin formands fader.
Kvorup: Søren Jensen begge sine forældre. Niels Ostergaard sin moder.
Rytterkoner: Af Bruchdorphis regiment, og Zülows compagni, som i sognet efter deres 
mænds udfart er efterladte med deres små børn i yderste armod, er her tre, nemlig: 
Christophers Martens. Rasmus Nielsens. Christen Abels.
Forskrevne mandtal over så mange, som i indbemeldte sogn på ryttergodset findes, 
således rigtig at være forfattet, testerer underskrevne Hans Lassen Bagger. Kvong 
præstegård den 18. febr. 1705.

Ekstraordinær karosse, paryk og fontangeskat 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept 1710.

Aasted by: 1/3 part gård, Christen Christensen, har 1 tjenestepige. Vi gård, Laurits
Erichsen, har 1 tjenestepige.
Kvong by: 1 boel, Søren Eskesen, har en pige. 1 boel, Jes Jensen, har 1 pige. 
Hallum: Vi gård, Morten Hansen, har 1 tjenestekvinde. Vi gård, Christen Nielsen, har 
1 tjenestepige.
At dette er rigtigt, testerer Kvong præstegård den 19. december 1710, Bruun.
At ingen af fornævnte eller andre bærer parykker eller toppe eller fontanger, bekræftes 
herved. Kvong 18. december 1710. Christen Christensen. Jens Jensen. Søren Eskesen. 
Morten Hansen. Christen Nielsen.

Kop- og hesteskat, udstedt Stralsund den 7. november 1711.
Efter kongl. majsts. allemådigste forordning om kop- og hesteskat udi Danmark, date
ret hovedkvarteret for Stralsund den 7. november 1711, findes aldeles ingen på rytter
godset i Kvong sogn, enten håndværksfolk eller andre, som noget bør svare og betale, 
undtagen velbårne frue løjtnant Kosis', som svarer af en tjenestepige een rigsdaler, 
hvilken jeg i mandtallet til amtsstuen har opført i henseende jeg ej vidste til visse, til 
hvilken part hun skulle henhøre.
Dette således rigtig at være, Kvong præstegård den 9. januar 1712, testerer Bruun.
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Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  L jydske regiment, dateret 20. januar 1713. 
Hallum: Christen Nielsen Ostergaard, en tjenestepige. Christen Jessen, en tjenestepige. 
Morten Hansen, en tjenestepige.
Kvong by: Laust Jensen Malle, en tjenestepige. Jes Langsig, en tjenestepige. Niels 
Christensen, en tjenestepige. Søren Eskesen, en tjenestepige.
Aasted: Laurits Eriksens enke, en tjenestepige. Christen Nørgaard, en tjenestepige.

Kopskatsberegning fo r  1. jydske regiment efter forordningen a f  1. februar 1717.
Håndværksfolk: Christen Pedersen.
Husfolk som har mere end een ko: Barbara Pedersdatter.

Kopskatsberegning over præsternes indgivne mandtaller 
såvidt ryttergodset udi hr. krigsråd Rasches distrikt, tilkommer at svare år 1718. 

Christen Pedersen bruger smedehåndværket, svarer efter angivelse for sig selv en 
rigsdaler.

Lunde og Outrup sogne,
Vester Horne herred.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Lunde sogn:
Christen Pedersen Kastkier, en tjenestepige Kirsten Christensdatter. Jens Jessen, Lund- 
tarp, en tjenestedreng Niels, en tjenestepige Anne. Hans Christensen, Debel, en tjene
stedreng Hans. Anne Enevoldsdatter ibidem, en tjenestekarl Bertel, en tjenestepige 
Boeld.

Outrup sogn:
Allerslev: Christen Hansen, en datter Maren Olufsdatter. Michel Pedersen, en datter 
Gye. Niels Christensen, en tjenestepige Anne.
Rottarp: Boj Christensen, en søn Christen. Christen Hansen, en tjenestepige Kiersten. 
Jes Jensen, en søster Sidsel. Niels Hansen, en tjenestekvinde Maren. Lambert Rasch, 
herredsskriveren, og hustru, har ingen tjenestefolk, eftersom han intet nyder for sin 
bestilling, og er ganske forarmet.
Skyhede: Søren Aal, en datter Maren.
Dejrup: Las Ibsen, en datter Mette.
Torbøl: Morten Jensen, en datter Karen.
Outrup: Mads Terchelsen, en datter Maren. Peder Knudsen, en datter Maren. 
AUerslev: Jens Sørensen, en datter Maren. Bertel Madsen, en datter Mette. Lisbet, en 
datter Margrete.
Gammelgaard: Søren Thomsen, en søn Niels, en datter Karen. At dette er en rigtig co-
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pie af den fortegnelse som, efter kongl. forordning, ovenskrevne dato, til provsten er 
fremsendt, vidner jeg C. Warde.

Familie- og fo lkeskatforfalden til 1. ju li  1681:
Lunde sogn:
Christen Pedersen Kastkier, en pige Kiersten. Jens Jessen Lundtarp, en tjenestedreng 
Niels, en tjenestepige Anne. Hans Christensen Debel, en tjenestedreng Hans Clemend- 
sen. Anne Enevoldsdatter ibidem, en dreng Lass Christensen, en tjenestepige Boeld Pe- 
dersdatter. Lunde præstegård den 1. juli 1681, C. Warde.

Outrup sogn:
Allerslev: Christen Hansen, en datter Maren. Michel Pedersen, en datter Gye. 
Rottarp: Boj Christensen, en søn Christen. Christen Hansen, en tjenestepige Anne. Jess 
Jensen, en søster Sidzel. Niels Hansen, en tjenestepige Maren. Lambert Rasch, herreds
skriver, og hustru, har ingen tjenestefolk, nyder intet for bestillingen, og er forarmet. 
Skyhede: Søren Aal, en datter Maren. Salig Peder Degns hustru, en tjenestepige Maren. 
Dejrup: Las Ibsen, en datter Mette.
Torbøl: Morten Torbøl [Jensen, se 1/1 1681] ,en datter Karen.
Outrup: Madtz Terchelsens hustru, en tjenestekarl Michel, en datter Maren. Peder 
Knudsen, en datter Maren.
Allerslev: Jens Sørensen, en datter Maren. Bertel Madsen, en datter Mette. Iver Tho- 
masen en tjenestepige Maren. Peder Pedersen ibidem, en tjenestepige Jahanne.
Er betalt 10 16 mark ved Jens Christensen af Vitarp den 28. juni 1681.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1682.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en tjenestepige Kirsten Christensdatter.
Lundtarp: Jens Jessen, en tjenestedreng Jens Hansen, en tjenestepige Anne.
Debel: Hans Christensen, en tjenestedreng [Hans Clemendsen?]. Anne Enevoldsdatter, 
en tjenestepige Boeld Pedersdatter. Disse ovenskrevne af rytterbøndemes børn og 
tjenestefolk at findes udi Lunde sogn som bør at antegnes til consumption og folkeskat 
ovenskrevne tid at udgive vidner jeg med egen hånd underskreven, Lunde præstegård 
den 18. december 1681. C. Warde.

Outrup sogn:
Allerslev: Christen Hansen, en tjenestepige Maren Sørensdatter. Michel Pedersen, en 
datter Gye Michelsdatter. Jens Sørensen, en tjenestedreng Iver Christensen, en søn Hans 
Jensen. Bertel Madsen på Væringen, en datter Mette Bertelsdatter. Peder Pedersen 
Gammelgaard, en tjenestepige Mette Michelsdatter.
Rottarp: Boj Christensen, en søn Christen Bojsen. Christen Hansen, en tjenestepige 
Kirsten Nielsdatter. Jes Jensen, en søster Sidsel Jensdatter. Niels Hansen, en tjene
stepige Maren Staffensdatter. Søren Aal Skyhede, en datter Maren. Salig Peder Degns 
hustru, en tjenestekvinde Maren Nielsdatter. Las Ibsen Dejrup, en datter Mette Las- 
datter. Morten Jensen Torbøl, en datter Karen Mortensdatter. Salig Mads Terchelsens
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hustru i Outrup, en datter Maren Madsdatter. Peder Knudsen i Outrup, en datter Maren 
Sørensdatter. Disse ovenskrevne af rytterbøndemes børn og tjenestefolk at findes udi 
Outrup sogn, som bør at antegnes til consumption- og folkeskat ovenskrevne tid at 
udgive vidner jeg med egen hånd underskreven Lunde præstegård den 18. december 
1681. C.Warde.

Familie- og fo lkeskat forfolden til S e t Hansdag 1682.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en tjenestepige Kiersten, en datter Anne.
Tarp: Jens Jessen, en tjenestepige Anne, en tjenestedreng Jens. Jens Christensen Tang, 
en tjenestepige Anne. Maren Jesskone, en tjenestekarl Bertel. Else i Lundager, en 
tjenestedreng Gunde Pedersen.
Debel: Anne Enevoldsdatter, en tjenestedreng Christen, en tjenestepige Boeld Peders- 
datter. Hans Christensen, en tjenestedreng Hans Clemendsen.
Tarp: Thomas Andersens enke, en søn Morten Thomsen.

Outrup sogn:
Dejrup: Las Ibsen, en datter Mette. Niels Pedersen, en stifdatter Kiersten Michels- 
datter. Morten Jensen i Torbøl, en datter Karen Mortensdatter. Salig Mads Terchelsens 
hustru, en datter Maren Madsdatter, en tjenestedreng Christen Pedersen. Peder Knud
sen i Outrup, en datter Maren Sørensdatter. Peder Pedersen Gammelgaard, en tjene
stepige Mette. Søren Aal i Skyhede, en datter Maren. Rasmus Nielsen i Allerslev, en 
stifsøn Oluf. Michel Pedersen ibidem, en datter Gye. Jens Sørensen, en tjenestedreng 
Ifver. Bertel Væring, en datter Mette. Boj i Rottarp, en datter Appelone. Christen 
Gammelgaard, en tjenestepige Anne. Jess Jensen ibidem, en søster Sidtzel. Niels 
Hansen, en tjenestepige Maren Staffensdatter. Lambert Rasch, en tjenestedreng Christen 
Bodsen. Lunde præstegård den 17. juni 1682. C. Warde.

Kop- og kvægskat fo r  11. december 1682.
Lunde sogn:
Kastkier: 1 gård, Christen Pedersen og hustru samt en tjenestepige.
Lundtarp: 1 gård, Jens Jessen og hustru samt en tjenestedreng og tjenestepige. 1 boel, 
Tomis Andersens enke og sønnen Morten.
Lundager: 1 gård, Esche Lassen, ungkarl,samt en tjenestepige.
Tang: V2 gård, Søren Christensen og hustru. 16 gård, Jens Christensen og hustru samt 
en tjenestepige Maren. 16 gård, Maren Jeeskone, enke, samt en dreng 12 år.
Debbel: 16 gård, Anne Enevoldsdatter, enke, samt en tjenestedreng og en tjenestepige. 
V2 gård Hans Christensen og hustru samt en tjenestedreng, og en datter 13 år. 

Outrup sogn:
Rottarp: 1 gård, Niels Hansen, enkemand, samt en datter 13 år, og en tjenestekvinde 
Maren og en tjenestepige. 1 gård, Christen Hansen og hustru samt en tjenestepige. 1 
gadehus, Jes Jensen, ungkarl, og en tjenestekvinde. 1 gadehus, Boye Christensen og 
hustru samt en søn og en datter.
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Skyhede: 1 gadehus, Christen Pedersen og hustru. 1 gadehus, Søren Aal og hustru samt 
en datter. 1 gadehus, salig Peder Jacobsens hustru.
Gammelgaard: ‘/i gård, Peder Pedersen og hustru samt en tjenestepige. 16 gård, 
Christen Pedersen, ungkarl.
Torbøll: 16 gård, Gravers Nissen og hustru samt en tjenestepige. Strøgods, hvoraf gi
ves, til rytter Mads Grafuersen og hustru. VS gård, Peder Nielsen og hustru samt en søn 
i trettende år. 1 gård, Morten Jensen og hustru samt en datter og en datter i trettende
oar.
Outrup bye: 1 gård, Mads Terchelsens enke og hendes datter Maren, som har fæstet 
den halve part, samt datteren Mette. 16 gård, Bachen Nielsen og hustru samt en søn 11 
år. 16 gård,Peder Knudsen og hustru samt en datter og en tjenestedreng i trettende år. 
1 hus, Hans Thomsen, som er en vanfør krøbling, og hustru.
Allerslev: 16 gård, Hans Christensen og hustru, samt Christen Hansen, en gammel mand 
på sin aftægt. 16 gård, Rasmus Nielsen og hustru samt en søn Oluf Pedersen. 16 boel, 
Michel Pedersen og hustru samt en datter Gye Michelsdatter. 16 boel, Niels Christensen 
og hustru samt en søn 14 år, en tjenestekvinde Maren Oris, en tjenestekvinde. 1 gård, 
Jens Sørensen og hustru samt en tjenestedreng. 1 boel,Bertel Madsen og hustru samt 
en datter og en tjenestepige Magrete.
Debel: 1 boel, Peder Sørensen og hustru.
Dejrup: 16 gård, Las Ibsen og hustru. 16 gård, Niels Pedersen og hustru. 1 gård, Niels 
Terchilsen og hustru. Lunde præstegård den 14. december 1682, C. Varde.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1683.
Lunde sogn:
K astkæ r: Christen Pedersen, en tjenestepige Kirsten Christensdatter.
Lundtarp: Jens Jessen, en tjenestedreng Christen Hansen, en tjenestepige Anne Chri
stensdatter. Thomas Andersens enke, en søn Morten Tomsen.
Tange: Jens Christensen, en tjenestepige.
Lundager: Esche Lassen, en tjenestepige Anne Sørensdatter.
Debel: Anne Enevoldsdatter, en tjenestedreng Lass, en tjenestepige Bold. Hans Chri
stensen, en tjenestedreng Christen Pedersen.

Outrup sogn:
Rottarp: Niels Hansen, en tjenestepige Maren Steffensdatter, en tjenestekvinde Maren. 
Christen Hansen, en tjenestepige Kirsten Nielsdatter. Jess Jensen, en tjenestekvinde 
Maren Pedersdatter. Boj Christensen, en søn Christen Bodsen, en datter Appelone. 
Søren Aal, en datter Maren. Peder Pedersen i Gammelgaard, en tjenestepige Anne 
Christensdatter.
Torbøl: Gravers Nissen, en tjenestepige Kirsten Nielsdatter. Morten Jensen, en datter 
Karen Mortensdatter.
Outrup bye: Mads Terchelsens enke, en datter Mette Madsdatter. Peder Knudsen, en 
datter Maren Sørensdatter.
Allerslev: Rasmus Nielsen, en søn Olluf Pedersen. Michel Pedersen, en datter Gye 
Michelsdatter. Niels Christensen, en tjenestekvinde Kirsten Pedersdatter, en tjene-
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stekvinde Maren Boris. Jens Sørensen,en tjenestedreng Iver Christensen. Bertel Mad
sen, en datter Mette, en tjenestepige Magrete. C. Warde.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1683.
Lunde sogn:
Jens Jessen Lundtarp, en tjenestedreng Christen, en tjenestepige Anne. Simon Chri
stensen, en tjenestepige Boeld. Hans Christensen ibidem, en tjenestedreng Christen 
Pedersen.

Outrup sogn:
Skyhede: Søren Aal, en datter Maren.
Dejrup: Niels Pedersen, en datter Kirsten.
Gam m elgaard: Peder Pedersen, en tjenestepige Anne.
Torbøl: Morten Jensen, en datter Karen, en tjenestekarl Bertel.
Outrup: Bachen Nielsen, en søn Niels. Niels Bachesen, en tjenestepige Maren. Peder 
Knudsen, en datter Maren.
Allersleff: Hans Christensen, en tjenestepige Karen. Michel Pedersen, en datter Gye 
Michelsdatter. Niels Christensen, en tj enestepige Anne Christensdatter. Rasmus Nielsen, 
en søn OlluffPedersen. Jens Søfrensen, en tjenestedreng Iver. Bertel Madsen, en datter 
Mette. Lunde præstegård d. 16. juni 1683. C. Warde.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1684:
Lunde sogn:
K astkæ r: Christen Pedersen, en tjenestepige Kiersten Christensdatter, en datter Anne 
Christensdatter.
Lundtarp: Jens Jessen, en tjenestedreng Christen, en tjenestepige Anne.
Lundager: Esche Lassen, en tjenestedreng Gunde.
Debel: Simon Christensen, en tjenestedreng Niels, en tjenestepige Bold Pedersdatter. 
Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Allerslev: Niels Christensen, en tjenestedreng Niels, en søster Maren Borris. Michel 
Pedersen, en datter Gye. Rasmus Nielsen, en søn Olluf. Jens Sørensen, en dreng Ifver. 
Bertel Madsen, en datter Mette, en tjenestepige Magrete.
Rottarp: Boj Christensen, en datter Appelon. Christen Hansen, en tjenestepige Kirsten 
Nielsdatter. Niels Hansen, en tjenestepige Maren Staffensdatter. Jess Jensen, en tjene
stekvinde Maren Pedersdatter. Søren Aal i Skyhede, en datter Maren Sørensdatter. 
Deirup: Niels Pedersen, en søn Christen.
Outrup: Peder Knudsen, en datter Maren, en tjenestedreng Jørgen.
Torbøll: Morten Jensen en datter Karen. Peder Nielsen, en søn Niels. Lunde præstegård 
den 18. december 1683. C. Warde.
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Familie- ogfolkeskat forfalden til L ju li  1684.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en tjenestepige Kirsten Christensdatter, en datter Anna. 
Lundtarp: Karl Christensen, en tjenestedreng Christen, to tjenestepiger Anna og 
Maren.
Debel: Simon Christensen, en tjenestedreng Niels Bennidsen, en tjenestepige Boeld 
Pedersdatter. Hans Christensen, en datter.
Lundager: Esche Lassen, en tjenestepige Maren Pedersdatter.

Outrup sogn:
Allerslef: Niels Christensen, en tjenestedreng Niels. Rasmus Nielsen, en søn Olluff. Jens 
Sørensen, en tjenestedreng Ifver Christensen. Bertel Madsen, en datter Mette, en tjene
stekvinde Magrete.
Rottarp: Boj Christensen, en datter Appelone. Christen Hansen, en tjenestepige Maren 
Jørgensdatter, en tjenestekvinde Maren Pedersdatter. Niels Hansen, en tjenestepige 
Maren Staffensdatter. Jess Jensen, en tjenestekvinde Kirsten Christensdatter. 
Skyhede: Søren Aal, en datter Maren.
Deirup: Niels Pedersen, en søn Christen.
Outrup: Peder Knudsen, en datter Maren, en tjenestedreng Jørgen.
Torbøl: Morten Jensen, en datter Inger. Peder Nielsen, en søn Niels.
Gam m elgaard: Peder Pedersen, en tjenestepige Anne Christensdatter. Christen Pe
dersen, en tjenestepige Ingier Pedersdatter. Lunde præstegård den 18. juni 1684, 
Rasmus Lassen Rasmussen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1685:
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en datter Anne.
Lundtarp: Karl Christensen, en tjenestedreng Christen, en tjenestepige.
Debel: Simon Christensen, en tjenestedreng Niels, en tjenestepige Boeld. Hans Chri
stensen, en datter Karen.

Outrup sogn:
Allerslev: Jens Sørensen, en dreng Ifver. Bertel Madsen, en datter Mette, en tjeneste
pige Margrete.
Rottarp: Boj Christensen, en datter Appelone. Christen Hansen, en en tjenestepige 
Kiersten, en tjenestekvinde Maren. Niels Hansen, en tjenestepige Maren, en datter 
Anne. Jes Jensen, en tjenestekvinde Kiersten. Søren Aal i Skyhede, en datter Maren. 
Outrup: Peder Knudsen, en tjenestedreng Jørgen. Niels Bakensen, en pige Maren. 
Torbøl: Morten Jensen, en datter Karen. Peder Nielsen, en søn Niels.
Gammelgaard: Peder Pedersen, en tjenestepige Johanne. Christen Pedersen, en 
tjenestepige Mette. Lunde præstegård den 16. december 1685, Rasmus Lassen 
Rasmussen.
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Familie og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1685.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en datter Anne.
Lundtarp: Karl Christensen, en tjenestedreng Christen, en pige Margrete.
Debel: Hans Christensen, en datter Karen, som er i urolige tanker geråden.

Outrup sogn:
Allerslev: Jens Sørensen, en dreng Ifver. Bertel Madsen på Væring, en datter Mette, 
en pige Margrete.
Rottarp: Boj Christensen, en datter Appelone. Niels Hansen, en tjenestekvinde Maren, 
en datter Anne. Christen Hansen, en tjenestekvinde Maren. Jes Jensen, en tjeneste
kvinde Kiersten. Søfren Aal i Skyhede, en datter Maren.
Torbøll: Peder Nielsen, en søn Niels. Morten Jensen, en datter Karen.
Gammelgaard: Peder Pedersen, en pige Johanne. Christen Pedersen, en pige Mette. 
Peder Sørensen i Debbel, en tjenestekvinde Kiersten.
Dejrup: Niels Pedersen, en pige Kiersten.
Outrup: Jørgen Amptoft, en dreng Jørgen. At dette således er, vidner Rasmus Ras
mussen Lassen. Den 10. juni 1685.

Kop- og kvægskal forfalden til 1. januar 1686.
Lunde sogn:
Kastkier: Christen Pedersen og hustru.
Tarp: Carl Christensen og hustru og en pige.
Lundager: Eske Lassen.
Debel: Hans Christensen og hustru. Løjtnant Hans Casper, bruger den halve gård, har 
en pige.
Tang: Søren Christensen og hustru. Jens Christensen og hustru. Maren Jenskone. 
Således efter angivelse, dette mandskab og fortegnelse rigtig at være testerer Rasmus 
Lassen,

Outrup sogn:
Bertel på Væring, en fattig forarmet mand samt en datter.
Allerslev: Niels Christensen og hustru. Michel Pedersen og hustru. Rasmus Nielsen og 
hustru. Jens Sørensen og hustru. Hans Christensen og hustru.
Gam m elgaard: Peder Pedersen og hustru og en pige. Christen Pedersen og hustru og 
en pige.
Torbøll: Karen Mortens og en datter. Peder Nielsen og hustru. Rasmus Corporal har 
en fjerdepart af gården, og en dreng. Mads Graversen, lever med hustru og små nøgne 
bøm i armod; har ikke heller angivet sig.
Outrup: Bachen Nielsen og hustru. Jørgen Amtoft og hustru. Niels Backensen og 
hustru og en pige. Et hus; Hans Thomsen.
Rottarp: Christen Hansen og hustru og et tjenestefolk. Niels Hansen og hustru og en 
tjenestekvinde. En husmand Jes Jensen. En husmand Boe Christensen.
Skyhede: En husmand Søren Aal. En husmand Bertel Jørgensen.
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Dejrup: Las Ibsen og hustru. Niels Pedersen og hustru og en pige. Niels Terchelsen og 
hustru.
Debel: Peder Sørensen og hustru.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1686:
Lunde sogn:
Søndertarp: Carl Christensen, en pige Karen, den 17. december 1685, Rasmus Ras
mussen Lassen.

Outrup sogn:
Gammelgaard: Peder Pedersen, en pige Mette. Christen Pedersen, en pige Johanne. 
Bertel Madsen på Væring, en datter.
Rottarp: Christen Hansen, en tjenestepige Kiersten Nielsdatter. Niels Hansen, en tjene
stekvinde Maren Staffensdatter. Jess Jensen, en tjenestekvinde Kiersten. Boj Christen
sen, en datter Appelone.
Torbøl: Karen Mortens, en datter Karen.
Dejrup: Niels Pedersen, en pige Kiersten.
Outrup: Niels Backensen, en pige Maren. Dette så at være testeres Lunde præstegård 
den 17. december 1685. Rasmus Rasmussen Lassen.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1686:
Lunde sogn:
Lundager: Esche Lassen, en pige.
Tarp: Karl Christensen, en pige Karen.
Debel: Hans Christensen, en dreng Hans. Lieutenant Hans Casper, en dreng Las. 

Outrup sogn:
Gammelgaard: Peder Pedersen, en pige Mette. Christen Pedersen, en pige Johanne. 
Allerslev: Hans Christensen, en pige Karen. Peder på Væring, et kvindfolk Margrete. 
Rottarp: Christen Hansens enke, en dreng Christen. Niels Hansen, et kvindfolk Maren 
Pedersdatter. Boj Christensen, en datter Appelone.
Torbøl: Karen Mortens, en datter Karen. Corporal Rasmus, en dreng Jens.
Dejrup: Niels Pedersen, en pige Kiersten. Lunde præstegård d. 8. juni 1686, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1687.
Lunde sogn:
Tang: Maren Jesskone, en dreng Hans.
Tarp: Karl Christensen, en pige Karen.

Outrup sogn:
Peder på Væring, et kvindfolk Margrete.

Rottarp: Christen Hansens enke, en tjenestedreng Christen, en tjenestekvinde Maren. 
Niels Hansen, en tjenestekvinde Kiersten Nielsdatter. Boj ibid, [(må være Boj Christen
sen], en datter.
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Torbøl: Karen Mortens, en datter Karen. Niels Pedersen Dejrup, en pige Kiersten. 
Testerer Rasmus Rasmussen Lassen, Lunde præstegård, d. 14/12 1686.

Kop- og kvægskat fo r  31. marts 1687.
Lunde sogn:
Kastkier: Christen Pedersen og hustru.
Tarp: Carl Christensen og hustru og en pige.
Tang: Jens Christensen og hustru. Maren Jeskone. Søren Christensen og hustru. 
Debel: Hans Christensen og hustru. Løjtnant Hans Caspar af den halve partgård, og en 
pige.
Lundager: Esche Lassen og hustru.

Outrup sogn:
Torbøll: Karen Mortens og en datter. Peder Nielsen og hustru. Corporal Rasmus af den 
halve gård, og en dreng.
Gammelgaard: Peder Pedersen og hustru. Christen Pedersen og hustru.
Allerslev: Jens Sørensen og hustru. Niels Christensen og hustru. Michel Pedersen og 
hustru. Hans Christensen og hustru. Rasmus Nielsen. Peder Sørensen på Væring og 
hustru.
Outrup: Bachen Nielsen og hustru. Jørgen Amtoft og hustru. Niels Bachensen og 
hustru. Hans Thomsen, en husmand.
Rottarp: Niels Hansen og hustru. Christen Hansens enke, forarmet, ejer intet selv, 
behøver med andre højlig at hjælpes med hendes små uopfødte børn. Jes Jensen, en 
husmand. Boj Christensen, en husmand.
Deirup: Las Ibsen og hustru. Niels Pedersen og hustru. Niels Terchelsen og hustru. 
Peder Debel og hustru. Lunde præstegård den 6. april 1687, Rasmus Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. ju li 1687:
Lunde sogn:
Søndertarp: Carl Christensen, en pige.
Øster Debel: Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Allerslev: Hans Christensen, en pige.
Torbøl: Karen Mortens, en datter, en dreng Hans.
Gammelgaard: Peder Pedersen, en pige. Christen Pedersen, en pige.
Rottarp: Boj Christensen, en datter. Lunde præstegård den 12. juni 1687, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1688:
Lunde sogn:
Tarp: Karl Christensen, en pige.
Debel: Leutenant Caspar, en dreng. Hans Debel, en pige.
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Outrup sogn:
Allerslev: Hans Chrensen, en pige. Jens Sørensen, et kvindfolk Kiersten.
Torbøl: Corporal Rasmus, en dreng. Karen Mortens, en datter.
Rottarp: Boj Christensen, en datter, en dreng. Salig Christen Gammelgaards enke, en 
pige. Dette så at være testerer, Lunde præstegård den 24. december 1687, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts og 11. ju n i  1688.
Lunde sogn:
Kastkier: Christen Pedersen; denne dannemand er formedelst ulykkelig ildebrand, af 
en god tilstand, gerådet i en ond tilstand, og behøver medlidenhed og forståelse. 
Tarp: Carl Christensen og hustru, 1 ildsted.
Lundager: Esche Lassen og hustru, 1 ildsted.
Tarp: Morten Thomsen, 1 ildsted.
Tang: Søren Christensen og hustru, 1 ildsted. Jens Christensen og hustru, 1 ildsted. 
Maren Jeskone, 1 ildsted.
Debel: Hans Christensen og hustru, 1 ildsted.

Outrup sogn:
Allerslev: Jens Sørensen og hustru, 1 ildsted. Niels Christensen og hustru, 2 ildsteder. 
Michel Jensen, 1 ildsted. Hans Chrense [fejl for Christensen?] og hustru, 1 ildsted. 
Rasmus Nielsen, 1 ildsted. Peder Sørensen på Væring, 1 ildsted.
Debel: Peder Sørensen, har nylig lidt stor skade på hans heste, 1 ildsted.
Outrup: Niels Bachensen og hustru, 1 ildsted. Jens Bachensen og hustru, 1 ildsted. 
Torbøll: Karen Mortens, en fattig enke, trænger til hjælp, 1 ildsted. Peder Nielsen og 
hustru, 1 ildsted.
Gam m elgaard: Peder Pedersen og hustru, 1 ildsted. Christen Pedersen og hustru, 2 
ildsteder.
Deirup: Niels Pedersen og hustru, 1 ildsted. Niels Andersen og hustru, 1 ildsted. Niels 
Terkelsen og hustru, 1 ildsted.
Rottarp: Niels Hansen og hustru, 1 ildsted. Else Christen Hansens, en forarmet enke 
med fire små børn, har hjælp behov, 1 ildsted. Boj Christensen, husmand, har ingen 
heste etc., 1 ildsted. Lunde præstegård den 21. februar 1688. Rasmus Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1688.
Lunde sogn:
Tarp: Karl Christensen, en pige.
Debel: Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Allerslev: Hans Christensen, en pige. Niels Smed, en pige.
Outrup: Jørgen Amtoft, en pige.
Torbøl: Karen Mortens, en tjenestedreng.
Rottarp: Boj Christensen, en datter. Else salig Christen Gammelgaards, et kvindfolk.
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Gammelgaard: Peder Pedersen, en pige. Christen Pedersen, en pige. Lunde præste
gård den 11. juni 1688, Rasmus Rasmussen Lassen.

Folkeskatforfalden til 1. januar 1689.
Lunde sogn:
Tang: Maren Jenskone, en dreng.
Tarp: Karl Christensen, en pige.
Debel: Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Peder Søfrensen på Væring, et kvindfolk Margrete.
Outrup: Niels Backensen, en pige.
Torbøl: Karen Mortens, en datter.
Rottarp: Boj, en datter. Lunde præstegård den 14. december 1688, Rasmus Rasmussen 
Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. ju l i  1689:
Lunde sogn:
Tarp: Karl Christensen, en tjenestepige.
Lundager: Eske Lassen, en tjenestepige.
Debel: Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Allerslev: Niels Christensen, en tjenestepige.
Væring: Peder Sørensen, en tjenestekvinde.
Torbøl: Karen Mortens, en datter.
Gammelgaard: Peder Pedersen, en tejnestepige.
Rottarp: Boy Christensen, en datter. Lunde præstegård den 7. juni 1689, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1690.
Lunde sogn:
Tarp: Carl Christensen, en pige. Hans Debel, en datter.

Outrup sogn:
Allerslev: Peder Væring, en tjenestekvinde.
Torbøl: Rasmus Jensen, en tjenestekvinde Maren. Karen Mortens, en datter. 
Rottarp: Boj Christensen, en datter. Christen Christensen, en pige Kiersten. Lunde 
præstegård den 20. december 1689, Rasmus Rasmussen Lassen.

Folkeskat forfalden til 1. ju li 1690. (Regimentskriverens oplysninger): 
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en datter.
Tarp: Carl Christensen, en pige.
Debel: Hans Christensen, to piger.
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Outrup sogn:
Væring: Peder Sørensen, et kvindfolk..
Allerslev: Niels Smed, en pige.
Outrup: Niels Bachensen, en pige.
Torbøl: Rasmus Jensen, en dreng. Peder Nielsen, en dreng. Karen Mortens, en datter. 
Gammelgaard: Christen Pedersen, et kvindfolk. Peder Pedersen, en pige.
Rottarp: Boj Christensen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning):
Lunde sogn:
Tarp: Karl Christensen, en søster.
Debel: Hans Christensen, 2 døtre.

Outrup sogn:
Væring: Peder Sørensen, et kvindfolk.
Allerslev: Hans Christensen, en pige.
Outrup: Niels Bachensen, en pige.
Torbøl: Karen Mortens, en datter. Peder Nielsen, en søn. Rasmus Jensen Corporal, en 
pige.
Gammelgaard: Peder Pedersen, en pige. Christen Pedersen, en pige.
R ottarp : Boj Christensen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning):
Lunde sogn:
Tarp: Carl Christensen, en tjenestepige.
Tang: Jens Christensen, en tjenestepige. Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Peder Sørensen på Væring, en tjenestepige.
Rottarp: Boje Christensen, en datter.
Outrup: Jens Backensen, en tjenestepige.
Torbøl: Karen Mortensdatter, en datter. Rasmus Jensen, en tjenestepige. 
Gammelgaard: Christen Pedersen, en tjenestepige. Peder Pedersen, en tjenestepige. 
Dejrup: Niels Andersen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1/11692. (Regimentskriverens oplysning).
Lunde sogn:
Tarp: Carl Christensen, en søster.
Debel: Hans Christensen, en datter.

Outrup sogn:
Debel: Peder Sørensen, et kvindfolk.
Rottarp: Boje Christensen, en datter.
Outrup by: Jens Bachensen, en pige.
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Torbøl: Karen Mortensdatter, en datter. Rasmus Corporal, en tjenestekvinde. 
Gammelgaard: Peder Pedersen, en tjenestekvinde.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1696.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen, en søn og en datter.
Tarp: Carl Christensen, en pige.
Debel: Niels Hansen, en søster.

Outrup sogn:
Væringen: Peder Sørensen, et kvindfolk Mette.
Allerslef: Jens Sørensen, en kvindeperson Karen. Niels Christensen, en datter. Michel 
Pedersen, en pige Anne.
Dejrup: Niels Pedersen, en datter. Lunde præstegård den 7. januar 1696, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Consumtion- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1696.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen har en søn og en datter.
Tarp: Karl Christensen har en pige.
Debel: Niels Hansen har en søster. Jens Jensen har en pige.
Tang: Søren Chrensen [fejl for Christensen?] har en pige.

Outrup sogn:
Allerslev: Peder Søffensen Væring har et kvindfolk. Niels Smid har en datter. Michel 
Pedersen har en pige. Hans Christensen har et kvindfolk.
Outrup: Niels Backensen har en pige. Jens Backensen har en pige.
Torbøl: Rasmus Jensen har en dreng. Niels Pedersen har en broder.
Gammelgaard: Niels Pedersen har en pige. Christen Pedersen har en pige.
Dejrup: Niels Pedersen har en datter. Lunde præstegård den 16. juni 1696, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Familieskat forfalden til S e t Hansdag 1697:
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen har en søn og en datter.
Tarp: Carl Christensen har en pige.
Debel: Niels Hansen har en søster. Jens Jensen har en pige.
Tange: Søffen Christensen har en datter. Jens Christensen har en datter.

O utrup  sogn:
D ejrup: Niels Pedersen har en datter.
Gam m elgaard: Niels Pedersen har en pige.
Toerbøl: Niels Pedersen har en søster.
R ottarp : Jes Jensen har en pige.
Allerslev: Hans Chrensen har en pige Karen. Niels Smid har en datter. Mickel Pedersen
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har en pige. Peder Væring har en tjenestekvinde. Lunde præstegård den 11. juni 1697, 
Rasmus Rasmussen Lassen.

Familie- og fo lkeskat forfalden til nytårsdag 1697.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen har en søn og en datter.
Debel: Niels Hansen har en søster.

Outrup sogn:
Allerslev: Peder Væring har et kvindfolk Mette. Niels Christensen har en datter Karen. 
Hans Christensen har en pige Karen.
Torbøl: Niels Pedersen har en søster.
Gammelgaard: Niels Pedersen har en pige.
Dejrup: Niels Pedersen har en datter. Lunde præstegård den 16. december 1696, 
Rasmus Rasmussen Lassen.

Folke- og fam ilieskat forfalden til S e t Hansdag 1698:
Lunde sogn:
Tang: Søffen Christensen har en datter. Jens Christensen har en datter.
Kastkær: Christen Pedersen har en søn.
Tarp: Carl Christensen har en tjenestekvinde.
Debel: Niels Hansen har en søster.

Outrup sogn:
Peder Væring har en tjenestekvinde.
Allerslev: Niels Christensen har en datter. Hans Christensen har en tjenestekvinde. 
Outrup: Jens Bachensen har en pige. Niels Bachensen har en pige.
Torbøll: Niels Pedersen har en søster.
Dejrup: Niels Pedersen har en datter. Lunde præstegård den 10. juni 1698 Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Familie og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1699.
Lunde sogn:
Kastkær: Christen Pedersen har en datter.
Debel: Niels Hansen har en søster.
Tang: Jens Christensen har en datter.

Outrup sogn:
Væring: Peder Sørensen har et kvindfolk Mette.
Allerslev: Hans Christensen har en pige Karen.
Deirup: Niels Pedersen har en datter.
Toerbøl: Niels Pedersen har en søster. Lunde præstegård den 16. december 1698, 
Rasmus Rasmussen Lassen.
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Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699:
Lunde sogn:
K astkæ r: Christen Pedersen har en søn og en datter.
Tarp: Carl Christensen har en pige.
Tang: Jens Christensen har en datter. Søfren Christensen har en datter.
Debel: Niels Hansen har en søster.

O utrup  sogn:
Peder Væring har et kvindfolk.

Allersleff: Hans Christensen har en pige. Niels Smid har et kvindfolk.
Toerbøl: Niels Pedersen har en søster. Christian Johansen har en dreng.
D ejrup: Niels Pedersen har en datter.
Debbel: Peder Søfrensen har en søn. Lunde præstegård den 16. juni Anno ut supra, 
Rasmus Rasmussen Lassen.

Kop- og udskiftningsskat fo r  31. december 1699 og 15. febr. 1700.
Lunde sogn:
Tang: Hartk. 2-3-0-0, Søren Christensen og hustru og en søn. 4-0-0-0, Jens Christen
sen, forarmet, og en datter, samt Mads Jessen og hustru; har hos sig at opholde en 
gammel udtrellet moder, uden hest og køer, som sit brød ikke kan fortjene. 
Lundager: Hartk. 4-5-0-0, Eske Lassen med en vanfør hustru, forarmet.
Kastkier: Hartk. 4-5-0-0, Christen Pedersen og hustru og en søn.
Tarp: Hartk. 7-1-0-0, Carl Christensen og hustru, samt Morten Thomsen og hustru. 
Debel: Hartk. 5-3-O-O, Niels Hansen og en søster, samt Jens Jensen og hustru. 
Lunde: En gadehusmand uden hest og køer, Christen Rasch.

Outrup sogn:
Allerslev: Hartk. 0-6-0-0, Peder Væring med en tjenestekvinde. 1-6-0-0, Peder Kast
kier, forarmet. 1-6-0-0, Niels Christensen og en datter. 3-0-0-0, Hans Christensen og 
hustru samt Johanne salig Rasmus Nielsens.

Outrup bye: Hartk. 3-6’/2-0-0. Jens Bachensen og hustru. 2-5-0-0 Niels Bachensen og 
hustru.2-316-0-0 Maren Jørgen Amtofts.
Torbøll: Hartk. 2-1-0-0, Christen Johansen, en substitut, og hustru; har hos sig en gi. 
udlevet skrøbelig moder, som hverken har ko eller andet, og ikke sit brød kan fortjene, 
må mestendels fødes på sengen. 2-1-0-0, Niels Madsen, husarm; har hos sig en gammel 
moder, som er uden ko, og sit brød ikke kan fortjene, og helt besværlig af ham ophol
des. 7-5-0-0, Rasmus Jensen samt Niels Pedersen med en søster. Har hos sig en gammel 
moder at opholde, uden ko, samt sit brød ikke kan fortjene.
Gammelgaard: Hartk. 2-1-0-0, Niels Pedersen og hustru. 2-3-0-0, Christen Pedersen 
og hustru; opholder en gammel fattig aldeles udlevet moder, som intet har og sit brød 
ikke kan fortjene.
Rottarp: Hartk. 2-3-0-0, Christen Christensen og hustru. 1-4-0-0, Jørgen Jensen, 
forarmet. 1-5-0-0, Oluf Pedersen, ilige måde forarmet.
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Gadehuse: Jes Jensen, med en ko. Apelone Niels Knudsens, med en ko.
Debet: Hartk. 2-5-0-0, Peder Sørensen og hustru.
Deirup: Hartk. 1-7-0-0, Niels Andersen. 1-4-0-0, Niels Pedersen med en datter. 2-0-0- 
0, Niels Kløw, forarmet.
Skyhede: [ingen hartkorn nævnt]. Niels Nielsen, uden hest og køer. Kirsten Peders, 
uden hest og køer. Maren Aal, uden hest og køer.
Lunde præstegård den 23. december 1699, Rasmus Rasmussen Lassen.

Kopskat forfalden til 31/121699 og 15/21700.
Lunde sogn:
Tang: En bonde med heste og køer, Søren Christensen og hustru og en søn. En bonde 
med heste og køer, forarmet, Jens Christensen og en datter. En bonde med heste og 
køer, Mads Jessen og hustru, har hos sig at opholde en gammel udtrællet moder uden 
heste og køer, som sit brød ikke kan fortjene.
Lundager: En bonde med heste og køer, forarmet med fattig forarmet vanfør hustru, 
Eske Lassen.
Kastkjær: En bonde med heste og køer, Christen Pedersen og hustru samt en søn. 
Tarp: En bonde med heste og køer, Carl Christensen og hustru. En bonde med heste 
og køer, Morten Thomsen og hustru.
Debel: En bonde med heste og køer, Niels Hansen samt en søster. En bonde med heste 
og køer, Jens Jensen og hustru.
Lunde: en gadehusmand ude nheste og køer, Christen Rask.

Outrup sogn:
Allerslev: En bonde med hest og ko, Peder Væring og en tjenestekvinde Mette. En 
bonde med heste og ko, forarmet, Peter Kastkier. En bonde med heste og køer, Niels 
Christensen og en datter. En bonde med heste og køer, Hans Christensen og hustru. En 
bonde med hest og ko, Johanne salig Rasmus Nielsens.
Outrup by: En bonde med heste og køer, Jens Bachensen og hustru. En bonde med 
hest og ko, Niels Bachensen og hustru. En bonde med heste og køer, Maren Jørgen 
Amtoftes.
Torbøl: En bonde med heste og køer, Christian Johansen, som er substitut, og hustru, 
har hos sig en en gammel udældet, skrøbelig moder, som hverken har ko eller andet, og 
sit brød ikke kan fortjene, men mestendel fødes på sengen. En bonde med hest og ko, 
husarm, Niels Madsen, har hos sig en gammel moder, som er uden ko, og sit brød nu 
ikke mere kan fortjene og hel besværlig af ham opholdes. En bonde med heste og køer, 
Rasmus Jensen. En bonde med heste og køer, Niels Pedersen og en søster, samt har hos 
sig en gammel moder at opholde, uden ko, som sit brød ikke kan fortjene. 
Gammelgaard: En bonde med heste og køer, Niels Pedersen og hustru. En bonde med 
heste og køer, Christen Pedersen og hustru, samt opholder en gammel fattig aldeles 
udlevet moder, som intet har, og sit brød ikke kan fortjene.
Rottarp: En bonde med heste og køer, Christen Christensen og hustru. En bonde med 
hest og ko, forarmet, Jørgen Jensen. En bonde med hest og ko, forarmet og forknøt, O-
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lof Pedersen. En gadehusmand, som har en ko, Jes Jensen. En gadehuskvinde, som har 
en ko, Appelone Niels Knutsens.
Debel: En bonde med heste og køer, Peder Sørensen og hustru.
Dejrup: En bonde med heste og køer, Niels Andersen. En bonde med heste og køer, 
Niels Pedersen og en datter. En bonde med hest og ko, forarmet, Niels Kløw. 
Skyhede: En gadehusmand uden heste og køer, Niels Nielsen. En gadehuskvinde uden 
hest og ko, Kiersten Pedersdatter. En gadehuskvinde udenhest og ko, Maren Aal.
De hus og forarmede, som deres brød ikke kan fortjene og intet formå til nådigst på- 
budne skat at give ere på dette gods foruden ovenanførte, disse efterskrevne:
En stakkels enke salig Hans Hansens i Allerslev, som er efterladt med tvende små 
umyndige børn, og har det ganske år været belagt med forsmædelig sygdom, og nu efter 
hendes salig mands død på ny er angrebet, ligger nærmere død end levende. En 
gadehusmand i Outrup, Hans Thomsen, som er en elendig krøbling, der går på hænder 
og fødder, er fattig og forarmet, og kan ikke fortjene sit brød. En stakkels enkekvinde 
hos Rasmus Jensen i Torbøl, som er syg og sengeliggende, har intet at leve af uden af 
almisse alene. En stakkels enkekvinde ibidem, Karen Christen Bodsens, der sidder fra 
gård og grund med flere små uopdragne børn i stor fattigdom og husarmhed. En 
gammel udældet kvinde i Skyhede, Johanne Aal, fattig og elendig, kan ikke opholde sig 
selv, og har intet i høje alderdoms barnagtighed at opholde livet med, uden hvis Guds 
bøm af kristen medlidenhed hende meddeler. En gammel fattig enke på Væringen, som 
tigger sit brød, Mette Bertels. En stakkels mand i Rottarp, Boj Christensen, der med sin 
elendig krumpen kone er i yderste armod, går om føden, og næppe kan være ud om 
deres livs ophold. En gammel stakkels fattig enke i Rottarp, Kirsten Lønnes, som lever 
af almisse, og ret nu ligger i graven. Af sådanne, og andre deslige, er tallet desværre alt 
for stort hos os.
Dette mandtal således af muligst flid ret at være forfattet testerer Rasmus Rasmussen 
Lassen, Lunde præstegård d. 23.december 1699.

Landmilitiens Munderingsskat forfalden til 11. december 1704.
Lunde sogn:
Kastkier: En gård, Christen Pedersen en ældgammel mand med gammel hustru besidder 
gården ved søn og datter, og tærer daglig på det, som han tilforn har samlet, og kan nu 
alene svare hans udgifter, og ikke mere.
Tarp: En gård, Carl Christensen med hustru og børn, kan nu nogenledes svare hans 
udgifter, så der går intet til overs. En halvgård, Morten Thomsen med hustru og bøm, 
har hidindtil kunnet svare hans udgifter, men ikke mere.
Lundager: En gård, Esche Lassen og hustru med flere små bøm, har lidt ilde- 
brandsvåde, og havde ikke bebygt eller besiddet gården indtil denne dag, hvis han ikke 
havde nydt kongl. majsts. nådigst bevilgte frihed; holder nu ved så længe han kan, hvor 
besværligt det er for ham.
Tang by: En liden helgård, Søren Christensen og hustru med bøm, har endnu kom til 
brød, men skal søge hos andre efter udgift. En halvgård, Jens Chrensen og hustru med 
bøm, forhåbes at komme op med tiden, af fortrængte tilstand. En halvgård, Hans 
Christensen og hustru, er nylig til stedet ankommen, og stræber efter at ville nære sig.
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Debbel: En halvgård, [Niels Hansen?] og hustru med barn og ældgl. moder, er en flittig 
mand, hvorved kongl. majsts. gods kan synes i fremtiden at være vel besat. En halv
gård, Jens Jensen og hustru og mange små, stræber, om Gud vil, vel efter at ville nære 
sig og sine, og svare sine udgifter.
Lunde: Et boel, Christen Rasch og hustru, kan uden tvivl nogenledes svare udgiften 
deraf.

Outrup sogn:
Debel: En gård, Morten Pedersen og hustru, har nylig stedet antaget, og må til at for
søge, om han stedet bedre kan forestå end hans gamle forældre, hvilke han har hos sig, 
for hvilke det altid har været trangt at nære sig af stedet.
Væring: Et boelssted, Peder Sørensen og hustru med børn, alle skrøbelige, har uden 
tvivl svaret af stedet til denne dag.
Allerslev: En gård, Niels Pedersen og hustru med børn og en gi. mand til aftægt, har 
nogenledes kunnet svare deres udgifter af stedet indtil denne dag. En halvgård, Niels 
Christensen med sin datter, har været en gi. smed, men nu ikke mere, thi han kan ikke 
se at arbejde, har derforuden lidt i behold, at nære sig med efterdags. En halvgård, Hans 
Orten og hustru med børn, finder i år til afslag på grøden, og har lidt kom i behold. En 
halvgård, Hans Christensen og hustru, kan svare hans udgift, forstår ellers at mure, men 
han er ene mand uden svend eller dreng, lader sig derfor lidet bruge til muren, men har 
hans avling kærere. En halvgård, Christen Pedersen og hustru, har taget stedet bart, og 
står til keering?.
Outrup: En halvgård, Jens Bachensen og hustru med børn, kan uden tvivl nogenledes 
svare af stedet, videre formår han ikke. En gård, Niels Bachensen og hustru med børn, 
gør nok sin flid til sit steds bedste, men har dog trangt ved at nære sig og sine. En 
halvgård, Jørgen Amtoft og hustru med børn, en gi. rytter i kongens tjeneste, kan 
besværlig stedet besidde, med mindre han nyder det, som hans majst. har tillagt ham af 
højkongelig nåde, da han sidst var i København.
Dejrup: En gård, de fire mænd som bebor kongl. majsts. ryttergods der, er af ens be
skaffenhed, har hver sin kone og børn, har lige strengt ved det alle, at holde ved brød 
for sine, og få udgift til kongen.
Gammelgaard: En gård beboes af 2 mænd, Niels Pedersen og hustru med flere små 
børn, og Christen Pedersen og hustru med et barn. Er begge af ens tilstand, at de be
sværlig deres udgifter kan svare, og har dog ikke lidt skade på noget.
Torbøl: En gård, Christen Johansen og kone med børn og gi. moder, gør alt sit bedste 
til at svare af sit sted. Enken Kiersten Mortensdatter i gårde med ham, med børn og gi. 
moder, har meget trangt ved det denne tid. En gård, hvilken bebos den halve part af Jens 
Mortensen og hustru og barn og gi. moder, kan svare sin udgift. Den anden halve part 
bebos af Rasmus Jensen med sine børn, han har hidindtil nogenledes også svaret af sit 
sted.
Rottarp: En gård, Jørgen Jensen og hustru med børn og den gi. aftægtamand, stræber 
nok med besværlighed sit sted at holde. En gård, Oluf Pedersen og hustru med børn og 
gi. moder, holder sig også tranghed til i næringen. Et boel, Jes Jensen med hustru og 
datter, synes nok at være god for stedet, og skal svare hans udgifter. En gård, Christen
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Christensen og hustru med barn, kan nogenledes svare hans udgifter. Et boelshus, 
Appelone Bodsdatter med små børn og den gi. stakkels fader, sidder og nærer sig 
nogenledes til hendes mands hjemkomst. En husmand til værelse i Væringen. Niels 
Madsen og hustru med nøgne børn, har ikke en ko, men går om og betler brødet. 
Husfolk:
Rottarp: En jordhusmand, Falqvor med hustru og søn, vides ikke at have enten ko eller 
so, og er kun sognet til besværing.
Outrup: En husmand, Hans Thomsen, en krøbbel med hustru og børn, har næppelig en 
ko.
Skyhede: En huskvinde, Kiersten Degns med datter, har alene en ko. Maren Aal med 
datter, har en ko. En husmand, Niels Nielsen med hustru og børn, har en ko. Nærer sig 
ellers med sko at flikke, og kan som en vanfør mand ikke nære sig med andet. 
Torbøl: En stakkels huskvinde med små faderløse børn, hos sin søster Kiersten 
Mortensdatter, og har ikke engang en ko.
Dette rigtig at være testerer underdanigst Lund præstegård den 24. febr. 1705, Rasmus 
Rasmussen Lassen.

Ekstraordinær karosse-, paryk- og fontangeskat 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept 1710.

Lunde sogn:
Lundtang: En halvgård, Søren Christensen. En halvgård, Jens Christensen. En halv
gård, Hans Christensen. Disse ovennævnte har ingen tjenestefolk.
Lundager: En gård, Eske Lassens enke, har ingen tjenestefolk.
Kastkier: En gård, Christen Pedersen, har ingen tjenestefolk.
Søndertarp: En halvgård, Morten Thomsen. En helgård, Carl Christensen, disse to har 
ingen tjenestefolk.
Øster Debel: En halvgård, Niels Hansen. En halvgård, Jens Jensen, disse to har ingen 
tjenestefolk. Af samtlige foranskrevne rytterbønder er ingen som bærer paryk, eller de
res hustru som bærer toppe, ej heller findes hos dem nogen, der sådant bærer og bruger. 

Outrup sogn:
Outrup by: En gård, Niels Bachensen. En halvgård, Jens Bachensen. En halvgård, 
Jørgen Christensen. Et hus, Hans Thomsen.
Allerslev: En halvgård, Hans Christensen. En halvgård, Christen Pedersen. En halv
gård, Christen Nielsen. En halvgård, Niels Pedersen.
Væring: Et boel, Peder Sørensen.
Vester Debbel: En halvgård, Morten Pedersen.
Rottarp: En halvgård, Christen Christensen. Et hus, Jes Jensen. En halvgård, Christen 
Sørensen.
Skyhede: Et hus, Niels Nielsen. Et hus, Kirsten Pedersdatter. Et hus, Maren Sørens- 
datter.
Kammersgaard: En halvgård, Mads Villadsen. En halvgård, Niels Pedersen. 
Dejrup: En halvgård, Niels Terchelsen. En halvgård, Niels Andersen. En halvgård, 
Knud Jacobsen.
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Torbøl: En halvgård, Jens Mortensen. En halvgård, Christen Christensen. Disse foran- 
skrevne har ingen tjenestefolk. En halgård, Niels Madsens enke. En halvgård, Christen 
Johansen. Disse to, som også bor i Torbøl, har ingen tjenestefolk. A f foranskrevne 
rytterbønder er ingen som har paryk, eller af deres hustruer, som bærer toppe, ej heller 
findes hos dem nogen der sådant bærer og bruger.
At foranskrevne sig således rigtig foreholder, bekræfter vi med vore egne hænders 
underskrifelse. [Herefter kommer samtlige nævntes underskrift eller mærke]. Lunde 
præstegård den 21. december 1710. Rasmus Rasmussen Lassen.

Kop- og hesteskat, udstedt Stralsund den 7. november 1 711.
Lunde sogn:
Kastkier: Poul Christensen.
Tarp: Carl Christensen og Morten Thomsen.
Lundager: Jens Christensen.
Debel: Niels Hansen og Jens Jensen.
Alle disse er kongl. majsts. fæstebønder, og lever af deres avling alene. Ingen huse bebos 
på kongl. majsts. ryttergods her i sognet uden af stakkels enker, som sidder på deres 
aftægt.

Outrup sogn:
Væring: Peder Sørensen.
Debel: Morten Pedersen.
TorbøU: Jens Mortensen. Christen Christensen. Christian Johansen. Kiersten Niels 
Madsens.
Gammelgaard: [Mads Sahl?]. [Sikkert Villadsen, se 1710], Niels Pedersen. 
Allerslev: Niels Gadgaard. Hans Christensen. Christen Nielsen. Christen Pedersen. 
Outrup: Bachen Jensen. Niels Bachensen. Jørgen Amtoft.
Rottarp: Christen Christensen. Christen Sørensen. Jes Jensen og Niels Knudsen, som 
altid ere kendte af mig for at være små boelsmænd. Disse kongl. majsts. rytterbønder 
lever af deres avling alene. Iblandt dem findes:
1. Christian Johansen boende på kongl. majsts. ryttergods i Toerbøll, som degne
tjenesten i disse menigheder med sang betjener, men, som en substitut, der penserer 
næsten sin halve indkomst til Varde skole, og har ingen degnebolig, må derfor næst 
Gud, leve af sin avling.
2. Christen Nielsen har for kort tid siden kommet til kongl. majsts. ryttergård i Aller
slev, som vel forstår smedehåndværket, vil også gerne bruge det, men fordi han fejler 
ilding, må han overgive håndværket, og blive ved sin avling, og beder hans majst aller- 
nådigst om forskånsel for den nådigste påbudne udgift, som han ved håndværket ikke 
kan indlægge.
3. Hans Christensen boende på kongl. majsts. ryttergods i Allerslev har vel forstået 
murmesterhåndværket og nogle år brugt det, men må han for alderen og skrøbelighed 
ganske overgive håndværket og beder derfor allemådigst om forskånsel for denne 
udgift, på det, at han af hans avling kunne svare kongl. majsts. rytterportion.
Husfolk udi Skyhede: En huskvinde Kirsten, har nok og holdt en ko. En pige Johanne,
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hvis eneste ko er nylig bortdød. En vanfør mand, Niels Nielsen, som flikker sko, har en 
ko, og kan ikke føde mere på stedet.
Andre husfolk: En kvinde i et hus i Outrup, ved navn Karen, har hverken ko eller får. 
Til huse siddende, vanføre: Mette Nielsdatter i Outrup, som fattige de går om brødet, 
som denne stakkels vanføre mand Hans Orten på Væring, med stakkels kone og børn. 
De afsatte fra hus og gård: Som et stakkels halv vanfør er Jørgen Jensen med kone og 
børn, som deres føde ikke kan fortjene. Nok sammesteds Falqvor, der bebor et værelse, 
men kan ikke være sig eller andre til nytte. Lunde præstegård den 21. december 1711, 
Rasmus Rasmussen Lassen.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  Ljydske regiment, 
dateret 20. januar 1713.

Lunde sogn:
Udi Lunde sogn findes aldeles ingen tjenestekarle eller piger, og udi Outrup sogn findes 
alene hos Peder Væring en tjenestepige, hvilket testerer Rasmus Rasmussen Lassen, 
Lunde præstegård den 3. maj 1713.

Kopskatsberegning fo r  L jydske regiment 
efter forordningen a f  L februar 1717.

Lunde sogn:
Degnen og hustru samt tre børn.

Outrup sogn:
Håndværksfolk: Christen Nielsen og hustru samt to børn. Hans Christensen og hustru. 
Niels Nielsen og hustru og et barn.

Kopskatsberegning over præsternes indgivne mandtaller såvidt 
ryttergodset udi hr. krigsråd Rasches distrikt, tilkommer at svare år 1718.

Lunde sogn:
Degnen som haver en halv ryttergård i fæste, anføres ligesom forrige år, efter revision- 
commissionen, giver en rigsdaler.

Outrup sogn:
Et kassehus, Niels Nielsen skoeflækker, er ej i mandtallet anført, beregnes ligesom 
forrige år for sig og hustru og en datter to rigsdaler, to mark.
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Nebel og Ly dum sogne, 
Vester Horne herred.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Nebel by: Peder Lassen, en datter Sidsel. Jens Nielsen, en datter Ingeborg. Christen 
Degn, en søn Peder Christensen, en tjenestepige Anne Clausdatter. Peder Lassen i 
Hundhaell, en huskvinde Mette Poulsdatter.
Koile: Christen Pedersen, en karl Jacob N., en tjenestepige Mette N.
Præstby: Joen Jørgensen, en søn Eske Joensen. Christen Schreder, en søn Niels, en 
datter Maren. Christen Laursen, en tjenestepige Anne Tøghersdatter.
Bolkær: Peder Hansen, to tjenestekarle Iffuer og Christen, en tjenestepige Anne. Peder 
Kastkier, en tjenestepige Maren.
Sædding: Claus Christensen, en tjenestepige Mette Rasmusdatter. Christen Wadmand, 
en tjenestepige Birgitte N. Karen Carlsdatter, en datter Maren N. Jep Gjødsen, en datter 
Kirsten, en karl Jens N., en tjenestepige Boeld N., nok en tjenestepige Dorreth Chri- 
stensdatter. Niels Holm, en søn Las N. Søren Graversen, 2 døtre Else og Anne N. 
Gravers Sørensen, 1 tjenestepige Johan Mortensdatter. Morten Christensen, en tjeneste
pige Margrete. Christen Gjødsen, 1 tjenestepige Maren, ) huskvinde Kirsten Gjødes- 
datter. Maren Vefsdatter, 1 datter Anne Olesdatter. Søren Sørensen, 2 huskvinder 
Maren og Johanne Lønnis. Nebel præstegård den 20. dec. 1680, Dette så at være efter 
den forrige udgivne mandtal i alle måder ved ovenskrevne datum vidner jeg H. Friis.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. ju li  1681.
Nebel bye: Peder Lassen, en datter Sidseli. Jens Nielsen, en datter Ingeborg Jensdatter. 
Jacob Jørgensen, en tjenestepige. Christen Degn, en søn, en tjenestepige Anne Claus
datter. Olluf Eskesen, en søn. Thomas Stregaard, en søn. Peder Hundhal, en huskvinde 
Mette.
Kolle: Christen Pedersen, en karl, en tjenestepige Mette. Hans Jørgensen, en tjene
stepige. Præstbye: Joan Jørgensen, en søn Eske. Christen Skreder, en søn Niels. Las 
Tomsen, en karl Graufers Sørensen.
Bolkær: Peder Hansen, en tjenestekarl Christen, en tjenestepige. Christen Kastkier, en 
tjenestekarl Christen Holm. Kirsten Vadkone, en tjenestepige Bergitte. Claus Christen
sen, en en tjenestekarl og en tjenestepige. Karen Carlsdatter, en datter Maren N.. Niels 
Holm, en søn Lass N.. Jep Gødsen, 2 tjenestekarle Jens Toftom og Christen Norre, en 
datter Kiersten, en tjenestepige Boeld. Else Christenskone, en datter Dorreth. Thomas 
Andersen, en tjenestekvinde Johanne Poulsdatter. Søren Graversen, en datter Else N. 
Christen Jepsen, en tjenestekvinde, en huskvinde. Jep Gregersen, en søn Hans N. 
Dorreth Mortens, 2 tjenestepiger. Således på denne tid at være forefundne vidner Nebel 
præstegård Maria Besøgelsesdag 1681, H. Friis.
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Familie- og folkeskat forfalden til I  januar 1682.
Nebel bye: Peder Vesterby, en datter Sidsel Pedersdatter. Jens Nielsen, en datter 
Ingeborg Jensdatter. Peder Thomsen, en tjenestekvinde Anne Clausdatter. Christen Pe
dersen Degn, en søn Peder Christensen. Thomas Stregaard en tjenestekarl Hans Huus. 
Peder Lassen, en tjenestepige Mette Poulsdatter.
Sædding: Claus Christensen, en karl Christen N., en tjenestepige Dorethe. Kiersten 
Vadkone, en tjenestepige Birgitte N.. Niels Holm, en søn Las Nielsen. Jep Giødsen, en 
tjenestekarl Jens Christensen, en tjenestepige Maren Nielsdatter. Karen Carlsdatter, en 
datter Maren Jørgensdatter. Else Christenskone, en søn Christen Christensen. Johan 
Lønnis, en tjenestedreng Christen Christensen. Thomas Andersen, en tjenestepige Johan 
Poulsdatter. Søren Graversen, en søn Gravers Sørensen og tvende døtre Else og Kirsten 
Sørensdøtre. Maren Wefsdatter, en datter Anne Olufsdatter. Christen Jepsen, en tjene
stepige Kiersten N. , nok en Anne Gjødesdatter. Doreth Mortenskone, en tjenestekvinde 
Margrete Eskisdatter. Søren Sørensen, en tjenestekvinde Maren Lund.
Bolkær: Peder Hansen, en tjenestepige Mette Rasmusdatter.
Præstbye: Joen Jørgensen, en søn Eske Joensen. Christen Pedersen, en tjenestepige 
Anne Nielsdatter.
Kolle: Christen Pedersen, en tjenestekarl Jacob Christensen, en tjenestepige Mette N. 
Ovenskrevne så at være vidner underskrevne Nebell præstegård d. 29. december 1681, 
Hans Friis.

Kop- og kvægskat forfalden til 11. december 1682.
Koile: 16 gård, Hans Jørgensen og hustru Ingeborg N ., samt en søn Christen Hansen. 16 
gård, Jacob Christensen og hustru Mette, samt en søn Gunde N. 16 gård, Christen 
Christensen og hustru samt en søn Peder Nielsen. 16 gård, Jacob Pedersen og hustru 
samt en datter.
Nebel bye: % gård, Thomas Stregaard og hustru samt en dreng Hans. 1/3 gård, Chri
sten Knudsen og hustru. 1 boel, Peder Lassen og hustru samt en tjenestekvinde Mette 
Povlsdatter. 16 gård, Olluf Eskesen og hustru samt en datter. 16 gård, Mads Christensen 
og hustru samt en dreng Christen N.. 16 gård, Michel Jørgensen og hustru. 16 gård, 
Christen Kier og hustru samt en datter. 16 gård, Peder Vesterbye og hustru samt en 
datter. 16 gård, Christen Pedersen og hustru. 16 gård, Peder Thomasen og hustru. 16 
gård, Jens Nielsen og hustru samt en datter. 16 gård, Jacob Jørgensen og hustru.1/3 
gård, Niels Groiser, en fattig forarmet mand, og hustru. 1/3 gård, Christen Degn og to 
sønner og en datter.
Bolkier: 16 gård, Peder Hansen samt 14 gård på Joen Jørgensens væring i Prestbye, samt 
hans hustru og en datter, og en tjenestekarl Grafuers Sørensen og en tjenestedreng Ifer 
samt en tjenestepige Maren. 16 gård, Peder Christensen og hans søster Anne. 
Præstbye: 16 gård, Christen Pedersen og hustru samt fire døtre og en søn. 16 gård, Las 
Tombsen og hustru samt en tjenestepige Anne Lasd. 1 boel, Oluf Nielsen og hustru. 14 
gård, Joen Jørgensen og hans søster Maren Jørgensdatter, samt en søn. 16 gård, Christen 
Laursen og hustru samt en datter og en tjenestepige Anne Nielsdatter. 1 gadehus, Mads 
Hansen og hustru.
Sædding: 16 gård, Jep Giødsens børn Jens Jepsen og hans to søstre, og en karl Jens og 
en tjenestepige Maren. 14 gård, Hans Christensen og hustru samt en søn. 14 gård, Karen



150

Carlsdatter samt en datter. 1 boel, Niels Holm og hustru samt en søn og en datter, og 
en tjenestepige Dorethe. 16 gård, Søren Sørensen og hustru samt en tjenestepige Maren 
Tyboe. 16 gård, Jep'Gregersen og hustru samt en datter. 16 gård, Christen Jepsen og 
hustru samt to tjenestepiger. 14 gård, Thomas Sørensen og hustru. 1 boel, Dorethe 
Mortens samt hendes broder og søster. 1 boel, Carl Christensen og hustru og en tjene
stepige Else Sørensdatter. 1 boel, Johan Christensdatter og hendes moder samt en tjene
stekarl. 1 jordhytte, Thomas Andersen og en tjenestepige Johanne Povelsdatter. 1 lidet 
jordhus, Maren Gregersdetter samt en datter. 1 boel, Eske Christensen, som hen har i 
leje ef Claus Christensen i Seding, samt hans hustru. 1 gård, Kirsten Nielskone samt 
hendes søn og en tjenestepige. 1 gård, Claus Christensen og hustru samt to tjenestepiger 
Maren og Dorethe, og en dreng.
Foruden forenskrevne findes nogle fattige, gamle, vanføre, som formedelst deres 
alderdom, skrøbelighed og fattigdom /:i tilforn nådigst påbudne folkeskat ej kunne 
indføres:/ findes følgende:
1 jordhytte, Peder Christensen i Seding med sin fattige hustru. 1 jordhytte, Søren 
Graversen i Seding og hustru, to gamle kvinder Else Hansdatter og Else Christenskone. 
Nok tre gamle kvinder, Anne Sternis, Anne Lauridskone og Lisbeth Nefsdetter? Udi 
Nebel by findes venføre, fattige, gamle følgende: Anne Jørgensdatter, Maren Thomas- 
datter, Maren Christenskone. Udi Prestby findes en gammel forarmet mand Niels 
Andersen og Karen Tøgisdatter, en gammel vanfør kvinde Anne Koile og Anne 
Nefsdatter?
Ovenskrevne stedfæster vi underskrevne tillige med vores sognepræst, dato den 8. 
december 1682. Hans Friis, Claus Christensen egen hånd, Jes Gregersen egen hånd, 
Laurids Pedersen egen hånd.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1683.
Nebel bye: Christen Pedersen, en søn Peder Christensen. Peder Lassen, en datter Sidsel 
Pedersdatter. Jens Nielsen, en datter Ingeborg N. Oluf Eskesen, en datter. Thomas 
Pedersen, en dreng Hans Huus. Peder Tomsen en tjenestepige Mette Stregaard. Peder 
Lassen i Hundhall, en tjenestepige Mette Poulsdatter.
Bolkær: Peder Hansen, en tjenestekarl Iver N., en tjenestekarl Gravers Sørensen, en 
tjenestepige Maren N.
Præstby: Joen Jørgensen, en søn Eske Joensen. Christen Pedersen Skreder, en søn 
Niels N., en datter Maren Nielsdatter. Christen Laursen, en tjenestepige Anne Niels- 
datter. Las Tombsen, en tjenestepige Anne Lasdatter.
Sædding: Claus Christensen, to tjenestepiger Dorreth og Maren Tomisdattér. Niels 
Holm, en søn Las Nielsen, en datter Johanne. Jep Gjødsens arvinger, en tjenestekarl Jens 
Toftom, en tjenestepige Johanne Tomisdatter. Hans Christensen, en søn Morten Hansen. 
Karen Carlsdatter, en datter. Jep Gregersen, en datter. Søren Sørensen, en tjenestepige 
Maren Tybo. Christen Gødsen, to tjenestepiger Anne Gødsdatter og Maren. Dorreth 
Mortenskone, en tjenestekvinde Margrete N.. Else Christenskone, en datter Dorrethe 
N. Johanne Lønnis, en tjenestedreng Christen N.. Else Hansdatter, en datter Johanne 
N. Thomas Andersen, en tjenestepige Johanne Poulsdatter. Søren Graversen, en datter
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Else Sørensdatter. Maren Vefsdatter, en datter Anne Olufsdatter. Datum Nebel præste
gård d. 26. december 1682, Hans Friis.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1683.
Nebel bye: Peder Vesterby en datter Sidsel. Jens Nielsen, en datter Ingeborg N. 
Christen Degn, en søn Peder Christensen. Thomas Stregaard, en søn Peder. Oluf Es- 
chesen, en datter Margrete. Peder Hundhall, en tjenestepige Met Poulsdatter. 
Præstby: [Regimentskriveren skriver Præstbøll], Joen Jørgensen, en søn Esche. Olluf 
Nielsen, en tjenestekvinde. Christen Skreder, en søn Niels, en datter Maren. Christen 
Laursen, en datter.
Bolkær: Peder Hansen, to tjenestekvinder.
Sædding: Claus Christensen, en karl, en tjenestepige. Peder Christensen, en karl, en 
tjenestepige. Karen Carlsdatter, en datter. Niels Holm, en søn, en datter. [Sidste side af 
præstens indberetning mangler, men regimentskriverens indførsel har følgende i Sædding 
foruden de allerede nævnte]:
Tomis Andersen, en kvinde. Søren Graversen, en datter. Christen Jepsen, to piger. 
Dorthe Mortens, en pige. Else Christenskone, en pige. Hans Christensen, en søn.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1684.
Peder Christensen, en tjenestepige Maren. Karen Karlsdatter, en datter Anne. Hans 
Christensen, en søn Christen. Oluf Eschesen, en datter Margrete. Peder Kastkier, en 
tjenestepige Maren. Christen Graahee, en datter Karen. Christen Jepsen, en tjene
stedreng Morten, en tjenestepige Kirsten. Christen Skreder, en søn Niels, to døtre 
Maren og Kirsten. Niels Holm, en søn Las, en datter Johanne, en tjenestepige Johanne. 
Thomas Strægaard, en søn Peder. Jep Gregersen, en datter Anne. Claus Christensen, 
en tjenestepige Mette. John Jørgensen, en tjenestepige Maren. Dorthe Mortens, en 
tjenestepige Margrete. Søren Graversen, to døtre Else og Anne. Else Christens, en 
datter Dorthe. Thomas træskomand, en tjenestepige Johanne. Christen Pedersen, en søn 
Jacob, en tjenestepige Mette. Søren Sørensen, en tjenestepige Maren. Maren Gregers- 
datter, en datter Anne. Esche Christensen, en tjenestepige Karen. Peder Hansen, en 
tjenestepige Anne. Christen Degn, en søn Peder. Oluf Nielsen, en tjenestepige Kirsten. 
Las Tomsen, en tjenestepige Anne. Christen Christensen, en tjenestepige Maren. Peder 
Lassen, en datter Zidtzel. Dette så at være vidner C. L. Bang, Lydum præstegård den 
21. december 1683.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1684..
Peder Christensen, en tjenestekarl Christen, to piger Maren og Anne. Hans Christensen, 
en søn Christen. Karen Karlsdatter, en datter Kirsten. Søren Sørensen, en tjenestepige 
Maren. Jep Gregersen, en datter Anne. Christen Giødsen, en tjenestepige Kirsten. 
Dorthe Mortens, en pige Magrete. Esche Christensen, en tjenestepige Karen. Thomas 
Træskomand, en tjenestepige Johanne. Else Christensdatter, en datter Dorthe. Søren 
Graversen, en datter Else. Niels Holm, en søn Las, en datter Johanne. Peder Bolkier, en 
tjenestekarl Grafvers, en tjenestepige Johanne. Peder Kastkier, en tjenestepige Maren. 
Christen Christensen, en datter Kirsten. Christen Skreder, en datter Kirsten. Oluf
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Nielsen, en tjenestepige Kirsten. Esche Joensen, en tjenestepige Anne.Oluf Eiesen [fejl 
for Eskesen?], en pige Magrete. Peder Lassen, en datter Zidzel. Christen Graahee, en 
datter Karen. Thomas Strægaard, en søn Peder. Christen Pedersen, en søn Peder. Peder 
Thomsen, en tjenestepige Anne. Peder Lassen, en tjenestepige Mette. Mads Christensen, 
en tjenestepige Maren. Hans Jørgensen, en tjenestepige Maren. At dette er et rigtig 
mandtal af ryttergodset i Nebel sogn vidner jeg C. L. Bang. Lydum præstegård den 20. 
juni 1684.

Familie- ogfolkeskat forfalden til 1. januar 1685.
Peder Christensen, en tjenestedreng Christen, en tjenestepige Maren. Hans Christensen, 
to sønner. Karen Karlsdatter, en datter Maren. Jep Gregersen, en datter Anne. Søren 
Sørensen, en tjenestepige Kirsten. Dorthe Mortens, en tjenestepige Margrete. Claus 
Christensen, en tjenestepige Anne. Kirsten Nielskone, en tjenestepige Birgitte. Niels 
Holm, en søn Las, en datter Johanne. Else Hansdatter, en datter Johanne. Else Chri- 
stensdatter, en datter Dorthe. Maren Vefskone, en datter Anne. Esche Christensen, en 
tjenestepige Karen. Søren Graversen, to døtre Else og Anne. Peder Christensen, en 
tjenestedreng Peder. Peder Hansen, en tjenestekarl Jesper. Christen Degn, en søn Peder. 
Michel Frøkier, en tjenestepige Anne. Peder Lassen, en datter Zidtzel. Anne Jørgens- 
datter, en søn Hans. Peder Hundhale, en tjenestepige Mette. Christen Skreder, en søn 
Niels, to døtre Maren og Mette. Christen Larsen, en datter Anne. At dette er et rigtig 
mandtal vidner C. L. Bang. Lydom præstegård den 29. december 1684.

Familie- og folkeskatforfalden til 1. ju li  1685.
Claus Christensen, en dreng Christen, en pige Maren. Dorthe Mortens, en pige Mar
grete. Kirsten Nielskone, en søn Christen. Christen Giødsen, en pige Kiersten. Jep 
Gregersen, en datter Anne. Hans Christensen, en søn Morten. Karen Karlsdatter, en 
datter Kirsten. Peder Christensen, en tjenestepige Maren. Niels Holm, en søn Las, en 
datter Johanne. Christen Skræder, en datter Kirsten. Hans Jørgensen, en søn Christen, 
som haver fæst. Christen Christensen, en søn Peder, som haver fæst. Peder Kastkier, en 
dreng Peder. Peder Bolkier, en dreng Tue. Thomas Strægaard, en søn Peder. O luf 
Eschesen, en datter Margrete. Michel Frøkier, en pige Anne. Peder Lassen, en datter 
Zidzel. Christen Degn, en søn Peder. Oluf Nielsen, en pige Kirsten. John Jørgensen, en 
tjenestepige Anne. Christen Lavridsen, en datter Anne. At dette er således vidner C. L. 
Bang. Nebel præstegård den 18. juni 1685.

Kop- og kvægskat påbuden til 1. januer 1686..
Peder Christensen og hustru samt en dreng Pelle og en pige Gertrud. Karen Carlsdatter 
og en datter Kirsten. Hans Christensen og hustru samt en søn Christen. Carl Christensen 
og hustru. Jep Gregersen og hustru og en datter Anne. Søren Sørensen og hustru. 
Christen Gjødsen og hustru og en tjenestepige Kirsten. Thomas Sørensen og hustru. 
Peder Clemmendsen og hustru. Claus Christensen, samt en dreng Christen og en tjene
stepige Margrethe. Dorthe Mortensdatter og en tjenestepige Margrethe. Johanne 
Christensdatter. Christen Nielsen og en tjenestepige Birgitte. Niels Holm og hustru og 
en søn Las og en datter Johanne. Christen Lauridsen og hustru. Christen Skræder og 
hustru og en søn Niels og en datter Maren. Las Thomsen og en tjenestepige Anne. Oluf
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Nielsen og hustru. Niels Adamsen og hustru. Hans Jørgensen og hustru og en søn 
Christen. Jens Christensen og en tjenestepige Mette. Christen Christensen og hustru. 
Jacob Pedersen og hustru. Peder Bolkier og hustru. Peder Kastkier og hustru og en 
dreng Bonde. Peder Thomsen og hustru. Jacob Jørgensen og hustru. Peder [Lassen?, 
Hansen?]. OlufEskesen og hustru og en datter Margrethe. Mads Christensen og hustru. 
Michel Frøkier og hustru og en tjenestepige Birgitte. Mads Hansen og hustru. Peder 
Kier og hustru. Jens Nielsen og hustru. Christen Graahee og hustru. Thomas Stregaard 
og hustru. Peder Lassen og hustru. Christen Frøkier og hustru. Peder Høst og hustru. 
Peder Lassen og hustru og en datter Sidsel. Nebel præstegård den 29. december 1685.

Familie- og fo lkeskatforfalden til 1. januar 1686.
Peder Christensen, en dreng Palle, en pige Gertrud. Karen Karlsdatter, en datter Kier
sten. Hans Christensen, en søn Christen. Jep Gregersen, en datter Anne. Christen Giød- 
sen, en tjenestepige Kirsten. Dorthe Mortens, en pige Margrete. Niels Holm, en søn Las, 
en datter Johanne. Claus Christensen, en dreng Christen, en tjenestékvinde Margrete. 
Christen Sleke?, en søn Niels, en datter Maren. Las Tomsen, en tjenestepige Anne. Hans 
Jørgensen, en søn Christen, som har fæstet. Jens Christensen, en tjenestepige Mette. 
Christen Christensen, en søn Peder, som har fæstet. Peder Kastkier, en dreng Gunder. 
Oluf Eschesen, en datter Margrete. Michel Frøkier, en tjenestepige Birgitte. Peder 
Lassen, en datter Zidtzel. Christen Nielsen, en tjenestepige Birgitte. C. L. Bang.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1686.
Peder Christensen, en karl Palle, en pige Gertrud. Hans Christensen, en søn Morten. 
Karen Karlsdatter, en søn Peder, en datter Kirsten. Niels Holm, en søn Las, en datter 
Johanne. Jep Gregersen, en datter Anne. Søren Sørensen, en pige Mette. Johanne Løn- 
nis, en datter Mette. Christen Giødsen, to piger Kirsten og Margrete. Dorthe Mortens, 
en pige Margrete. Claus Christensen, en dreng Christen, to piger Karen og Margrete. 
Kiersten Nielskone, en tjenestepige Birgitte. Christen Skræder, en datter Kirsten. Oluf 
Nielsen, en dreng Peder. Peder Kastkier, en dreng Gunde. Inger Bolkier, en svend 
Grafvers, en tjenestepige Johanne. Peder Christensen, en datter Zidtzel. Jens Nielsen, 
en tjenestepige Mette. Peder Høst, en dreng Christen. Michel Frøkier, en pige Birgitte. 
Oluf Eschesen, en søn Christen, en datter Kiersten. Thomas Strægaard, en søn Peder. 
Else Christenskone, en datter Dorthe. Jens Christensen, en tjenestepige Mette. Dette at 
være rigtigt vidner C. L. Bang. Nebel præstegård den 25. juni 1686.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1687.
Jep Gregersen, en datter Anne Jepsdatter. Hans Christensen, en søn Christen Hansen. 
Niels Holm, en datter Johanne Nielsdatter, en tjenestepige Dorthe Christensdatter. Inger 
Bolkiers, en dreng Christen Christensen. Peder Christensen, to tjenestepiger Anne 
Povelsdatter og Anne Ollufsdatter. Karen Karlsdatter, en søn Peder Jørgensen, en 
tjenestepige Johanne Mortensdatter. Oluf Eiesen, en datter Margrete Ollufsdatter, en 
søn Gregers Olufsen. Dorthe Mortens, en tjenestepige Margrete Eiesdatter. Peder Kast
kier, en tjenestepige Anne Nielsdatter. Claus Christensen, en dreng Christen Nielsen, to 
tjenestepiger Margrete Christensdatter og Anne Michelsdatter. Esche Johnsen, en
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tjenestepige Anne Christensdatter. Christen Giødsen, en tjenestepige Kiersten Giøds- 
datter. Jens Christensen, en tjenestepige Mette Christensdatter. Karl Christensen, en 
tjenestepige Else Søfrensdatter. Søren Sørensen, en tjenestepige Mette Søfrensdatter. 
Johanne Lønnis, en tjenestepige Karen Christensdatter. Thomas Søfrensen, en tjeneste
pige Johanne Povelsdatter. Peder Clemmendsen, en tjenestepige Maren Thybos. Chri
sten Lavridsen, en tjenestepige Bodill Hansdatter. Christen Hvad, to tjenestepiger Bir
gitte Jepsdatter og Anne Lasdatter. Christen Graahee, en tjenestepige Anne Clausdatter. 
Peder Høst, en tjenestepige Ellen Tomisdatter. Peder Lassen, en datter Zidtzel Peders- 
datter. At dette er således vidner. L. Bang. Nebel præstegård den 16. december 1686. 

Kop- og kvægskat fo r  31. marts 1687.
Peder Christensen og hustru og en tjenestepige Anne. Hans Christensen og hustru og 
en søn Christen. Karen Carlsdatter og en søn Peder. Niels Holm og hustru og en søn 
Christen og en datter Johanne. Carl Christensen og hustru. Søren Sørensen og hustru. 
Jep Gregersen og hustru og en søn Cregers og en datter Anne. Birgitte Erichsdatter og 
en tjenestedreng Giøde og en tjenestepige Kirsten. Peder Clemendsen og hustru. Tho
mas Sørensen og hustru. Claus Christensen og en tjenestepige Maren og en tjeneste
dreng Christen. Christen Nielsen og en tjenestepige Birgitte. Johanne Christensdatter 
og en datter Mette. Dorthe Mortens og en tjenestepige Margrethe. Christen Skrædder 
og hustru. Oluf Nielsen og hustru. Christen Lauridsen og hustru. Hartvig Sørensen. 
Esche Joensen og hustru Maren, formener sig efter stiftsamtmandens fæstebrev, for 
kop- og kvægskat i år at forskånes. Inger Bolchiers. Peder Kastkier og hustru og en 
tjenestepige Kirsten. Peder Thomsen og hustru. Thomas Strægaard og hustru og en søn 
Peder. Olluf Eschesen og hustru og en søn Christen og en datter Margrethe. Mads 
Christensen og hustru. Peder Høst og hustru. Jacob Jørgensen og hustru.Christen 
Graahee og hustru. Peder Lønne og hustru og en datter Sidtzel. Peder Hansen og en 
tjenestepige Kirsten. Niels Graahee og hustru, som er ganske fattige. Peder Lassen og 
hustru. Madtz Hansen og hustru. Jens Nielsen og hustru. Christen Frøkier og hustru. 
Peder Kier og hustru. Michel Frøkier og hustru og en tjenestepige Maren. Christen 
Østergaard og hustru og en søn Peder. Jacob Pedersen og hustru. Hans Jørgensen og 
hustru og en søn Christen og en tjenestepige Kirsten. Hans Christensen i Koile formoder 
at han i år for kop- og kvægskat bliver befriet, for den ødegård han haver antaget.
At dette er således vidner L. Bang. Nebel præstegård den 2. april 1687.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1687.
Peder Lassen, en datter Zidzel. Christen Graahee, en dreng Niels Clausen. Peder Høst, 
en dreng Christen Hansen. Niels Graahee, en søn Niels, Peder Hansen, en tjenestepige 
Kirsten Ifversdatter. Thomas Strægaard, en søn Peder. Olluf Eschesen, en søn Christen. 
Mads Christensen, en tjenestedreng Niels Madsen. Inger Bolkier, en tjenestedreng 
Christen Larsen, en tjenestepige Mette Hansdatter. Peder Kastkier, en tjenestepige 
Kirsten. Michel Frøkier, en tjenestepige Maren Larsdatter. Christen Skreder, en tje
nestepige Anne Christensdatter. Christen Lauridskone, en datter Kirsten. Claus Chri
stensen, en tjenestedreng Christen Nielsen, to tjenestepiger Margrete og Anne Chri
stensdatter. Hartvig Sørensen, en tjenestedreng Peder Eschesen. Peder Christensen, en



155

tjenestekarl Grafvers Søfrensen, en tjenestepige Anne Povelsdatter. Hans Christensen, 
to sønner Christen og Morten. Karen Karlsdatter, en søn Peder, en datter Kirsten. Niels 
Holm, en søn Christen, en datter Johanne. Johanne Lønnis, en datter Mette. Jep Gre
gersen, en datter Anne. Birgitte Ericksdatter, to tjenestedrenge Thue og Giøde. At dette 
er således vidner C. L. Bang. Nebel præstegård d. 20. juni 1687.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1688.
Peder Christensen, en dreng Morten Hansen, en tjenestepige Margrete Jensdatter. Hans 
Christensen, en søn Christen. Karen Karlsdatter, en søn Peder. Jep Gregersen, en datter 
Anne. Birgitte Erichsdatter, en tjenestepige Kirsten Giødsdatter. Niels Holm, en søn 
Christen. Johanne Lønnis, en datter Mette. Peder Hansen, en tjenestepige Kirsten Ifvers- 
datter. Olluf Eschesen, en søn Christen. Hans Jørgensen, en tjenestepige Mette Chri- 
stensdatter. Jacob Pedersen, en datter Maren. Christen Lauridsen, en datter Kiersten. 
Hartvig Sørensen, en tjenestepige Anne Christensdatter. Peder Lønne, to døtre Zidtzel 
og Maren. Inger Bolkiers en tjenestedreng Niels Sevel, en tjenestepige Birgitte 
Hansdatter. Peder Kastkier, en tjenestepige Kirsten Christensdatter. At dette er således 
vidner C. L Bang. Nebel præstegård den 16. december 1687.

Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts og 11. ju n i 1688.
Peder Lassen og hustru, 1 skorsten. Christen Frøkier og hustru, som er forarmede, 1 
skorsten. Thomas Strægaard og hustru, en søn Peder, 1 skorsten. Mads Christensen og 
hustru, 1 skorsten, 1 bageovn. Oluf Eschesen og hustru, en søn Christen, 1 skorsten. 
Michel Frøkier og hustru, 1 skorsten. Peder Kier og hustru, 1 skorsten. Christen Graa- 
hee og hustru, 1 skorsten. Mads Hansen og hustru, såvel den forarmede Peder Thomsen 
og hans hustru, 1 skorsten tilsammen. Peder Hansen og en tjenestepige Kirsten, 1 skor
sten. Jacob Jørgensen og hustru, 1 skorsten, 1 bageovn. Peder Høst og hustru; har vel 
en skorsten men bruges og af rytteren. Peder Lønne og hustru, som er forarmede, to 
døtre Sidsel og Maren, 1 skorsten. Peder Christensen og hustru, en tjenestedreng 
Morten Hansen, en tjenestepige Margrethe Jensdatter, 1 skorsten, 1 bageovn. Karen 
Carlsdatter, en fattig enke, og en søn Peder, samt Hans Christensen og hustru og en søn 
Christen, har 1 skorsten tilsammer Niels Holm og hustru og en søn Las, 1 skorsten. 
Claus Christensen og hustru og en tjenestedreng Christen Nielsen, 1 skorsten. Søren 
Sørensen og hustru, 1 skorsten. Jep Gregersen og hustru og en datter Anne, 1 skorsten. 
Christen Hansen og hustru og en tjenestepige Bodil, 1 skorsten, 1 bageovn. Peder 
Clemendsen og hustru, så og Thomas Sørensen og hustru, har 1 skorsten tilsammen. 
Margrethe Eirsdatter, 1 skorsten. Christen Hvad har ikun 1 skorsten, som rytteren og 
tillige bruger Carl Christensen og hustru, som er ganske forarmede, 1 skorsten. Johanne 
Lønnis og datteren Mette, 1 skorsten. Jens Nielsen, en fattig gammel mand,har 1 
skorsten, som og af rytteren bruges. Inger Pedersdatter, en fattig enke, og en 
tjenestedreng Niels, og en tjenestepige Birgitte, 1 skorsten. Peder Christensen og hustru 
og en tjenestepige Kirsten, 1 skorsten. Christen Lauritsen og hustru og en datter 
Kirsten, 1 skorsten, 1 bageovn. Hartvig Sørensen og en tjenestepige Anne, 1 skorsten. 
Christen Pedersen og hustru, 1 skorsten. Olluf Nielsen og hustru, 1 skorsten. Esche 
Johnsen og hustru, 1 skorsten. Peder Nielsen og hustru, 1 skorsten. Christen Hansen og
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hustru, 1 skorsten, 1 bageovn. Jacob Pedersen og hustru, 1 skorsten, som og af rytteren 
bruges. Hans Christensen og hustru, 1 skorsten, som og af rytteren bruges. Nebel 
præstegård den 16. februar 1688, Bang.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1688.
Peder Høst, en dreng Giøde Pedersen. Oluf Eschesen, en søn Christen. Thomas Stræ- 
gaard, en søn Peder. Christen Christensen, en datter Kirsten. Christen Pedersen, en søn 
Søren. Oluf Nielsen, en tjenestepige Maren Lavridsdatter. Hans Christensen i Koile, en 
tjenestepige Maren Jacobsdatter. Karen Karlsdatter, en søn Peder. Claus Christensen, 
en dreng Christen Nielsen, en pige Mette Sørensdatter. Peder Christensen, en dreng 
Morten Hansen, en pige Margrete Jensdatter. Niels Holm, en søn Christen en datter 
Johanne. Jep Gregersen, to døtre Anne og Margrete. Christen Hansen, en tjenestepige 
Bodel Hansdatter. Mads Christensen, en tjenestepige Anne Pedersdatter. Jens Nielsen, 
en tjenestepige Mette Christensdatter. Peder Kastkier, en tjenestepige Kirsten Chri- 
stensdatter. Inger Bolkiers, en tjenestedreng Niels Sevel, en tjenestepige Johanne 
Nielsdatter. At dette er således testerer C. L. Bang. Nebel præstegård den 16. juni 1688. 

Folkeskat forfalden til 1. januar 1689.
Peder Christensen, en tjenestedreng Christen Pedersen, en tjenestepige Margrete 
Jensdatter. Hans Christensen, en søn Morten. Karen Karlsdatter, en søn Peder. Jep Gre
gersen, en søn Gregers. Niels Holm, en søn Christen. Claus Christensen, en tjeneste
dreng Christen Nielsen. Inger Bolkiers, en datter Anne, en tjenestedreng Niels Sevel. 
Niels Christensen, en tjenestepige Mette Christensdatter. Peder Hansen, en tjenestepige 
Kirsten Iversdatter. Christen Hansen, en tjenestepige Anne Christensdatter. Oluf Esche
sen, en søn Christen. Michel Tomsen af Lydum sogn, en tjenestepige Mette Michels- 
datter. Nebel præstegård den 14. december 1688 C. L. Bang.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1689.
Oluf Eschesen, en datter. Mads Christensen, en pige. Peder Hansen, en pige. Hans 
Christensen, en pige. Klaus Christensen, en dreng. Peder Christensen, en pige. Karen 
Karlsdatter, en pige. Niels Hollum, en søn. Jep Gresen, en pige. Christen Hansen, en 
pige. Peder Christensen i Bolkier, en dreng. Såsom præsten er død, haver jeg videre 
dette således opskrevet og optegnet, under min egen hånd Christen Pedersen, degn.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1690:
Nebel by: Thomas Strægaard, en søn Peder. Oluf Eskesen, en søn Christen. Jacob 
Jørgensen, en datter Johanne. Peder Hansen, en tjenestepige.
Sædding by: Jep Gregersen, en datter. Karen Carlsdatter, en datter. Claus Christensen, 
en søn. Maren Clemendsdatter, en datter. Niels Holm, en søn. I Bolkier findes på den 
halve gård, som regimentskriveren bruger, en karl og en pige.
Præstbye: Christen Lauridsen, en søn. Christen Skræder, en søn. Hartvig Sørensen, en 
søn. Dette således at være testerer Henr. Schnell Nebel præstegård d. 16/3 1690.
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Folkeskat forfalden til L ju li  1690. (Regimentskriverens oplysninger).
Nebel by: Thomas Strægaard, en søn. OlufEskesen, en søn. Mads Christensen, en pige. 
Jacob Jørgensen, en datter. Peder Hansen, en pige.
Sædding by: Jep Gregersen, en datter. Karen Carlsdatter, en datter. Søren Sørensen, 
en søn. Peder Christensen, en svend, en pige. Maren Clemendsdatter, en datter. Søren 
Graversens hustru, en datter. Christen Hvad, en pige. Niels Holm, en søn.
Bolkær: Regimentskriveren lader en halvgård drive ved 2 svende og 2 piger. 
Præstby: Christen Lauridsen, en søn. Christen Skræder, en søn. Hartvig Sørensen, en 
søn. Eske Joensen, en pige.
Koile: Hans Smed, en pige.

Lydum sogn:
Lydumhede: Michel Thomsen, en pige.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning).
Nebel sogn:
Nebel by: Thomas Strægaard, en søn. OlufEskesen, en søn. Jacob Jørgensen, en datter. 
Peder Hansen, en pige. Christen Tarp, en pige. Kirsten Pederskone, en datter. Maren 
Pedersdatter, [ikke nævnt hvilke personer der svares skat af, men giver 1 mark, 8 
skilling af dem], Sidsel Pedersdatter, [heller ikke nævnt hvilke personer der svares skat 
af, men giver 1 mark, 8 skilling.].
Sædding by: Jep Gregersen, en datter. Karen Carlsdatter, en datter. Claus Christensen, 
en dreng. Maren Clemendsdatter, en datter. Niels Holm, en søn. Søren Graversens 
hustru, en datter. Peder Christensen, en pige.
Bolkær: Regimentskriveren lader en halvgård drive ved en karl og en pige.
Præstby: Christen Laursen, en søn. Christen Skræder, en søn. Hartvig Sørensen, en 
søn.

Lydum sogn:
Lydumhede: Michel Tomsen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning).
Nebel sogn:
Nebel by: Thomis Strægaard, en søn. OlufEskesen, en søn. Jacob Jørgensen, en datter. 
Peder Hansen, en tjenestepige.Christen Tarp, en tjenestepige. Jens Nielsen, en svend. 
Sædding: Jep Gregersen, en datter. Karen Carlsdatter, en datter. Peder Christensen, en 
svend, en pige. Maren Clemendsdatter, en datter. Claus Christensen, en tjenestepige. 
Maren Sørens, en datter. Christen Hvad, en tjenestepige. Niels Holm, en datter. Christen 
Hansen, en tjenestepige.
Bolkær: Regimentskriveren lader en halvgård drive ved to karle, to piger.
Præstbøl: Christen Skreder, en søn. Hartvig Sørensen, en søn.
Kolle: Hans Smed, en tjenestepige. Christen Hansen, en tjenestepige.



158

Lydum sogn:
Lydnmhede: Michel Tomsen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1692. (Regimentskriverens oplysninger). 
Nebel bye: Thomas Strægaard, en søn. Oluf Eskesen, en søn. Jacob Jørgensen, en 
datter. Christen Tarp, en tjenestepige. Christen Graahede, en dreng.
Sædding bye: Jep Gregersen, en datter. Karen Carlsdatter, en datter. Claus Christen
sen, en dreng. Maren Clemensdatter, en datter. Niels Holm, en søn. Maren Sørensdatter, 
en datter. Gamle Peder Christensen, en datter. Peder Christensen i Strægaard, en dreng. 
Bolkær: Peder Christensen, en tjenestepige. Regimentskriveren, en karl, en tjenestepige. 
Præstbyé: Christen Skræder, en datter. Hartvig Sørensen, en søn.

Lydum sogn:
Lydumhede: Michel Tomsen, en tjenestepige.

Familie og fo lkeskat forfalden til L januar 1696.
Nebel sogn:
Nebel: Peder Tomsen, en datter Maren. Peder Sørensen, en møe Mette. Peder Hansen, 
en møe Kirsten. Jacob Jørgensen, en søn Christen. Madtz Christensen, en møe Anna. 
Christen Ollufsen, en broder og en søster. Thomas Strægaard, en søn Peder. Peder 
Lassen, en søn Las. Gamle Peder Lassen, to døtre Maren og Zidtzel. Christen Frøkiær, 
en datter Anna. Anna Vevster, en datter Boeld.
Præstbyé: Christen Lauridsen, en datter Anna. Hartvig Sørensen, en søn Søren. Mette 
Strægaard, en datter Maren. Maren Jørgensdatter til huse, en datter Anna.
Bolkær: Christen Felling, en dreng Niels.
Koile: Hans Christensen, en møe Maren.
Sædding: Claus Christensen, en møe Karen. Hans Christensen, en møe Maren. Peder 
Jørgensen, en søster Kirsten. Peder Christensen, en svend Christen og en møe Mar
grethe. Jep Gregersen, to døtre Anna og Margrethe. Søren Sørensen, en datter Zidtzel. 
Niels Holm, en søn Christen og en datter Johan. Peder Clemendsen, en søn Niels. 
Christen Hansen, en møe Kirsten. Maren Sørens, en datter Mette. Bertel Vever, en 
datter Kirsten. Maren Lassdatter, en datter Inger. Karen Christensdatter til huse. Johan 
Povelsdatter til huse, har en datter Karen. Doreth Christensdatter til huse, har en søn 
Christen. Maren Clemendsdatter til huse, har en datter Dorte. Johan Mortensdatter til 
huse.

Lydum sogn:
Michel Thomsen i Lydumhede har en svend Søren og en møe Anna. Her udi findes alle 
de som efter forordning skal skatte hvilket testerer Henr. Schnell, Nebel præstegård den 
19. dec. 1695.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L ju li 1696.
Nebel sogn:
Nebel: Ingeborg Jensdatter har en svend Christen. Peder Thomsen har en datter Maren. 
Mickel Frøkiær har en dreng Gregers. Peder Høst har en tjenestepige Mette. Christen
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Olufsen har en broder Christen og en søster Margrete. Thomas Strægaard har en søn 
Peder. Peder Lassen har en søn Las. Peder Hansen har en tjenestepige Anna.
Koile: Peder Jacobsen har en tjenestepige Karen. Jacob Pedersen har en søn Christen. 
Hans Christensen har en tjenestepige Maren.
Præstbye: Eske Johnsen har en tjenestepige. Hartvig Sørensen har en søn. Søren Chri
stensen har en tjenestepige. Christen Lauridsen har en datter. Maren Jørgensdatter til 
huse.
Sædding: Christen Vad har en tjenestepige Maren. Claus Christensen har to tjeneste
piger. Peder Jørgensen har en søster. Peder Christensen har en svend og en tjenestepige. 
Jep Gregersen har to døtre. Søren Sørensen har en datter. Peder Clemendsen har en søn. 
Christen Hansen har en tjenestepige. Christen Pedersen har en tjenestepige. Karen 
Christensdatter til huse. Maren Clemendsdatter til huse har en datter. Peder Eskesen har 
en tjenestepige. Mette Sørensdatter til huse. Doreth Christensdatter til huse. Af Bolkier 
er to karle og en tjenestepige.

Lydum  sogn: Mickel Thomsen har en svend og en tjenestepige. At dette ovenskrevne 
er rigtig testerer Henr. Schnell, Nebel præstegård den 14. juni 1696.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. januar 1697.
Nebel sogn:
Nebel: Christen Tarp har en søn. Peder Thomsen har en datter. Christen Holm har en 
tjenestepige. Jacob Jørgensen har en datter. Madtz Christensen har en søn. Christen 
Olluffsen har en broder og en søster. Thomas Strægaard har en søn. Christen Frøkiær 
har en datter. Anna Vevster har en datter. Maren Pedersdatter til huse. Zidtzel Pe- 
dersdatter til huse.
Præstbye: Christen Lauridtzen har en datter og en søn. Hartvig Sørensen har en søn og 
en tjenestepige. Søren Christensen har en tjenestepige. Mette Strægaard har en datter. 
Maren Jørgensdatter som sidder til huse har en datter. Af Bolkiær gives af to karle og 
en pige.
Sædding: Claus Christensen har en dreng og en møe. Hans Christensen har en søn og 
en møe. Peder Christensen har en møe. Peder Jørgensen har en søster. Jep Gregersen 
har to døtre. Søren Sørensen har en datter. Peder Clemendsen har en søn. Christen Han
sen har en datter og en tjenestepige. Maren Sørens har to døtre. Karen Christensdatter 
til huse. Johan Povelsdatter til huse. Dorte Christensdatter til huse. Maren Clemends
datter til huse. Dorreth Jensdatter til huse. Christen Vad har en tjenestepige Johan. Ma
ren Lasdatter har en datter.

Lydum sogn:
Mickel Thomsen i Lydomhede har en svend og en møe. Testerer Henr. Schnell, Nebel 
præstegård den 16. december 1696.

Familie- og folkeskat forfalden til 1. ju li  1697.
Nebel sogn:
Præstbye: Hartvig Sørensen har en søn og en tjenestepige. Christen Lauridsen har en
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søn og en datter. Maren Jørgensdatter har en datter.
Bolkær: Obristl. Zülow har to tjenestekarle og en tjenestepige.
Sædding: Claus Christensen har to karle og en tjenestepige. Hans Christensen har en 
søn og en tjenestepige. Peder Jørgensen har en søster Kirsten Jørgensdatter. Peder 
Christensen har en svend Niels Clausen og en tjenestepige Margrethe. Søren Sørensen 
har en søn og en datter. Jep Gregersen har to døtre. Peder Clemendsen har en søn Niels 
og en datter [Else?]. Christen Hansen har en tjenestepige Kirsten Giødsdatter. Karen 
Christensdatter til huse. Johan Povelsdatter til huse. Doreth Christensdatter til huse. 
Maren Lasdatter til huse. Peder Eskesen har en tjenestekvinde Maren.
Nebel: Christen Tarp har en søn. Peder Thomsen har en datter. Jacob Jørgensen har en 
datter. Peder Hansen har en dreng. Christen Holm har en tjenestepige. Thomas Stræ- 
gaard har en søn. Mickel Frøkiær har en svend. Mads Christensen har en søn. Christen 
Olluffsen har en broder og en søster.
Koile: Christen Hansen har en tjenestepige. Hans Christensen har en tjenestekvinde. 
Jacob Pedersen har en søn. Peder Jacobsen har en tjenestekvinde.

Lydum sogn:
Mickel Thomsen har en svend og en tjenestepige. Nebel præstegård den 12. juni 1697, 
Henr. Schnell.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1698.
Nebel sogn:
Christen Tarp har en tjenestepige. Peder Thomsen har en datter. Christen Holm har en 
tjenestekvinde. Jacob Jørgensen har en datter. Peder Hansen har en dreng. Peder Høst 
har en tjenestepige. Mads Christensen har en søn. Maren Frøkiærs har en datter. Chri
sten Olluffsen har en broder og en søster. Thomas Strægaard har en søn. Mickel Frøkiær 
har en dreng. Anna Pedersdatter har en tjenestekvinde. Anna Clausdatter til huse. 
Koile: Hans Smid har en tjenestepige. Jacob Pedersen har en søn.
Præstbye: Eske Johansen har en tjenestekvinde. Christen Lauridsen har en søn og en 
datter. Mette Strægaard har en datter. Maren Jørgensdatter har en datter. Oberstløjtnant 
Zülow har to karle og en tjenestepige.
Sædding: Claus Christensen har en dreng og en tjenestepige. Christen Vad har en 
tjenestepige. Hans Christensen har en tjenestepige. Peder Jørgensen har en søster. Peder 
Christensen har en tjenestepige. Jep Gregersen har en datter. Søren Sørensen har en 
datter. Peder Clemendsen har en søn og en datter. Christen Hansen har en tjenestepige. 
Mette Peders har en datter. Maren Bertels har en datter. Maren Sørens har en datter. 
Maren Lasdatter til huse. Dorethe Christensdatter til huse. Johan Povelsdatter til huse. 
Karen Christensdatter til huse.

Lydum sogn:
Mickel Thomsen har en svend og en pige. At dette er rigtig testerer Henrich Schnell, 
Nebel præstegård den 16. december 1698. (Bruger han kirkeåret?).
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Familie- ogfolkeskat forfalden til S e t Hansdag 1698:
Nebel sogn:
Christen Tarp har en søn, en tjenestepige. Peder Thomsen har en datter. Christen Holm 
har en tjenestekvinde. Jacob Jørgensen har en datter. Peder Hansen har en dreng. Mickel 
Frøkiær har en dreng. Mads Christensen har en søn. Christen Olluffsen har en broder og 
en søster. Anna Clausdatter til huse. Thomas Strægaard har en søn. Maren Frøkiærs har 
en datter.
Kolle: Hans Christensen har en tjenestekvinde. Jacob Pedersen har en søn. Peder Jacob
sen har en tjenestekvinde.
Præstbye: Eske Johnsen har en tjenestepige. Maren Jørgensdatter har en datter. 
Bolkær: Oberstløjtnant Zülow har to karle og en tjenestepige.
Sædding: Claus Christensen har en svend og to tjenestepiger. Hans Christensen har en 
tjenestepige. Peder Jørgensen har en søster. Peder Christensen har en tjenestepige. 
Maren Lasdatter til huse, har en datter Inger. Jep Gregersen har en datter. Søren Søren
sen har en datter. Christen Hansen har en tjenestepige. Karen Christensdatter til huse. 
Johan Povelsdatter til huse. Doreth Christensdatter til huse.

Lydum sogn:
Mickel Thomsen har en karl og en tjenestepige. At dette er rigtig testerer Henrich 
Schnell Nebel præstegård den 19. juni 1698.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1699.
Nebel sogn:
Nebel bye: Christen Tarp har en søn Hans. Gunde Christensen har en møe Inger. Chri
sten Holm har en møe Mette. Jacob Jørgensen har en datter Anna. Peder Høst har en 
møe Kirsten. Peder Hansen har en dreng Christen. Christen Olluffsen har en broder og 
en søster. Mads Christensen har en søn Christen. Thomas Strægaard har en søn Peder. 
Maren Frøkiær har en datter Anna. Anna Pedersdatter har en søn Las. Mads Hansen har 
en møe Zidtzel.
Koile: Jacob Pedersen har en søn Jørgen. Hans Christensen har en møe Maren. 
Bolkær: Oberstløjtnant Zülow har to tjenestekarle og en tjenestepige.
Præstbye: Maren Lauridsdatter har en søn Gregers. Mette Strægaard har en datter 
Maren. Maren Jørgensdatter har en datter Anna.
Sædding: Claus Christensen har en møe. Hans Christensen har en søn og en møe. Peder 
Jørgensen har en søster. Jep Gregersen har en datter. Søren Sørensen har en datter. 
Christen Hansen har en møe. Karen Christensdatter til huse. Doreth Christensdatter til 
huse. Johanne Povelsdatter til huse, har en datter Karen. Johanne Mortensdatter til huse. 
Maren Lasdatter til huse. Maren Sørenskone har en datter.

Lydum sogn: Mickel Thomsen har en svend og en møe. At dette er rigtig testerer 
Henrich Schnell, Nebel præstegård den 18. december 1698.
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Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699:
Nebel sogn:
Kolle: Hans Christensen har en tjenestepige. Christen Hansen har en tjenestepige. Jacob 
Pedersen haren søn. Peder Jacobsen har en tjenestepige.
Præstbye: Eske Johnsen har en tjenestepige. Maren Jørgensdatter har en datter. 
Nebel: Christen Tarp har en søn. Gunde Christensen har en tjenestepige. Christen Holm 
har en tjenestepige. Jacob Jørgensen har en datter. Peder Hansen har en dreng. Mads 
Christensen har en søn. Christen Olluffsen har en broder og en søster. Maren Frøkiær 
har en datter. Anna Pedersdatter har en søn.
Sædding: Claus Christensen har en dreng. Peder Jørgensen har en søster. Hans Chri
stensen har en møe. Peder Christensen har en møe. Jep Gregersen har en datter. Søren 
Sørensen har en datter. Christen Hansen har en møe. Karen Christensdatter til huse. 
Johanne Povelsdatter til huse.
Bolkær: Oberstløjtnant Zülow har to tjenestekarle og en tjenestepige.

Lydum sogn: Mickel Thomsen har en svend og en møe.At dette er rigtig testerer 
Henrich Schnell, Nebel præstegård den 18. juni 1699.
I filmrulle M-445O0 findes følgende: Angående en klage over, at personer der er anført 
at svare familie og folkeskat 1699, ikke er anført at svare tjenestekarleskat. Som jeg 
ikke heller anderledes har forstået hans kongl. majsts. forordning om karleskattens 
allemådigst påbudne anno 1699, end at dejo derudi være forskånede som hverken tjen
te eller nød løn, men opholdt sig alene hos forældrene, der af nåde og kærlighed gav 
dem brødet. I den tanke ere efterskrevne personer i Nebel sogn, som hverken tjente 
langt mindre fik løn , udelukt af mit mandtal. Hvad den karl er angående, som udi 
oberstløjtnant Zülows familie er antegnet til folkeskatten, og ikke anført udi mit mandtal 
til karleskatten, skal vel have været en tersker, som har tjent til Peders dag, og så 
kvitteret. Dette er min sandfærdig erklæring, hvilken jeg ydmygligst beder nådigst må 
optages, såsom jeg altid er de højædle herrers ydmygste tjener. Nebel præstegård den
9.august 1703, Henrich Schnell.

Ekstraordinære Tjenestekarleskat påbudt 24/11699:
Nebel sogn:
Bolkier: Oberstløjtnant Zülow, en karl Jep Jepsen.

Lydum sogn: Michel Tombsen, en svend Hans Jensen.

Kopskat forfalden til 31. december 1699 og 15. februar 1700.
Nebel sogn:
Sædding: En gård, Claus Christensen og hustru, og en svend og en pige. % gård, Hans 
Christensen, en søn og en tjenestepige, samt herforuden en datter, som er tåbelig og 
vanvittig, og kan ikke hos fremmede fortjene sit brød. 14 gård, Karen Carlsdatter, en 
enke med en søn og en datter. 14 gård, Peder Christensen og hustru, en pige. Hos ham 
findes en fattig skibskarl, navnlig Jens Jepsen som til skibs har mistet middel og den 
største del af helbred, har nu intet andet, end som ham af medynk af sine venner her og
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der meddeles. Nok findes der en stakkels gammel udlevet karl Jens Christensen, som 
snart er hverken god for at tjene eller tigge. 1 boel, Hans Jepsen og hustru. 14 gård, 
Søren Sørensen og hustru, en søn og en datter, har derforuden en stakkels vanvittig og 
moxen målløs datter. 14 gård, Jep Gregersen og hustru samt to døtre. 14 gård, Laurids 
Christensen og hustru. 14 gård, Thomas Sørensen og hustru. 14 gård, Jørgen Lassen, 
og en tjenestepige, samt der i huset er gammel enke, som nyder ophold af stedet, kan 
ellers intet fortjene. 1 boel, Christen Pedersen og hustru. 1 boel, Peder Eskesen og hu
stru, han har der foruden en stakkels gammel udlevet menneske at underholde, som 
ganske intet kan fortjene. 1 boel, Jørgen Jensen og hustru, der er to gamle udlevede 
folk, som formedelst alderdom og skrøbelighed har måttet afstå deres boel til andre, og 
lever af deres bord. 14 gård, Christen Wad og hustru.
Inderster: Eske Christensen og hustru, har en ko. Peder Clemendsen og hustru, har en 
ko. Peder Pedersen, et lam og vanfør menneske, som ikke kan gå uden kæp og krykke. 
Han har en hustru, som er frisk og før, hun betaler efter forordningen, og har en ko. 
Johan Poulsdatter, og en datter, har en ko. Maren Sørens, en gammel udlevet enke, som 
i allerstørste armod sidder med to døtre, som går omkring at sammen betle deres og 
deres fattige gamle moders føde, har ingen ko. Maren Lasdatter, en betler. Mette 
Peders, en enke, har en datter, og en ko. Karen Christensdatter.
Præstbye: 1 gadehus, Christen Lauridsen, og en dreng. Hos ham er hans gamle forar
mede forældre, som ikke selv kan forhverve sig brødet. Han har en ko. 14 gård, Niels 
Pedersen og hustru, han har sin hustrus moder hos sig, er en gammel bedaget og 
affældig kone, derforuden hans hustrus broder, som til skibs har mistet alt hans formue, 
og kom syg til lands, da det skib strandede ved Hjerting forleden. 14 gård, Søren 
Christensen og hustru, hos ham er hans moder, som hos ham nyder ophold af stedet for 
sin alderdoms skyld. 14 gård, Hartvig Sørensen og hustru. 14 gård, Søren Christensen 
og hustru. 1 boel, Oluf Nielsen og hustru. 14 gård, Eske Joensen og hustru.
Inderster: Mette Christensdatter, et stakkels fattigt menneske, som går omkring og 
betler sit brød, har ingen ko. Mette Strægaard, et stakkels husarmt menneske, som 
underholdes af sognet, har en voksen datter, som betaler efter forordningen, har ingen 
ko. Maren Jørgensdatter, ilige måde et stakkels husarmt menneske, som betler sit brød, 
har også en voksen datter, har ingen ko.
Kolle: 14 gård, Jacob Pedersen og hustru. 14 gård, Peder Jacobsen og hustru. 14 gård, 
Christen Hansen og hustru. 14 , Hans Christensen og hustru og en tjenestepige.
Nebel bye: 14 gård, Christen Tarp og hustru, og en søn. 14 gård, Gunde Christensen og 
hustru, der i huset er to ældgamle skrøbelige og mesten sengeliggende folk, som der 
holdes af stedet, kan ellers slet intet fortjene. 14 gård, Peder Thomsen og hustru, og en 
datter. 14 gård, Birret Madskone, en enke. 14 gård, Christen Holm og hustru, der er en 
gammel fattig kvinde, som går omkring og betler sit brød, har ingen ko. 16 gård, Jacob 
Jørgensen og hustru. 16 gård, Peder Høst og hustru, han har en stakkels vanvittig og 
sanseløs søster, som går om og betler sit brød. 16 gård, Peder Hansen og hustru, en 
dreng og en pige. Der er en gammel blind kvinde, som ikke for den og anden 
skrøbeligheds skyld kan forhverve sit brød. 14 gård, Mads Christensen og hustru og en 
søn. 14 gård, Kirsten Olufskone, en enke med to sønner og en datter. 14 gård, Peder 
Strægaard, hans moder gi. og svag,han har en fattig kroget og vanfør broder, som intet
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kan arbejde, nyder begge ophold ved ham. '/> gård, Peder Kier og hustru. V2 gård, 
Michel Frøkier og hustru. Vi gård, Maren Frøkier, en enke med to døtre. 1 boel, Anne 
Pedersdatter, en enke med en søn.
Inderster: Maren og Sidsel Pedersdøtre i Hundhale, har hverken heste og køer. 
Bolkjær: 1 gård, oberstløjtnant Zülow, fru oberstløjtnant, en preseptor, to tjenestekarle, 
to tjenestekvinder.

Lydum sogn:
V2 gård, Michel Thomsen med en dreng og en pige. Derforuden findes en gi. kvinde på 
90 år, som er sengeliggende, og haver i mange år intet kunnet fortjene til sit brød. % 
gård, Eske Thomsen og hustru med en datter, er syge og meget husarme.
Udi dette mit mandtal er rigtig indført både de som skal skatte, og de som befries efter 
forordning, hvilket jeg med egen hånd testerer Henrich Schnell, Nebel præstegård den 
29. december 1699.

Kop- og udskiftningsskat fo r  31. december 1699 og 15. febr. 1700.
Nebel sogn:
Sædding: Hartk. 7-2-0-0, Claus Christensen og hustru og en svend og en pige. 3-3’/2-0- 
0, Hans Christensen og en søn og en tjenestepige; der foruden en datter som er tåbelig 
og vanvittig, og kan ikke hos fremmede fortjene sit brød. 3-3'/2-0-0, Karen Carlsdatter, 
en enke, og en søn og en datter. 7-2-0-0, Peder Christensen og hustru og en pige. Hos 
ham findes en fattig skibskarl Jens Jepsen, som til skibs har mistet middel og den største 
del af helbred; har nu intet andet end som ham af medynk af sine venner her og der 
meddeles. Nok findes der en stakkels gammel udlevet karl Jens Christensen, som snart 
er hverken god for at tjene eller tigge. 1-1-0-0, Hans Jepsen og hustru. 4-0-0-0, Søren 
Sørensen og hustru samt en søn og en datter. Har der foruden en stakkels vanvittig og 
moxen målløs datter. 4-1-0-0, Jep Gregersen og hustru samt to døtre. 4-3-0-0, Laurs 
Christensen og hustru samt Thomas Sørensen og hustru. 4-2-0-0, Jørgen Lassen og en 
tjenestepige. Der er i huset en gammel enke, som nyder ophold af stedet, kan ellers intet 
fortjene. 1 -4-0-0, Christen Pedersen og hustru. 1 -5-0-0, Peder Eschesen og hustru. Han 
har der foruden et stakkels gammelt udlevet menneske at underholde, som ganske intet 
kan fortjene. 2-1-0-0, Jørgen Jensen og hustru.Der er tvende gamle udlevede folk, som 
formedelst alderdom og skrøbelighed har måttet afstå deres boel til andre, og lever af 
deres bord. 4-0-0-0, Christen Vad og hustru.
Inderster: Esche Christensen og hustru, har en ko. Peder Clemmendsen og hustru, har 
en ko. Peder Pedersen, et lam og vanfør menneske, som ikke kan gå uden kjæp og 
krykke, befries efter forordningen; men han har en hustru som er frisk og før, hun 
betaler efter forordningen har 1 ko. Johanne Povelsdatter, har en ko, samt en datter. 
Maren Sørens, en gi. udlevet enke, som i allerstørste armod sidder med tvende døtre, 
som går omkring og sammen betler deres føde har ingen ko. Maren Larsdatter, en 
betler. Mette Pedersdatter, en enke, som har en datter. Karen Christensdatter. 
Præstbye: Intet hartk. Christen Lauridsen og en dreng. Hos ham hans gamle forarmede 
forældre, som ikke selv kan forhverve sig brødet. Han har en ko. Hartk. 2-7-0-0, Niels 
Pedersen og hustru. Han har sin hustrus moder hos sig, er en gammel bedaget og
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affældig kone; der foruden hans hustrus broder, som til skibs har mistet alt hans formue, 
og kom sig til lands, da det skib strandede ved Hjerting forleden. 1-5-0-0, Søren 
Christensen og hustru. Hos ham er hans moder, som hos ham nyder ophold af stedet for 
sin alderdoms skyld. 1-5-0-0, Hartvig Sørensen og hustru. 1-5-0-0, Søren Christensen 
og hustru. 2-2-0-0, Olluf Nielsen og hustru. 2-2-0-0, Esche Joensen og hustru. 
Inderster: Mette Christensdatter, et stakkels fattigt menneske, som går omkring og 
betler sit brød; har ingen ko. Mette Strægaards, et stakkels husarm menneske, som 
underholdes af sognet; har en voksen datter, som betaler efter forordningen, har ingen 
ko. Maren Jørgensdatter, ilige måde et stakkels husarmt menneske, som betler sit brød, 
har også en voksen datter; har ingen ko.
Kolle: Hartk. 12-2-0-0, Jacob Pedersen og hustru. Peder Jacobsen og hustru. Christen 
Hansen og hustru. Hans Christensen og hustru og en tjenestepige.
Nebel bye: Hartk. 2-7-0-0, Christen Tarp og hustru og en søn. 2-7-0-0, Gunde Chri
stensen og hustru. Har i huset to gamle skrøbelige og mest sengeliggende folk, som dér 
holdes af stedet, kan ellers intet fortjene. 1-6-0-0, Peder Thomsen og en datter. 4-3-0-0, 
Birgete Madskone, en enke, samt Christen Holm og hustru, der er en gammel fattig 
kvinde, som går omkring og betler sit brød, har ingen ko. 7-3-0-0, Jacob Jørgensen og 
hustru samt Peder Høst og hustru. Han har en stakkels vanvittig og sanseløs søster, som 
går omkring og betler sit brød. Hartk. 3-2-0-0, Peder Hansen og hustru og en dreng og 
en pige. Der er en gammel blind kvinde, som ikke, for den og anden skrøbeligheds 
skyld, kan forhverve sit brød. 3-7-0-0, Mads Christensen og hustru og en søn. 3-7-0-0, 
Kirsten Olufskone, en enke med to sønner og en datter. 1-1-0-0, Peder Strægaard, hans 
moder gammel og svag. Han har en fattig kroget og vanfør broder, som intet kan ar
bejde; nyder begge ophold af ham. 2-2!/2-0-0, Peder Kier og hustru. 2-2'/2-0-0, Michel 
Frøekier og hustru. 2-2-0-0, Anna Peders, en enke med en søn. Hartk. intet, Maren 
Frøekiers, en enke med to døtre.
Inderster: Maren og Sidsel Pedersdøtre i Hundhale. Har hverken hest eller køer. 
Bolkier: Hartk. 9-7-0-0, Oberstløjtnant Zülow og frue samt en preseptor, to 
tjenestekarle, to tjenestekvinder.

Lydum sogn:
Hartk. 4-6-0-0, Michel Tombsen. 1-4-0-0, Esche Tombsen.

Landmilitiens Munderingsskat forfalden til 11. december 1704.
Nebel sogn:
Nebbel: Gunde Christensen og hustru. Christen Tarp og hustru. Peder Thomsen og 
hustru. Birgitte Andersdatter, en enke. Jacob Jørgensen og hustru. Peder Hansen og 
hustru. Peder Høst og hustru. Christen Holm og hustru. Christen Frøkiær og hustru. 
Peder Kiær og hustru. Christen Madsen og hustru. Christen Olufsen, ugift. Peder Stræ
gaard, ugift. Niels Jørgensen og hustru. Anna Pedersdatter, en enke.
Kolle: Hans Christensen og hustru. Kiersten Christensdatter, en enke. Inn Jacobs, en 
enke. Peder Jacobsen og hustru.
Præstbye: Eske Johnsen og hustru. Oluf Nielsen og hustru. Hartvig Sørensen og hu-
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stru. Søren Christensen og hustru. Jens Olufsen og hustru. Niels Pedersen og hustru. 
Laurids Pedersen og hustru.
Sædding: Claus Christensen og hustru. Christen Vad og hustru. Boj Hansen og hustru. 
Peder Jørgensen og hustru. Peder Christensen og hustru. Hans Carlsen og hustru. Peder 
Eskesen og hustru. Jørgen Holm og hustru. Jørgen Sørensen og hustru. Søren Sørensen 
og hustru. Laurids Christensen og hustru. Thomas Sørensen og hustru. Jørgen Lassen 
og hustru. Christen Pedersen og hustru.
Iblandt andre som bebor ryttergodset i Nebbel sogn er:
1. Salig løjtnant Zülows enke, som har fæstet en ryttergård, hvorpå hun bor og nærer 
sig deraf, men efterdi hun skatter deraf som andre bønder, befries hun allemådigst for 
kopskatten efter forklaringens 5. classe, 4. art.
2. Inderster og husfolk:
Dorethe Christensdatter. Iver Windelboe og hustru. Peder Clemendsen og hustru, hun 
har vel kunnet væve tilforn, både linned og vadmel, men er nu så gammel, at både 
kræfter og syn forhindrer det. Peder Pedersen og hustru, han er en stakkels krøbling, 
som fører sig frem på krykker. Philip Hahe [Hake?] og hustru, han er en gammel 
afdanket rytter, som har slet intet til underholdning. Eske Christensen og hustru, 2 
ældgamle folk. Inger Carlsdatter, en rytterkone hvis mand er i Hollands tjeneste. Mette 
Peders. Johanne Mortensdatter. Maren Christensdatter. Karen Christensdatter. Maren 
Jørgensdatter. Mette Strægaard. Mette Faarpige. Maren Frøkiær. Johanne og Kirsten 
Møllers, 2 rytterkoner, hvis mænd begge er i Hollands tjeneste. Christian Bladsted? og 
hustru, han er en gi. afdanket rytter, som lever af kongens nådebrød, nemlig 2 sletdlr. 
hver måned. Disse sidder i nogle jordhytter, af hvilke en del har en ko, og en del ingen. 
Befries derfor allemådigst efter forordningen for kopskatten.
3. Ældgamle og forarmede:
Mads Christensen og hustru. Kirsten Olufskone, en ældgammel enke. Christen Stræ
gaard, en sølle vanfør og krogrygget stakkel. Maren Pedersdatter en gammel tigger. 
Maren Degns en ældgammel stokblind kælling. Anna Christensdatter en tåbelig og ilde- 
talende betler. Mette Huus, en meget fattig gammel stakkel. Karen Carlsdatter, en æld
gammel lam kvinde, som underholdes ved sin søn. Jens Toftum, en gi. udlevet karl, som 
er moxen blind og hyldestløs. Jep Gregersen og hustru og Søren Sørensen og hustru, 
begge for alderdom har måttet afstå deres gårde til deres børn, som dertil også 
underholdes. Maren Sørens og Else Sørensdatter, 2 gamle almindelige betlere, og har 
ikke det de kan hælde deres hoved til.
Disse forskånes også allemådigst efter forordningen. Og at mandtallet således er rigtig 
forfattet først udi Nebbel sogn, og derefter udi Lyddom sogn, som haver ikkun: 
Dynis Christensen og hustru. Niels Eskesen og hustru. Testerer Henr. Schnell. Nebel 
præstegård den 7. marts 1705.

Ekstrordinær karosse, paryk og fontangeskat 
samt 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept. 1710.

Fru oberstløjtnant Zülow i Bolkier, har 3 tjenestefolk. Jeg underskrevne har en dreng 
og en pige, og skal give dem fra Set. Michelsdag 1710 og til Set. Michelsdag 1711, 
tre rigsdaler, to mark, skal drengen have, og pigen som ikke har været til alters, to
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rigsdaler, to mark, underskriver Jep Pedersen. Jeg underskrevne har en tjenestepige og 
skal give hende til lønværende år to rigsdaler, tre mark, underskriver Christen Pedersen. 
Jeg Frands Ebbesen, har en tjenestedreng, som ikke har været til Guds bord, lønner ham 
med to sietdaler. Jeg underskrevne Jørgen Sørensen har en dreng, som ikke har været 
til Guds bord, giver ham til løn fire slette daler. Jeg underskrevne Jørgen Lassen har en 
tjenestepige, som ikke har været til Guds bord, giver til løn en halv mark danske. 
Erkender jeg underskrevne Peder Hansen af Nebel, at jeg har en tjenestepige ved navn 
Anne Christensdatter, som jeg giver til løn 2 slette daler, 2 mark danske, som jeg med 
min egen hånd til stadfæstelse bekræfter. Erkender jeg hermed underskrevne Christen 
Hansen Tarp afNebel, at have en tjenestepige ved navn Sidsel Hansdatter, som jeg giver 
til løn 2 rigsdaler, 3 mark danske. Bekræfter jeg underskrevne Peder Christensen Kiær, 
at have en tjenestepige ved navn Bergete Hansdatter, som jeg giver til løn en rigsdaler, 
to mark. At tvende tjenestefolk, som jeg haver, nemlig en dreng navnlig Niels Jensen, 
og en pige Dorete Sørensdatter, nu hver giver jeg til løn årlig to rigsdaler, to mark, 
ungefær til den ekstraordinære skatters, såvel som med skatters svarelse, som med egen 
hånd bekræfter Lydumhede 29. nov. 1710, Gravers Jensen.
At foran stående er ret testerer Nebel præstegård den 13. december 1710, Henrich 
Schnell.

Kopskat, (her ikke nævnt hesteskat) udstedt Stralsund 7. nov. 1711.
1. Her i sognet bor en fattig oberstløjtnants frue på en gård, som hun har i fæste, hendes 
mand, som for mange år siden er død hed Zulow, har intet andet at nære sig af med sin 
datter, end samme bondegård, hvoraf hun svarer som en anden bonde i alle påbudne 
skatter. Formoder derfor allerunderdanigst nådigst forskånsel. Til hendes gårds drift har 
hun tvende karle og en tjenestepige.
2. Bor her i sognet Treibers frue, iligemåde på en bondegård, som hun har i fæste, og 
svarer ligesom forrige i alle påbuder, hendes mand er i kongens tjeneste. Til gårdens 
drift har fruen tvende karle og en tjenestepige. Ellers findes her ingen på ryttergodset 
enten af håndværksfolk, inderster som har mere end een ko, daglønner eller lediggæn
ger, hverken i Nebel eller Lydum sogne. Nebel præstegård 18. december 1711, Henrich 
Schnell.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  1. jydske regiment, dateret 20. januar 1713. 
Nebel sogn:
Jacob Jørgensen, en tjenestepige Anna Christensdatter. Peder Hansen, en tjenestepige 
Maren Pedersdatter. Frands Ebbesen, en tjenestepige Johanne Christensdatter. Jørgen 
Sørensen, en tjenestedreng Peder Pedersen. Jep Pedersen, en tjenestepige Mette Gjødes- 
datter. Hr. kaptajn Treiber, to tjenestekarle Jep Mortensen og Peder Jessen, og en tjene
stepige Anna Eskesdatter. Udi Boldkier er to tjenestekarle Jørgen Pedersen og Christen 
Christensen, og en tjenestepige Anna Lausdatter.

Lydum sogn:
Gravers Jensen har en tjenetsepige Anna Hansdatter. Nebel præstegård den2.maj 1713, 
Henrich Schnell.
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Kopskatsberegning fo r  1. jydske regiment efter forordningen a f  1. februar 1717.
Hr. kaptajn Treibers frue, hvis mand er i hans majsts. tjeneste, samme frue bebor en 
bondegård, svarer for sig selv, og har tre tjenestefolk, bruges til gårdens avling, og 
derfor fri. Hr. oberstløjtnant Zülows enke, som skal være forarmet, og ikke [ulæseligt 
ord] efter den allemådigste forordning forskånes, som nærmere til hr. stiftsamtmandens 
skiønsomhed indstilles.

Varde sogn udenbys.

Kop- og kvægskat forfalden til 11. december 1682.

Orten: Maren Poulsdatter, et barn. Christen Hansen og hustru samt en pige.

Kop- og kvægskat forfalden til 1. januar 1686:
Set. Jacobi, udenbys:
Orten: I Orten findes en gård, ryttergods; den halve part, som Maren Povelsdatter sidst 
påboede, bruges af regimentskriveren sign. Barchman, og holder derpå en dreng og en 
pige. Den anden halve part besiddes af Christen Hansen og hustru Karen Christensdatter 
med en datter Maren Christensdatter. Varde den 11. januar 1686, Niels Hansen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1687.
Set. Nicolai uden bye:
Ingen uden Christen Bertelsen i Frisvad hans datter. Dette bekræfter med min hånd 

Peder Tøxen. Varde den 14. december 1686.

Folkeskat forfalden til 1. ja n u a r  1687.
Set. Jacobi uden bye:
På den anpart gård Christen Hansen i Orten påbor findes en pige Maren Christensdatter. 
På den anpart Maren Poulsdatter i Orten fradrog, findes en dreng Thomas Christensen, 
en pige Anne Troelsdatter. Så at være vidner Niels Hansen Arensbierg, Varde den 19. 
december 1686.

Kop- og kvægskat for 2. term in 1687:
Set. Jacobi, udenbys:
O rten: Maren Povelsdatters ejendom, som nu af andre bruges; derpå findes to tjene
stefolk, en pige Anne Troelsdatter, og en dreng Thomas Christensen. Christen Hansen 
og hustru Karen og en datter Maren. Så at findes vidner med min underskrift Varde den 
20. juni 1687, Niels Hansen.

Set. Nicolai, udenbys:
Frisvad: Christen Bertelsen i Frisvad og hustru.
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Folkeskat forfalden til 1. ju li  1687:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Maren Povelsdatters væring, derpå findes en pige Anne Troelsdatter, en dreng 
Thomas Christensen.

Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts 1688.
Set. Jacobi sogn udenbys:
Orten: Udi Maren Poulsdatters efterladte halve gård findes en dreng og en pige, i 
ildsted. Christen Hansen og hustru Karen Christensdatter, 1 skorsten. At så er befundet 
vidner Niels Hansen, den 22. januar 1688.

Set. Nicolai sogn udenbys:
Frisvad by: En halvgård til rytteri udlagt hvorpå Christen Bertelsen bor, har 1 ildsted. 
Varde den 4. marts 1688, bekræfter Peder Tøxen.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1689:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen, en datter Maren Christensdatter. Varde 24. juni 1689, Niels 
Hansen Arensbierg.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1690:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen, en datter Maren Christensdatter. Varde d. 24. december 1689, 
Niels Hansen Arensbierg.

Folkeskat forfalden til 1/7 1690. (Regimentskriverens oplysning):
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/71690. (Regimentskriverens oplysning):
Set. Nicolai udenbys:
Frisvad: Christen Bertelsen har ingen børn eller tjenestefolk, som skal betale skat.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning):
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning):
Set. Nicolai udenbys:
Frisvad: Ingen opført at give skat.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning).
Set. Jacobi uden bye:
Orten: Christen Hansen, en datter.



170

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1696:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Ryttergaarden: Christen Hansen har en søn Mads Christensen og en datter Ma
ren Christensdatter. Varde den 21. december 1695, Niels Kraglund.

Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1696:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen har en søn Mads Christensen. Varde den 16. juni 1696, Niels 
Kraglund.

Folke- og fam ilieskat forfalden til 1. januar 1697:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Findes en gård på hvilken tvende mænd boer, nemlig Christen Hansen og Las 
Christensen, som haver ingen folk eller familie at give af. Varde den 26. december 1697. 
Dette således at være i sandhed vidner Niels Kraglund.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1697:
Set. Nicolai udenbys:
Frisvad: Christen Bertelsen, som ingen folk eller børn har der er pligtige at betale skat. 
Varde den 18. december 1696, Peder Tøxen.

Folke- og fam ilieskat forfalden til S e t Hansdag 1697:
Findes tvende mænd på en gård navnlig Christen Hansen og Las Christensen, som haver 
ingen folk eller familie at give skat af. Varde den 11. juni 1697, Niels Kraglund.

Folkeskat forfalden til 1. ju li  1697:
Findes ikun en tjener i Fisvad, Christen Bertelsen, som har hverken børn hjemme eller 
tyende. Varde den 18. juni 1697. Peder Tøxen.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1698.
Set. Jacobi sogn uden bye:
Orten: Findes en gård som tvende mænd bebor, nemlig Christen Hansen og Las Chri
stensen, som har ingen folk eller familie at betale skat for. Varde den 20. dec. 1698. 
Niels Kraglund.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1698.
Set. Nicolai sogn udeb bys:
Frisvad: Christen Bertelsens datter, som for sin misgerning sidder på en ret. Testerer, 
Varde den 19. december 1697. Peder Tøxen.

Folke- og fam ilieskat forfalden til S e t Hansdag 1698.
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Bor tvende mænd på en gård navnlig Christen Hansen og Las Christensen, som 
haver ingen folk eller familie at give skat af. Varde den 14. juni 1698, således sandt at 
være vidner Niels Kraglund.
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Set. Nicolai udenbys:
Fris vad: Salomon Poulsen som hverken har børn af den alder til skatten at erlægge, 
eller tjenestefolk. Testerer Peder Tøxen Varde den 18. juni 1698.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1699:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen har en søn Mads Christensen, og en datter Maren Christens- 
datter. Således at være i sandhed vidner Niels Nielsen Kraglund, Varde den 18. de
cember 1698.

Familie- og fo lkeskat forfalden til S e t Hansdag 1699:
Set. Jacobi udenbys:
Orten: Christen Hansen har en søn Mads Christensen og en datter Maren Christens- 
datter. Således at være i sandhed vidner Niels Nielsen Kraglund. Varde den 16. juni 
1699.

Kopskat a f  dato 23. november 1699.
Varde Lillesogn, udenbys i Frisvad:
Salomon Povelsen iboende, sidder på ryttergodset og kan intet håndværk, har sin 
hustru, og hverken børn eller tjener. Varde den 21. december 1699.

Kop- og hesteskat, udstedt Stralsund den 7. november 1711.
Set. Jacobi sogn i Varde:
Orten: Christen Hansen har en datter. Las Christensen og hustru.Varde den 24. 
december 1699.

Set. Nicolaj, Varde landsogn:
Udi Nicolaj menighed findes alene een af hans kongl. majsts. rytterbønder, nemlig udi 
Frisvad; som foruden sin avling ingen håndværk bruger, hvorfor han og hans familie, 
efter kongl. allemådigste forordning af 7. november sidst afvigt, for kopskat, hans 
påbud allemådigst er forskånet. Således at være testerer sognepræsten sammesteds. 
Varde den 7. december 1711. Hans Allerup.

S e t Jacobi sogn uden bye, Vester Horne herred, Ribe amt.
I filmrulle M-44500 findes følgende angående en klage over, at personer der er anført 
at svare familie og folkeskat 1699, ikke er anført at svare tjenestekarleskat:
Christen Hansens søn af Orten her i Set. Jacobi sogn, som er optegnet i consump- 
tionsmandtal, og i allemådigst påbudne exstraordinære tjenestekarleskat udelukt, var 
hjemme hos sin fader uden løn, som et barn lever. Varde den 14. august 1703, de høje 
og velbårne herrers allerydmygeste tjener Niels Kraglund.



172

A al sogn,
Vester Horne herred.

Kop- og kvægskat fo r  1678.
Borre: Hans Lassen og hustru samt en pige.
Skjødstrup: Frands Hansen og kone.
Vrøgum: Hans Hansen og kone samt en tjenestepige.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1681.
Efter agtbare Christen Madtsøn Rasch a f Hyllerslev hans gode begæring nu seneste i 
Varde, fremsendes denne copie af fortegnelsen på familie- og folkeskat i Aal sogn, 
forfalden til sidst afvigte d. 1. januar i indeværende år 1681, såvidt på ryttergodset da 
findes til skatten at svare vedkommende:
Borre: Søren Knudsen, en tjenestepige. Gunde Jessen, en datter, en tjenestekvinde. 
Hans Lassøn, en datter. Peder Christensen, en datter.
Øster Vrøgum: Jep Christensen, en søn, en datter. Hans Hansøn, to tjenestekvinder. 
Peder Hansen, en tjenestekvinde.
Skjødstrup: Frands Hansøn, en tjenestekvinde. Christen Madsen, en datter. 
Markskel: Maren Hansdatter, en datter. Datum Aall præstegård den 1. marts 1681 
Hans Nielsen Riper. Nok sagt mig, om en pige af Skiødstrup, som siden optegnelsen 
leveret var, skal være ankommen, og sin skat haver erlagt.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1681:
[Eneste ændring: Vrøgum, Jep Christensen, en søn, tilforn syg].

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1682.
Borre: Søren Knudsen, en tjenestepige. Gunde Jessen, en datter., en tjenestekvinde. 
Hans Lassen, en datter.
Markskiel: Maren Christens, en datter.
Skjødstrup: Christen Madsen, en datter.
Vrøgum: Jep Christensen, en datter. Hans Hansen, to tjenestekvinder. Dette at være 
ligelydende copie med originalen, til prousten indgivet vidner Hans Nielsen Riper.

Kop- og kvægskat fo r  1682:
Vester Vrøgum: Jep Hansen og hustru.
Søhuse: Bachen Jensen og hustru. Christen Christensen og hustru.
Øster Vrøgum: Hans Hansen og hustru samt en tjenestekvinde. Peder Hansen og 
hustru. Peder Jensen og hustru. Jep Christensen og hustru samt en datter. Salig Thomas 
Jensens enke samt en søn over 10 år.
Borre: Gunde Jessen og hustru samt en søn Jes og to døtre Ellen og Maren samt to 
tjenestefolk. Søren Knudsen og hustru samt en søn og en pige. Bertel Pedersen og 
hustru samt en karl Laurids Pedersen. Hans Lassen og hustru samt en datter.
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Markskel: Christen Bertelsens enke og tre børn. Hans Christensen og hustru. 
Skjødstrup: Frands Hansen og hustru.

Familie- ogfolkeskat forfalden til Set. Hansdag 1682.
Borre: Søren Knudsen, en pige Kiersten Madsdatter. Gunde Jessen, to piger Maren 
Gundisdatter, Kiersten Nielsdatter. Hans Lassen, en pige Dorethe Hansdatter.
Øster Vrøgum: Jep Christensen, en karl Christen Jepsen. Hans Hansen, tre piger Kier
sten Bertelsdatter, Maren Trogelsdatter og Maren Nielsdatter. Peder Hansen en tjene
stepige.
Markskiel: Maren Christens, en karl Hans Christensen, en pige Anne Christensdatter. 
Dette at være ensstemmende med originalen vidner Hans Nielsen Riper. [Nogle af de 
nævnte karle og piger er muligvis sønner eller døtre af vedkommende, idet præstens 
indberetning ikke nævner, at de er karle eller piger. Derimod nævner regimentskriveren 
det i sin protokol, men her er navnene ikke nævnt].

Familie og fo lkeskat forfalden til L januar 1683.
Vrøgum: Hans Hansen: Maren Nielsdatter. Jep Christensen: Anne Jepsdatter. 
Borre: Gunde Jessen: Maren Gundisdatter, Kirsten Nielsdatter, Maren Iversdatter. 
Søren Knudsen: Karen Trogelsdatter. Bertel Pedersen: Laurids Pedersen. Hans Lassen: 
Dorethe Hansdatter.
Markskel: Maren Hansdatter: Hans Christensen, Anne Christensdatter. Dette så at 
findes, vidner med egen hånd Hans Nielsen Riper.

Familie og folkeskat forfalden til L ju li  1683:
Borre: Søren Knudsen, en tjenestekvinde. Gunde Jessen, en datter, en tjenestekvinde. 
Hans Lassen, en datter.
Vrøgum: Jep Christensen, en søn. Hans Hansen, en tjenestedreng, to tjenestekvinder. 
M arkskel: Maren Christens, en datter. Dette bekræfter med egen hånd Hans Nielsen 
Riper.

Familie og fo lkeskat forfalden til L januar 1684.
Markskel: Maren Christens, en søn Hans Christensen, en datter Anne.
Borre: Hans Lassen, en datter Dorethe. Gunde Jessen, en datter Maren, en tjeneste
kvinde Kiersten Nielsdatter.
Øster Vrøgum: Hans Hansen, en tjenestepige An Jensdatter. Maren Thomiskone, en 
søn Jens Thomissen, en tjenestekvinde Maren Lavisdatter. Jep Christensen, en søn 
Christen. Dette vidner med egen hånd Hans Nielsen Riper.

Familie ogfolkeskat forfalden til L ju li  1684:
Borre: Gunde Jessen, en datter, en tjenestekvinde. Hans Lassen, en datter. Bertell Pe
dersen, en tjenestepige.
Vrøgum: Jep Christensen, en søn, en datter. Peder Hansen, en tjenestekvinde. Maren 
Tomiskone, en søn, en tjenestekvinde. Hans Hansen, en tjenestepige. Maren Christens
datter, en tjenestekvinde.
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Markskel: Maren Christens, en søn. Det bekræfter med egen hånd Hans Nielsen Riper, 
Aael præstegård den 19. juni 1684.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1685.
Borré: Hans Lassen, en datter Dorethe. Bertell Pedersen, en karl Mads. Gunde Jessen, 
en datter Maren, en tjenestepige Maren Iversdatter.
Øster Vrøgum: Jep Christensen, en søn Christen, en datter Anne. Maren Thomiskone, 
en søn Jens, en tjenestekvinde Maren Lavisd. Hans Hansen, en svend Søren Sørensen. 
Markskel: Maren Christens, en søn Hans. Det bekræfter med egen hånd Hans Nielsen 
Riper.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1685:
Borre: Gunde Jessen, to døtre Maren og Ellen, en tjenestekvinde Maren Iversdatter. 
Bertell Pedersen, en tjenestepige Anne Madsdatter, en karl Laurids. Hans Lassen, en 
datter Dorethe. Peder Sørensen, en tjenestepige Maren Bodsdatter.
Markskel: Maren Christens, en søn Hans, en datter Kiersten.
Vrøgum: Palle Bertelsen, en tjenestepige Anne Eskisdatter. Hans Hansen, en svend 
Søren, en tjenestepige Doreth Hansdatter. Maren Thomiskone, en søn Jens, en tjene
stekvinde Maren Lavisdatter. Jep Christensen, en søn Jep. Peder Hansen, en tjene
stekvinde Anne Nielsdatter. Så at findes bekræfter Hans Nielsen Riper.

Kop- og kvægskat forfalden til l  januar 1686.
Borre: 1 gård, Gunde Jessen og hustru og en søn Jes Gundesen og en datter Maren. 1 
gård, Bertel Pedersen og hustru, en ung karl Laurids. 1 boel, Hans Lassen, har en meget 
skrøbelig og i mange år sengeliggende hustru, og en datter Dorethe. 1 gård, Peder 
Sørensen og hustru.
Skjødstrup: 1 gård, Frands Hansen og hustru.
Marskiel: Vi gård, Hans Christensen og hustru. 16 gård, Maren Christens, enke, og en 
søn Hans.
Søhuse: 16 boel, Christen Christensen og hustru. 16 boel, Bachen Jensen og hustru.
0 .  Vrøgum: 16 gård, Jep Christensen og hustru og en søn Christen. 16 gård, Peder 
Jensen og hustru. 1 gård, Peder Hansen og hustru. 1 gård, Jens Thomsen, ugift. 1 gård, 
Hans Hansen og hustru.
V. Vrøgum: 1 gård, Palle Bertelsen og hustru. Dette testerer Hans Nielsen Riper.

Familie- og fo lkeskat forfalden til L januar 1686.
Borre: Gunde Jessen, en datter Maren, en tjenerinde Maren Iversdatter. Hans Lassen, 
en datter Dorethe.
Øster Vrøgum: Jep Christensen, en søn Christen.
Markskel: Maren Christens, en søn Hans. Aal præstegård den 22. december 1685, 
Hans Nielsen Riper.

Familie- og folkeskat forfalden til L ju li  1686.
Borre: Peder Sørensen, en tjenesteknægt Niels. Hans Lassen, en datter Dorethe. Gunde 
Jessen, en datter Maren, en tjenestekv. Maren Iversdatter.
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Vrøgum: Jep Christensen, en søn Christen. Peder Hansen, en tjenestekvinde Anne 
Nielsdatter. Hans Hansen, en tjenestekvinde An Eskisdatter.
Markskel: Maren Christens, en datter Kiersten.
Skjødstrup: Frands Hansen, en tjenestekvinde Maren Madsdatter. Dette bekræfter med 
egen hånd underskrevne Hans Nielsen Riper. Aal præstegård den 17. juni 1686.

Folkeskat forfalden til L januar 1687.
Borre: Hans Lassen, en datter Dorethe. Gunde Jessen, en datter Maren, en tjeneste
kvinde Maren Iversdatter. Bertell Pedersen, en karl Mads.
Vrøgum: Jep Cgristensen, en søn Christen. Peder Jensen, en datter Ellen.
Markskel: Maren Hansdatter, en datter Kiersten. Anne Jessdatter, en søn Jess. Så at 
findes bekræfter med egen hånd Hans Nielsen Riper.

Kop- og kvægskat fo r  31. marts 1687.
0 .  Vrøgum: Peder Jensen og hustru og en datter Maren. Jep Christensen og hustru og 
en søn Christen. Jens Tomsen. Hans Hansen og hustru. Peder Hansen og hustru.
V. Vrøgum: Palle Bertelsen og hustru.
Skjødstrup: Frands Hansen og hustru.
Markskiel: Maren Hansdatter, forarmet. Maren Jesdatter, forarmet.
Borre: Gunde Jessen og hustru og en datter Maren. Bertel Pedersen og hustru, a f 
ildebrand slet forarmet. Hans Lassen, forarmet. Peder Sørensen og hustru.
Søhuse: Christen Christensen, forarmet. Bachen Jensen, forarmet.
Dette bekræftes Hans Nielsen Riper, Aal den 11. april 1687.

Folkeskat forfalden til L ju l i  1687:
Borre: Gunde Jessen, to døtre Ellen og Maren. Hanss Lassen, en datter Dorethe. 
Markskel: Anne Jessdatter, en søn Jess Hansen. Maren Christens, en datter Kiersten. 
Vrøgum: Hans Hansen, to tjenesteknægte Jep Jepsen og Bertel Knudsen. Peder Han
sen, en tjenestepige Mette Sørensdatter. Jep Christensen, en søn Christen. Peder Jensen, 
en datter Ellen. Dette bekræfter med egen hånd Hans Nielsen Riper. Aal den 16.juni 
1687.

Folkeskat forfalden til L januar 1688.
Borre: Gunde Jessen, to døtre Ellen og Maren. Hans Lassen, en datter Dorethe. 
Markskel: Anne Jessdatter, en søn Jess Hansen. Maren Christens, en søn Hans. 
Skjødstrup: Frands Hansen, en pige Maren Madsdatter.
Vrøgum: Hans Hansen, en tjenestedreng Thomas. Peder Jensen, en datter Ellen. Jep 
Christensen, en søn Christen, en huskvinde Mette Pedersdatter. Så at findes testerer med 
egen hånd Hans Nielsen Riper.

Kop- og ildstedsskat fo r  11. marts og 11. ju n i  1688.
Borre: Gunde Jessen og hustru og en datter, 1 ildsted. Hans Lassen, 1 ildsted. Peder 
Sørensen og hustru, 1 ildsted.
Skjødstrup: Frands Hansen og hustru, 1 ildsted.
Markskiel: Maren Christensdatter, 1 ildsted. Inne Jesdatter, 1 ildsted.
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Vrøgum: Peder Jensen og hustru, 1 ildsted. Jep Christensen og hustru, 1 ildsted. Peder 
Hansen og hustru, 1 ildsted. Jens Tomsen og en pige, 1 ildsted. Hans Hansen, 1 
tjenestedreng, 1 ildsted. Palle Bertelsen, 1 ildsted.
At dette er rigtigt bekræftes med egen hånd, Hans Nielsen Kier.

Folkeskat forfalden til L ju li  1688:
Borre: Gunde Jessen, en datter Ellen.
Markskel: Maren Christens, en datter Kiersten. Anne Jessdatter, en søn Jess. 
Vrøgum: Jep Christensen, en søn Christen. Peder Jensen, en datter Ellen. Hans Hansen, 
en tjenestekvinde [Toeunde?] Trunde?. Testerer Hans Nielsen Riper.

Folkeskat forfalden til L januar 1689.
Borre: Gunde Jessen, to døtre. Hans Lassen, en datter.
Markskel: Maren Christens, en datter. Anne Jessdatter, en tjenestedreng.
Vrøgum: Jep Christensen, en datter. Peder Jensen, en datter. Dette bekræfter med egen 
hånd Hans Nielsen Riper.

Folkeskat forfalden til L ju li  1689:
Borre: Gunde Jessen, en datter Ellen.
Markskel: Maren Christens, en søn Hans. Anne Jessdatter, en søn Jess.
Vrøgum: Jep Christensen, en søn Christen. Peder Jensen, en datter Ellen. Hans Hansen, 
en tjenesteknægt Hans Christensen Broeng. Dette bekræfter med egen hånd Hans 
Nielsen Riper.

Folkeskat forfalden til L januar 1690.
Borre: Gunde Jessen, to døtre Ellen og Maren.
Markskel: Maren Christens, en datter Kiersten. Anne Jessdatter, en søn Jess. 
Vrøgum: Jep Christensen, en datter Sidsel. Peder Jensen, en datter Ellen. Så at findes 
testerer Hans Nielsen Riper.

Folkeskat forfalden til l. ju li  1690. (Regimentskriverens oplysninger): 
Borre: Gunde Jessen, en datter.
Markskel: Maren Christens, en datter. Anne Jesdatter, en søn.
Skjødstrup: Frands Hansen, en tjenestepige.
Vrøgum: Peder Jensen, en datter. Jep Christensen, en søn. Hans Hansen, en tjene
steknægt.

Folkeskat forfalden til 1/11691. (Regimentskriverens oplysning).
Borre: Gunde Jessen, en datter. Niels Hansen, en datter.
0 .  Vrøgum: Peder Jensen, en datter. Jep Christensen, to døtre.
Søhuse: Bachen Jensen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1/71691. (Regimentskriverens oplysning):
Borre: Gunde Jessen, en datter.
Vrøgum: Peder Jensen, en datter.
Søhuse: Bachen Jensen, en datter.
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Markskel: Jes Hansen, en tjenestepige.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1692. (Regimentskriverens oplysninger): 
Øster Vrøgum: Peder Jensen, en datter. Jens Tomsen, en søster.
Borre: Gunde Jessen, en datter. Hans Lassen, en datter.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1696.
Borre: Gunde Jessen, to døtre Ellen og Maren. Jes Gundesen, en tjenesteknægt Hans 
Nielsen og en dreng Christen Christensen. Hans Lassen, en datter Dorethe. Nok findes 
hos ham af og til en gammel kvinde Maren Lasdatter med en vanfør datter, som me
stendels tigger deres føde. Peder Sørensen, en knægt Niels Nielsen.
Skjødstrup: Frands Hansen, en søn Hans. Nok en fattig huskvinde Maren Madsdatter, 
som betler sit brød.
Søhuse: Bachen Jensen, en datter Karen.
Vrøgum: Palle Bertelsen, en datter Ellen. Peder Jensen, to døtre Ellen og Johanne. 
Christen Jepsen, 2 søstre Kirsten og Zidsel, og en knægt Jep Jepsen. Hans Hansen, to 
døtre Birgitte og Karen og en søn Hans. Så rigtigt at være testerer med egen hånd Hans 
Nielsen Paludan, Aal præstegård den 24. december 1695.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1696.
Borre: Gunde Jessen har to døtre Ellen og Maren. Jess Gundisen har en tjenestepige 
Anne Nielsdatter. Hans Lassen har en datter Dorethe.
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen.
Vrøgum: Peder Jensens enke har en tjenestepige Ellen. Jens Thomsen har en pige Anne 
Hansdatter. Hans Hansen har en søn Hans og en datter Karen. Så at være testerer Hans 
Nielsen Paludan, Aal præstegård den 24. juni 1696.

Folkeskat forfalden til 1. januar 1697:
Borre: Gunde Jessen har to døtre Ellen og Maren. Hans Lassen har en datter Dorethe. 
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen.
Vrøgum: Hans Hansen har en Hans og en datter Birgitte. Peder Jensen har to døtre 
Ellen og Johanne. Dette bekræfter med egen hånds underskrivelse Hans Nielsen 
Paludan.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. ju li  1697.
Borre: Gunde Jessen har to døtre Ellen og Maren. Jess Gundesen har en tjenestepige 
Anne Nielsdatter. Hans Lassen har en datter Dorethe.
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Markskel: Hans Christensen har en tjenestepige Anne Hansdatter.
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen.
Vrøgum: Palle Bertelsen har en datter Karen. Christen Jepsen har en tjenestepige Zidzel 
Jepsdatter. Hans Hansen har en søn Hans. Peder Hansens enke har en tjenestepige 
Karen Sørensdatter. Aal præstegård den 18. juni 1697, Hans Nielsen Paludan.
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Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1698.
Borre: Gunde Jessen har to døtre Ellen og Maren. Jess Gundesen har en tjenestepige 
Anne Nielsdatter. Hans Lassen har en datter Dorethe.
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen. Christen Brich har en søn Niels. 
Vrøgum: Palle Bertelsen har en datter Karen. Hans Hansen har en søn Hans, og en 
datter Bierete. Hans Pedersen har en tjenestepige. Peder Jensen har en datter Ellen. 
Christen Jepsen har sin broder Jeppe og søster Kirsten. Så at forefindes testerer med 
egen hånds underskrivelse, Niels Nielsen Paludan. Aal præstegård den 22. december 
1697.

Folke- og fam ilieskat forfalden til Set. Hansdag 1698:
Borre: Jess Gundesen har en tjenestepige Anne. Gunde Jessen har to døtre Ellen og 
Maren. Hans Lassen har en datter Dorethe.
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Markskel: Hans Christensen har en tjenestepige Anne. Jes Hansen har en pige Anne. 
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen.
Vrøgum: Palle Bertelsen har en datter Karen. Christen Jepsen har en søster Kirsten. 
Hans Hansen har en søn Hans, og en datter Bieredte. Hans Pedersen har en pige Mette. 
Dette bekræfter med egen hånds underskrivelse Hans Nielsen Paludan. Aal præstegård 
den 20. juni 1698.

Familie- og fo lkeskat forfalden til 1. januar 1699.
Borre: Gunde Jessen har to døtre Ellen og Maren. Hans Lassen har en datter Dorethe. 
Markskel: Jes Hansen har en knægt Niels.
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen. Christen Brich har en datter Karen. 
Vrøgum: Palle Bertelsen har en datter Karen. Hans Hansen har en søn Hans. Christen 
Jepsen har en knægt Jeppe, og en pige Kirsten. Hans Pedersen har en tjenestepige 
Karen. Peder Jensen har en datter Anne. Dette bekræfter med egen hånds underskrivelse 
Aal præstegård den 27. december 1698, Hans Nielsen Paludan.

Familie og fo lkeskat forfalden til Set. Hansdag 1699.
Borre: Gunde Jessen har en datter Maren. Hans Lassen har en datter Dorethe. 
Vrøgum: Hans Pedersen har en tjenestepige Mette. Peder Jensen har en datter Anne. 
Jens Thomsen har en tjenestepige Anne. Palle Bertelsen har en datter Karen.
Søhuse: Bachen Jensen har en datter Karen. Christen Brich har en datter Anne. 
Skjødstrup: Frands Hansen har en søn Hans.
Markskel: Jes Hansen har en tjenestepige Anne. Så at forefindes med egen hånds 
underskrivelse testerer Hans Nielsen Paludan.
I filmrulle M-44500 findes følgende angående en klage over, at personer der er anført 
at svare familie og folkeskat 1699, ikke er anført at svare tjenestekarleskat:
Aflige beskaffenhed er det og med de anførte personer på ryttergodset udi Aael sogn, 
med sønnerne har været hjemme hos forældrene uden løn. Knægtene har tjent for en 
ganske ringe løn, og ikke endnu kunnet fortjene for karls løn. Testerer de høje herrers
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ydmygste tjener Hans Nielsen Paludan Aal præstegård den 27. august 1703.

Kopskat a f  dato 23. november 1699.
Borre: Jes Gundesen og hustru, en tjenestekvinde Ellen Gundesdatter. Peder Sørensen 
og hustru. Hans Lassen, en gammel forarmet mand, som formedelst alderdom og 
skrøbelighed intet kan fortjene, har en datter Dorothe. Christen Nielsen og hustru. 
Markskiel: Hans Christensen og hustru. Jes Hansen og hustru.
Skjødstrup: Frands Hansen og hustru, en søn Hans.
Vester Vrøgum: Palle Bertelsen og hustru, en datter Karen.
Søhuse: Bachen Jensen og hustru. Christen Christensen [Brich] ældgammel og forarmet 
formedelst alderdom og skrøbelighed intet kan fortjene, har en datter Karen.
Øster Vrøgum: Hans Hansen og hustru, en søn Hans. Hans Pedersen ugift, en tjene
stepige Karen. Peder Jensen og hustru, en datter Anna. Christen Jepsen og hustru, en 
tjenestekvinde. Jens Tomsen, husarm og i yderste armod nedsunket.
Gadehusfolk: 1. Piger i Borre: Maren Gundisdatter har ingen køer. Johan i Vrøgum er 
blind og blotarm, og intet kan fortjene.
Testerer Hans Nielsen Paludan, Aal præstegård den 27. december 1699.

Kop- og udskiftningsskat fo r  31. december 1699 og 15. februar 1700.
Borre: Hartk. 4-3-0-0, Jes Gundesen og hustru og en kvinde. 4-1-0-0, Peder Sørensen 
og hustru. 1-6-0-0, Hans Lassen en gammel forarmet mand, som formedelst alderdom 
og skrøbelighed intet kan fortjene, samt en datter. 3-0-0-0, Christen Nielsen og hustru. 
Markskiel: Hartk. 5-5-0-0, Hans Christensen og hustru, samt Jes Hansen og hustru. 
Skjødstrup: Hartk. 3-2-0-0, Frands Hansen og hustru og en søn.
V. Vrøgum: Hartk. 2-7-0-0, Palle Bertelsen og hustru og en datter.
Søhuse: Hartk. 1-2-0-0, Bachen Jensen og hustru. 1-2-0-0, Christen Christensen, æld
gammel og forarmet formedelst alderdom og skrøbelighed intet kan fortjene, samt en 
datter.
0 .  Vrøgum: Hartk. 6-2-0-0, Hans Hansen og hustru og en søn. 2-3-0-0, Hans Peder
sen, ugift, og en tjenestepige. 4-1-0-0, Peder Jensen og hustru og en datter, samt Chri
sten Jepsen og hustru og en tjenestekvinde. 3-2-0-0, Jens Thomsen, husarm og i yderste 
armod nedsunken.
Gadehusfolk: Borre: Maren Gundesdatter, har ingen ko. Johanne i Vrøgum er blind og 
"blot" arm, og intet kan fortjene.

Landmilitiens Munderingsskat forfalden til 11. december 1704. 
Markskiel: Hans Christensen og hustru samt 3 børn, og en gi. moder. Jes Hansen og 
hustru samt 4 børn, og en ældgl. moder.
Skjødstrup: Frands Hansen og hustru samt 1 søn, og 1 tjenestepige.
Borre: Jess Gundisen og hustru samt 4 børn. Peder Sørensen og hustru samt 3 bøm. I 
en slet tilstand. Hans Nielsen og hustru samt (9?) bøm. Niels Hansen og hustru samt 1 
bam. Han i forrige tid har fùsket noget på skomagerhåndværk, at sy og flække et par 
bondesko, men nu har overgivet det ganske, så han ingenlunde kan passere for en 
almindelig håndværksmand, og derfor efter forordningen befries.
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Vrøgum: Peder Jensen og hustru samt 2 døtre. Christen Jepsen og. hustru samt 1 søn. 
Hans Hansen og hustru samt 2 børn. Hans Hansen den yngre og hustru samt 1 barn. 
[Benævnes Hans Kjærgård i tingbogen], Jens Thomsen og hustru samt mange småbørn, 
ganske forarmet, kan hverken betale gæld eller tiende. Palle Bertelsen og hustru samt 
en tjenestepige.
Søhuse: Thomas Christensen og hustru samt 1 barn. Hans Sørensen og hustru, og 
hendes gamle forældre. Foruden ovenskrevne findes her på ryttergodset inderster og 
husarme af efterfølgende beskaffenhed:
Johanne Pedersdatter, som sidder i en hytte hos sin fader Peder Jensen i Vrøgum, er 
helskrøbelig og moxen blind, så hun intet kan fortjene. Har hverken ko eller kalv. Så der 
findes ingen på ryttergodset her i sognet, som til kopskatten, efter forordningen, bør 
betale. Testerer med egen hånd Hans Nielsen Paludan, Aal d. 17. februar 1705.

Ekstraordinær karosse-, paryk- og fontangeskat 
sam t 1/6 part a f  tjenestefolkeløn, udstedt 22. sept 1710.

Borre: En kvartgård, Hans Nielsen. En halvgård, Christen Vrøgum. En gård, Jes 
Gundesen. En gård, Peder Sørensen. En ottendedel gård, Niels Schumager. Disse
foranskrevne har ingen tjenestefolk.
Skødstrup: En gård, Hans Frandsen, ingen tjenestefolk.
Markskel: En halvgård, Hans Christensen. En halvgård, Jes Jensen. Disse foranskrevne 
har ingen tjenestefolk.
Øster Vrøgum: En halvgård, Christen Jepsen. En halvgård, Peder Jensen. En halvgård, 
Hans Pedersen. En gård, Zidsel Jensdatter og Hans Hansen. En halvgård, Jens Thom
sen. Disse foranskrevne har ingen tjenestefolk.
Søhuse: En halvgård, Hans Sørensen. En halvgård, Thomas Brich. Disse foranskrevne 
har ingen tjenestefolk.
Vester Vrøgum: En gård, Palle Bertelsen, har en tjenestepige. At foranskrevne 
besiddere er ingen som bærer parykker, eller af deres hustruer, som bærer toppe, ej 
heller nogen findes der på, som dem bærer. Aal kirke den 28. december 1710 
underskriver Palle Bertelsen og R. J. Lassen, præst til Aal menighed.

Kop- og hesteskat, udstedt Stralsund den 7. november 1711.
Over kongl. majsts. allernådigst udgangne forordning om kop- og hesteskat, dateret 
Stralsund den 7. november 1711, findes ingen på ryttergodset i Aal sogn, som kan til 
komme at svare noget efter samme forordning, hvilket efterskrevne special optegnelse 
udviser.
Udi Markskiel bor to fæstebønder Hans Markskiel og Jens Markskiel, disse bruger ingen 
håndværk. Udi Borre bor fire fæstebønder, disse bruger ingen håndværk: Jes Gundisen, 
Hans Lassen, Christen Jensen Vrøgum og Peder Sørensen. Udi Borre bor en boelsmand 
Niels Hansen, bruger ingen håndværk, og har ikun en ko. Udi Øster Vrøgum bor seks 
fæstebønder, disse bruger intet håndværk, disse ere:
Hans Pedersen, Christen Jepsen, Peder Jensen, Hans [Hansen?], Simon Hansen og 
Jens [Jensen?]. Udi Vester Vrøgum bor en fæstebonde Palli Jensen, som bruger ingen 
håndværk. Udi Skødstrup bor en fæstebonde Hans Frandsen, bruger ingen håndværk.
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Udi Søhuse bor to fæstebønder, Thomas Brich og Hans Sørensen, som bruger ingen 
håndværk. Aal præstegård 26. marts 1712, At denne angivelse er rigtig testerer Rasmus 
Jensen Lassen.

Krigsstyrberegning og mandtaller fo r  1. jydske regiment, dateret 20. januar 1713. 
Markskiel: Jes Hansen. Hans Christensen.
Skødstrup: Hans Frandsen. Disse foranskrevne har ingen tjenestefolk.
Borre: Hans Lassen, en tjenestepige Johanne Seboesdatter. Christen Vrøgum. Jes Gun- 
desen. Peder Sørensen. Niels Hansen. Disse foranskrevne har ingen tjenestefolk, uden 
Hans Lassen.
Øster Vrøgum: Christen Jepsen, en tjenestepige Ellen Sørensdatter. Gunde Hansen. 
Hans Pedersen. Jens [Thomasen?]. Zidsel Jensdatter. Hans Hansen. Disse foranskrevne 
har ingen tjenestefolk, uden Christen Jepsen.
Vester Vrøgum: Palle Bertelsen, en tjenestepige Bergitte Madsdatter.
Søhuse: Thomas.[må være Thomas Brich], Hans Sørensen.
Aal præstegård den 3. maj 1713, testerer R. Lassen.
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Adser Pedersen, Lønnehede 19, 22, 62, 
84, 89

Anders Adsersen, Hyllerslev 108 
Anders Adsersen, Kærup 115, 116 
Anders Andersen fra Høgsbro 57 
Anders Christensen, Hyllerslev 5, 61, 107, 
108, 115,
Anders Lassen, Hyllerslev 20, 40, 108 
Anders Svendsen, Nørre Hebo 61 
Anders Sørensen fra Årre 49 
Anders Sørensen, Billum 64 
Anders Sørensen, Billumtarp 9 ,28,33,61, 
66, 76
Anders Sørensen, Hyllerslev 12

Anna Bachensdatter, Kjelst 76 
Anna Bennidskone, Hyllerslev 115 
Anna Bertelsdatter, Janderup 115 
Anna Christensdatter, Kvong 117 
Anna Christensdatter, Nebel s. 166, 167 
Anna Christensensdatter, Markskelgaard 
16
Anna Dyniskone, Kjelst 28, 76 
Anna Graversdatter, Lønne 30 
Anna Hansdatter, Kjelst 76 
Anna Hansdatter, Lydum s. 167 
Anna Hansdatter, Sdr. Heboe 116 
Anna Lausdatter, Bolkær 167 
Anna Nielsdatter, Kærup 116 
Anna Pedersdatter, Nebel by 165

Anne Adsersdatter, Lønnehede 84 
Anne Bertelsdatter, Janderup 109 
Anne Christen Christensens, Klinting 88 
Anne Christensdatter, Hovstrup 83 
Anne Christensdatter, Hyllerslev 108 
Anne Christensdatter, Kragelund 84 
Anne Christensdatter, Lønne 82, 84 
Anne Christensdatter, Markskelgaard 173 
Anne Christensdatter, Nebel s. 167 
Anne Christensdatter, Åsted 117 
Anne Clausdatter, Nebel by 148, 149 
Anne Dyneskone, Kjelst 33, 61, 71 
Anne Enevoldsdatter, Debel 127, 128 
Anne Eschesdatter, Hyllerslev 99, 100, 
102
Anne Gjødesdatter, Sædding 149 
Anne Hansdatter, Billum 64, 66 
Anne Hansdatter, Bredmose 93 
Anne Hansdatter, Hoe 93 
Anne Hansdatter, Vrøgum 177 
Anne Ibsdatter?, Gammelgaard 14 
Anne Jens Henrichsens, Fidde 84, 88 
Anne Jens Pedersens, Hovstrup 89 
Anne Jensdatter, Fidde 84 
Anne Jenskone, Fidde 91 
Anne Jenskone, Hovstrup 80 
Anne Jenskone, Lønne 89 
Anne Jenskone, Lønnehede 84 
Anne Jepsdatter, Kærup 99 
Anne Jepsdatter, Nebel s. 152 
Anne Jessdatter, Markskelgaard 176
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Anne Jørgensdatter, Hyllerslev 107 
Anne Kieldsdatter?, Kjelst 77 
Anne Lauridsdatter, Hyllerslev 12 
Anne Lauridskone, Hyllerslev 2, 99, 100,
102, 107
Anne Madsdatter, Nørre Hebo 107, 108 
Anne Nielsdatter, Bandsbjerg 107 
Anne Nielsdatter, Bredmose 95, 97 
Anne Nielsdatter, Hovstrup 83 
Anne Nielsdatter, Hyllerslev 99, 107, 109 
Anne Nielsdatter, Kvong 117 
Anne Nielsdatter, Kærup 99 
Anne Nielsdatter, Nørre Hebo 100 
Anne Nielsdatter, Præstby 149 
Anne Nielsdatter, Sdr. Hebo 100, 103 
Anne Nielsdatter, Vrøgum 175 
Anne Olesdatter, Hennebjerg 84 
Anne Olesdatter, Sædding 148, 109 
Anne Pedersdatter, Hyllerslev 116, 117 
Anne Pedersdatter, Nebel by 164 
Anne Splidsdatter, Hovstrup 78 
Anne Sørensdatter, Billum 64, 66 
Anne Sørensdatter, Sædding 148 
Anne Toersdatter, Billum 64 
Anne Troelsdatter, Orten 168 
Anne Tøghersdatter, Præstby 148

Apelone Bojesdatter, Rottarp 134, 145 
Apelone Hansdatter, Bredmose 94 
Apelone Jensdatter, Hyllerslev 100 
Apelone Knudsdatter, Hyllerslev 108 
Apelone Niels Knudsens, Outrup by 142 
Apelone Nielsdatter, Billum by 71 
Apelone Pedersdatter, Kvorup 117 
Apelone Thomasdatter, Billum 64, 66

Bachen Bodelsen, Hoe 95
Bachen Dynesen, Kjelst by 20, 28,42, 52, 
61
Bachen Jensen, Bandsbjerg 2, 8, 37, 100,
103, 109, 115, 116
Bachen Jensen, Outrup by 48, 146 
Bachen Jensen, Søhuse 172,174,177,179 
Bachen Nielsen, Outrup 133

Bachen Tuesen, Billumtarp 36, 46, 61, 
71

Baltzer Jensen, Hyllerslev 61, 116, 117

Barbara Pedersdatter, Kvong 127

Barchmann, Orten 168

Benned Christensen, Kvong 29, 124, 
125

Bertel Christensen, Kærup 51 
Bertel Jensen, Kærup 61, 109, 115 
Bertel Jørgensen, Skyhede 133 
Bertel Madsen på Væringen, Outrup s. 
133
Bertel Madsen, Allerslev 127, 128 
Bertel Nielsen, Janderup 1, 25, 99, 100, 
107, 109
Bertel Pedersen, Borre 3, 7, 8, 172,
174

Birgitte Andersdatter, Nebel 62, 165 
Birgitte Hansdatter, Billum 64 
Birgitte Hansdatter, Kjelst 66, 76 
Birgitte Hansdatter, Nebel s. 167 
Birgitte Hansdatter, Vrøgum 177 
Birgitte Jacobsdatter, Koile 50 
Birgitte Jensdatter, Sdr. Hebo 107 
Birgitte Madsdatter, Vrøgum 181 
Birgitte Pedersdatter, Kolle 1 
Birgitte Thomasdatter, Billumtarp 77 

Birret Madskone, Nebel by 163

Bodil Hansdatter, Kærup 99 
Bodil Hansdatter, Strudvad 100, 103 
Bodil Jensdatter, Hyllerslev 100 
Bodil Nielsdatter, Hyllerslev 99 
Bodil Pedersdatter, Debel 128 
Bodil Pedersdatter, Kærup 99 
Bodil Pedersdatter, Strudvad 100, 103, 
107
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Bodil Sørensdatter, Nørre Hebo 99

Boje Christensen, Rottarp 127, 128, 133, 
137
Boje Hansen, Riddersholm 59 
Boje Hansen, Sædding 21, 55, 62, 166 
Boje Sørensen, Kjelst 39, 77

Borneman, Hyllerslev 34, 40, 57, 61, 
116, 117

Brochdorph, Kvong 126

Carl Christensen, Lundtarp 12, 62, 133
Carl Christensen, Nebel s. 152
Carl Christensen, Søndertarp 134, 137,
139, 141, 143, 145, 146
Carl Sørensen, Lunde sogn, Tange 48

Carsten Brun, Billum 11

Christen Abels, Kvong 126 
Christen Adsersen, Lønnehede 84 
Christen Andersen, Billum by 27, 32, 38, 
61, 75, 76
Christen Backensen, Nørre Hebo 99 
Christen Bennidsen, Hyllerslev 99 
Christen Bertelsen, Frisvad 168-170 
Christen Bertelsens enke, Markskelgaard 
173
Christen Boedsen, Torbøl 16 
Christen Boj sen, Rottarp 127, 128 
Christen Carlsen, Klinting 29 
Christen Christensen af Kløvgaard 35 
Christen Christensen Kløvgaard, Koile 50 
Christen Christensen, Borre 177 
Christen Christensen, Klinting 16, 62, 91 
Christen Christensen, Bolkær 167 
Christen Christensen, Hallum 5, 14, 118 
Christen Christensen, Hoven 24 
Christen Christensen, Hyllerslev 100 
Christen Christensen, Kolle 1, 11, 62 
Christen Christensen, Kvong 16,117,120, 
122, 123

Christen Christensen, Kærup 25,61,103, 
109, 115, 116
Christen Christensen, Lønne 48 
Christen Christensen, Nebel s. 153 
Christen Christensen, Præstbøl 14, 19 
Christen Christensen, Rottarp 6, 9, 30, 
61, 137, 141, 144-146 
Christen Christensen, Sædding 149 
Christen Christensen, Søhuse 3, 26,
174, 179
Christen Christensen, Torbøl 61, 146 
Christen Christensen, Ostergaard 120 
Christen Christensen, Åsted 55, 62, 
124-126
Christen Christensens enke, Kærup 115 
Christen Degn, Nebel by 148 
Christen Eschesen, Bandsbjerg 16, 61, 
115, 116, 117
Christen Eschesen, Sdr. Hebo 103 
Christen Felding, Hyllerslev 115 
Christen Fior, Kjelst 28, 33 
Christen Frøekier, Nebel 62, 153, 165 
Christen Gammelgaard, Rottarp 6 
Christen Gjødsen, Nebel s. 152 
Christen Graahee, Nebel s. 153 
Christen Gundesen, Hovstrup 15, 77 
Christen Hansen Hundhale, Nebel 62 
Christen Hansen Tarp, Nebel s. 167 
Christen Hansen, Allerslev 127, 128 
Christen Hansen, Janderup 109 
Christen Hansen, Koile 48, 163 
Christen Hansen, Lønne 11, 62, 93 
Christen Hansen, Lønnehede 89 
Christen Hansen, Lønnestak 91 
Christen Hansen, Nebel s. 152, 153 
Christen Hansen, Orten 35, 168-170 
Christen Hansen, Rottarp 127, 128, 133 
Christen Hansen, Skødstrup 1 
Christen Hansen, Sædding 6, 19, 36, 159 
Christen Hansens enke, Rottarp 3 
Christen Henrichsen, Lønne 16, 62, 82, 
83
Christen Hollænder, Kærup 5, 61, 99 
Christen Holm, Nebel by 163, 165
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Christen Jacobsen, Kolle 159 
Christen Jensen fra Torbøl 55 
Christen Jensen, Fidde 3, 43, 62, 88, 91 
Christen Jensen, Hallum by 63 
Christen Jensen, Henne 9 
Christen Jensen, Kjelst 9, 61, 76 
Christen Jensen, Lundtang 49 
Christen Jepsen, Sædding 149 
Christen Jepsen, 0 . Vrøgum 47, 61, 173, 
174, 177, 179, 180, 181 
Christen Jepsen?, Sdr. Hebo 117 
Christen Jessen, Hallum 124, 125, 127 
Christen Johansen, Gammelgaard 61 
Christen Johansen, Torbøl 16, 26, 43, 61, 
141, 144, 146
Christen Jørgensen, Hovstrup 7, 62, 80, 
83, 89, 90
Christen Jørgensen, Klinting 50 
Christen Jørgensen, Kvong 23, 63, 125, 
126
Christen Jørgensen, Kærup 99 
Christen Jørgensen, Lønne 35, 62, 83, 89 
Christen Jørgensen, Sdr. Hebo 116 
Christen Jørgensens hustru, Kvong 126 
Christen Knudsen, Billumtarp 15, 28, 33, 
61, 76
Christen Knudsen, Nebel 2
Christen Larsen, Lønne 62
Christen Lassen, Lønne 25, 30, 31, 35, 
48, 89, 91
Christen Lassens enke, Dyreby 78 
Christen Lauridsen, Hennebjerg 62, 80, 
88,91
Christen Lauridsen, Hyllerslev 100 
Christen Lauridsen, Lønne by 84 
Christen Lauridsen, Nebel s. 152 
Christen Lauridsen, Præstby 148, 156, 
159, 163
Christen Madsen Rasch, Hyllerslev 102, 
172
Christen Madsen, Kammersgaard 62, 124, 
125
Christen Madsen, Nebel 62, 165 
Christen Madsen, Nørre Hebo 14,

100,102, 108, 115
Christen Madsen, Skødstrup 172 
Christen Mortensen, Billumgaard 14 
Christen Mortensen, Hundhale 54 
Christen Nielsen af Alslev 36 
Christen Nielsen Carst i Klinting 7 
Christen Nielsen Hallum, Nebel 62 
Christen Nielsen Holm, Nebel 23 
Christen Nielsen Karlsen, Klinting 10 
Christen Nielsen Norge?, Åsted 55 
Christen Nielsen Østergaard, Hallum 
127
Christen Nielsen, Borre 179 
Christen Nielsen, Allerslev 145, 146 
Christen Nielsen, Borre 61 
Christen Nielsen, Hallum 23, 48, 126 
Christen Nielsen, Klinting 3, 10, 62, 78, 
88,91
Christen Nielsen, Kærup 4, 99, 103 
Christen Nielsen, Lønne 15, 31, 84, 91 
Christen Nielsen, Nebel 15, 152 
Christen Nielsen, Outrup by 61, 147 
Christen Nielsen, Åsted 62, 117-119, 
124, 125 1

Christen Nielsens enkes, Klinting 16 
Christen Nissen, Hallum 14, 117, 118, 
120
Christen Nissen, Kvong 122 
Christen Nørgaard, Åsted 127 
Christen Olesen, Nebel 23 
Christen Olsen, Lønne 31, 62,89, 91 
Christen Olsen, Nebel by 54, 62, 156, 
158, 159, 165
Christen Olufsen fra Hennebjerg 26 
Christen Olufsen, Dyreby 80 
Christen Pedersen Degn, Nebel by 149 
Christen Pedersen, af Sædding 11 
Christen Pedersen, Allerslev 18, 22, 
144-146
Christen Pedersen, Billumgård 1 
Christen Pedersen, Bolkærgård 14 
Christen Pedersen, Gammelgård 42,133, 
139, 144
Christen Pedersen, Hovstrup 29, 32, 62,
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78, 82, 89, 90
Christen Pedersen, Hyllerslev 41,61 
Christen Pedersen, Kastkær 4, 5, 20, 127, 
128, 133, 137, 139, 141, 143, 145 
Christen Pedersen, Kjelst 53 
Christen Pedersen, Kolle 148, 149 
Christen Pedersen, Kvong 127 
Christen Pedersen, Lønne 19, 22, 31, 91 
Christen Pedersen, Nebel s. 167 
Christen Pedersen, Outrup by 61 
Christen Pedersen, Præstby 149 
Christen Pedersen, Sædding62, 159,163, 
166
Christen Pedersens enke, Præstby 15 
Christen Petersen Graahede, Nebel 15 
Christen Poulsen, Hovstrup 37, 62, 80, 
89, 90
Christen Poulsen, Lønne 11, 82 
Christen Rasch, Hyllerslev 22, 99, 100, 
102, 107, 108, 115, 172
Christen Rasch, Lunde s. 141, 144 
Christen Schreder, Præstby 148, 156 
Christen Simonsen, Gammelgård 1 
Christen Skræder, Nebel s. 152 
Christen Strægaard, Nebel s. 166 
Christen Sørensen Vad, Sædding 62,
148, 159, 163, 166
Christen Sørensen, Hovstrup 14, 62, 80, 
82, 89, 90
Christen Sørensen, Lunde 17 
Christen Sørensen, Lønne 89 
Christen Sørensen, Lønnehede 91 
Christen Sørensen, Rottarp 37, 61, 145, 
146
Christen Tarp, Nebel by 62, 163, 165 
Christen Tuesen, Billumtarp 46, 61 
Christen Vestergaard, Åsted 124 
Christen Vrøgum, Borre 180, 181 
Christen Ostergaard, Billum 64

Christian Bladsted?, Nebel s. 166

Christopher Martens, Kvong 126

Claus Christensen, Nebel s. 152 
Claus Christensen, Sædding 35,148,149, 
156, 159, 162, 166

Clemend Madsens enke, Lønne 10 
Clemend Mortensen, Lønne 30 
Clemend Pedersen, Åsted 60 

Conrad Dombeck, corporal 15

Cort Christensen, Nebel 54

Dorethe Christensdatter, Kammersgård 
117
Dorethe Christensdatter, Nebel s. 166 
Dorethe Christensdatter, Sædding 148, 
159
Dorethe Hansdatter, Borre 173, 174, 
177
Dorethe Jacobsdatter, Tarp 66 
Dorethe Madsdatter, Klinting 78 
Dorethe Mortenskone, Sædding 149 
Dorethe Nielsdatter, Bandsbjerg 109 
Dorethe Simonsdatter, Sdr. Hebo 108 
Dorethe Sørensdatter, Nebel s. 167 
Dorethe Jacobsdatter, Billum 64 
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