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Vi Frederich den Fierde af Guds Naade Konge til Danmark og Norge
de Venders og Gothers Herug udi Slesvig Holsten Stormarn og
Dietmachen Greve udi Oldenborg og Delmenhorst.
Giøre alle Vitterligt, at som Vores Elskelige kiære Søster Princesse
Sophia Hedevig, efter det imellem os indbyrdes samtøkte Mageskifte
haver
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Cederet og afstaaet til Os og Vores Kongelige Successorer udi
Regeringen i Vore Riger Danmark og Norge efterskrevne Jordegods,
saaledes som Vores Elskelige Kiære Søster Princesse Sophia Hedevig
det ved Skiftets deling og de Boelod, der efter vores Højy Salige Frue
Moder Dronning Charlotte Amalie ibland andet arveligen er tilfalden,
Nemlig Giorsfelt og Erichstrup Hovedgaarde, med disses Bygninger,
som de nu befindes indrettet og bygd, med dets underliggende
Herligheder og Rettigheder, samt Bøndergods, Skove og Mølle Skyld,
Tiender, Jura Patronatus med videre efter det af hende OS derpaa
meddelte Skiøde, Dateret den 30. December Anno 1715 og der over
forfattede Jordebog af dato 11. Maj dens nærmere forklaring. Og
beløber alt fornævnte Jordegods´ Hartkorn efter
Landmaalingsmatriklen saaledes: Først Giorslef Hovedgaard med
tilliggende Tiender og Bøndergods, nemlig Hovedgaardens Taxt
Agger og Eng
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Toe Hundrede og Én Tønder, Toe Skiepper og Een album Hartkorn /:
derunder beregned de Tiuge og toe tønder Hartkorn, Forvalter
Gaarden i Hattug tilhørende, som Hendes Højhed Princessen nu siden
til tvende Bøndergaarde haver ladet indrette :/ Skov Skyld Toe Toe
Tønder Femb Skiepper, Holtug og Maglebys Kirketiender med Jura
Patronatus Hartkorn Halfembte sindstiuge og sex Tønder og Fiire
Skiepper, Bøndergodst Hartkorn Et Tusinde, Et Hundrede, Tredive og
Én Tønde, Sex Skiepper, Et Fjerdingkar, Toe og Én halv album, med
derunder beregned Fiiretiuge og Een Tønde, Syv Skiepper, trej
Fieringkar og Een album Hartkorn, som Hendes Høyhed Princessen
den 1. Martz Anno 1715 kiøbt haver, og Vor Frue Kirke i Kiøbenhavn
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forhen var tilhørende, Og bliver da forbemelte Hartkorn, som Giorslef
Gods vedkommer i alt Et Tusinde, Fiire Hundrede Tredive og toe
Tønder, Én Skieppe, Toe Fieringe og en half album. Dernæst
Erichsstrup
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Hovedgaards Taxt Agger og Eeng Trediive og Toe tønder og Syv
Skiepper, Skov Skyld Én tønde, Ejendoms Kongetiende i
Storeheddinge Sogn Halvtredssendstiuge og toe tønde, Høyerups
Kirketiende med Jura Patronatus Fembten tønder og fiire Skiepper.
Bøndergaardets hartkorn Toe Hundrede Tredive og Sex tønder, Femb
Skiepper og Én album, med derunder beregnet Syv tønder, Tre
Skiepper og toe Album Hartkorn i den saakaldte Seehnhuusgaard
Eriektrups avling med Ager og Eng, for Rom til siden underlagt som
er Uefrie, og er da Eriekstrups Gods i alt Trej Hundred, Tredive og
otte tønder og Én Album. Saaledes giør da fornefnte tvende Hoved
Gaardes Taxter med ald tilliggende Hartkorn som forhen er
Spezifizeret, Eet Tusinde, Syv hundrede og Halffiedesinds Tiuge
Tønder, én Skieppe, Toe Fierdinge Én og en halv album;
Thi haver Jeg derimod til fyldest vederlaug igen afstaaed og
overdraged saasom Jeg hermed ved dette Vort aabne Brev fra OS og
Vores Kongelige Arvinger og Arf
5
Successorer udi Regeringen i fornefnte vores Riger Danmark og
Norge, til Vores Elskelige Kiære Søster Princesse Sophia Hedevig og
hendes Arfinger /: foruden Børglum Closter hvorpaa med alt dets
tilliggende, Jeg hende efter forlængende et særdeles Skiøde haver
meddelt :/ Aldeles Skiøder og Afhender efterskrefne Vore tilhørende
Jordegods Dronninglund og Dronninggaard, beliggende udi Vores
Province Jydland i Aalborghuus Ambt i Vendsyssel, paa ligemaade
som det os efter højstbydende Vores Salige Frue Moder ved Skifte,
deling og Lodder arveligen er tilfalden, alt sammen efter
Landmaalingsmatriklen og de derover forfattede Lodsedler ved Skifte
Forretningen den 10. Augusti Anno 1714 samt den af tvende dertil af
os Elskelige Velbaarne Rudolph Friiherre af Gersdorf, Vores Estats
Raad, Stiftsbefalingsmand over Aalborg Stift og Ambtmand over
Aalborghuus Ambt, Item os
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Elskelig Peder Thøgersen Lassen til Ryfertt, vore Cancellie Assersor,
og Vores Regimentsskriver ved det Tredje Regimente Ryttergods udi
Jydland Marzus Ulsøe, Deres over samme Gods forfattede og herhos
følgende Original forretnings den 18. April nestleden videre
formelding, som følger Dronninglund Sogn.
1. Dronninglunds Hovedgaards Taxt bestaaende af Agger og Eng
Halfembsindstiuge og toe tønder og Fiire Skiepper, Skovskyld
Tredsindstiuge og en tønde, Syv Skiepper, trej fierdinger og en album,
Gaardens Vandmølle en Tønde og toe fierdinger. Dronninglund Sogns
Konge og Kirketiende med Jura Patronatus a´ atten tønde Hartkorn,
Tredive og Sex Tønder.
2. Dronninggaard Taxtes Hartkorn Agger og Eng Halftredsindstiuge
og Femb tønder, sex Skiepper, trej fierdinger og en album. Item
Præstegaarden Lunde Ager Tij tønder, en Skieppe, Toe fieringer og en
album, tilsammen Toe Hundred, Halftredssindstiuge og syv tønder,
fiir Skiepper og trej fieringer.
3. Bøndergodsets Hartkorn og Landgilde Dronninglund
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Sogn Peder Nielsen en halv Gaard, skylder aarlig Toe tønder, en
fiering, en album Biug, toe tønder Haure, Én Otting Smør, et halvt
Svin, en halv Gaas, en halv Koe Oxe, toe Høns, Og Jens Rasmussen
den anden Halvgaard, skylder aarlig Toe tønder, en fiering, en album
Biug, toe tønder Haure, en Otting Smør, et halv Svin, en halv Gaas, en
halv foer Oxe, toe Høns, hvilken heele Gaards Hartkorn er Sex tønder,
fiire Skiepper, trej fieringkar og en album; Jens Nielsen skylder aarlig
Fiire Skiepper Biug, Og fiire Skiepper, toe fieringkar og en album
Hartkorn; Niels Andersen skylder aarlig Én Rigsdaler, Én Mark, aatte
Skilling penge, og Én Skieppe, trej fieringkar Hartkorn; Hans
Christensen skylder aarlig en Mark, aatte Skilling Penge og Toe
fieringkar Hartkorn; Jep Pedersen skylder aarlig en og en half tønde
Haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, en Mark aatte
Skilling penge, Toe tønder, Sex Skiepper, trej fieringkar og toe album
Hartkorn;
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Christen Nielsen skylder aarlig en og en half tønde Biug, trej Mark,
aatte Skilling Penge og en tønde Siuf Skiepper, trej fierinkar og en
album Hartkorn; Niels Olsen skylder aarlig fiire Skiepper Biug, en og
en half tønde Haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et
halv Foer Nød, og Trej tønder, en Skieppe, trej fieringkar og toe
album Hartkorn; Christen Christensen, nu Mads Pedersen, skylder
aarlig Fiorten tønder Meel, og Toe Skiepper toe album Hartkorn og
fiiere tønder toe Skiepper Mølle Skyld; Jens Thøgersen, nu Laurs
Jensen skylder aarlig en tønde og en treidedel Skieppe Biug, Femb og
en trededel Skieppe Haure, et halv Svin, en Høne, et fiieredel foernøed
og Een tønde , Toe Skiepper, et fieringkar og en album Hartkorn;
Christen Christensen, nu Niels Thomsen skylder aarlig Toe tønder
og toe tredidele Skiepper biug, en og en half tønde Haufre, et Svin, en
Gaas, et halv foer nøed, en Mark toe Skilling Penge, og en tønde,
Femb Skiepper og toe fieringkar hartkorn; Søren Nielsen, nu Søren
Christensen skylder aarlig Toe tønder
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og toe Skiepper Biug og siuf Skiepper Hartkorn; Laurs Jensen, nu
Jørgen Laursen, skylder aarlig Femb tønder og toe Skiepper Biug, et
halv foer nøed og fiire Tønder, Femb Skiepper og toe album Hartkorn;
Jens Thomsen, nu Anders Christensen skylder aarlig Femb og en
tyrvendedel Skiepper Biug, Én og en halv Tønde Haure, en otting
Smør, et Svin, en Gaas, et halv foer Nøed og Trej tønder, toe
fieringkar og toe album Hartkorn; Søren Nielsen en Halvgaard
skylder aarlig trej Tønder, en Spippe biug og et halvt foer Nøed og
Olle Pedersen og Jens Kold, nu Niels Olsen, af den anden
halvpartgaard trej tønder, en Skieppe biug og et halv foer Nøed, saa og
tilsammen af den halvgaard Fiire Tønder, Femb Skiepper, og en
album Hartkorn; Anders Pedersen, nu Marqvar Andersen, skylder
aarlig Toe tønder Biug, Et Svin, et halv foernøed og en tønde, trej
Skiepper, trej fieringkar og en album Hartkorn; Mads Nielsen, nu
Niels Madsen, skylder
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Aarlig Femb og en trededel Skiepper Biug, Een fiering Smør, een halv
foer Oxe og trej tønder, Sex Skiepper, et fieringkar og en album
Hartkorn; Olle Thomasen, nu Jep Madsen, skylder aarlig Een tønde,
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to og totrededele Skieppe Rug, fiiere tønder, Een og en trededel
Skieppe Biug, en halv foer Oxe, og Fiire tønder, Femb Skiepper og
trej fieringkar Hartkorn; Anders Christensen skylder aarlig sex toe
trededele Skiepper Biug, Tolf Skaalpund Smør og Sex Skiepper, trej
firdingkar og toe album hartkorn; Svens Poulsen nu Christen
Thomasen, skylder aarlig Toe Skieppe og Toe album hartkorn;
Thøger Traamands Enke, nu Jens Holdensen, skylder aarlig Fiire
Mark toe Skilling penge og Trej fierdingkar og toe album hartkorn;
Jens Mortensen, nu Christen Pedersen Vester, skylder aarlig Fiire
Mark aate skilling Penge og trej fieringkar hartkorn: Christen
Hansen, nu Jens Simonsen, skylder aarlig Een Mark toe skilling
Penge og et fieringkar
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hartkorn; Christen Madsen, nu Jens Olsen, skylder aarlig Toe Mark
fire Skilling Penge og Toe fieringkar hartkorn; Jens Simonsen, nu
Rasmus Christensen, skylder aarlig Een Mark toe skilling og et
fieringkar hartkorn; Anders Christensen, nu Hans Biørnsen,
skylderaarlig Een Mark toe skilling Penge og et fieringkar og en
album hartkorn; Claus Gundersen, nu Christen Jensen Taars,
skylder aarlig Toe Mark fiire skilling Penge og trej fieringkar, toe
album hartkorn; Hans Christensen, nu Lars Villadsen, skylder aarlig
Én Mark toe Skilling Penge og Et fieringkar hartkorn; Peder Nielsen,
nu Jens Christensen skylder aarlig Een Mark toe skilling Penge og et
fieringkar og en album hartkorn; Jens Nielsen, nu Jens Jensen i
Klemen, skylder aarlig Een tønde Biug og Sex Skiepper toe album
hartkorn; Lars Nielsen, nu Christen Pedersen Øster, skylder aarlig
Toe og toe trededele Skieppe Biug og Een Skieppe toe album
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Hartkorn; Mogens Ottosen, nu Niels Pedersen skylder aarlig Een
Mark toe skilling Penge og et fieringkar og en album Hartkorn; Jens
Pedersen skylder aarlig Fiire tønder, Een og en trediedel Skieppe
Biug, Trej tønder Haure, Et Svin, Een Gaas, Toe Høns, en Kalv foer
Oxe Og Sextønder, toe Skiepper, trej fieringkar og en album Hartkorn;
Axel Laursen en Halvgaard skylder aarlig halfanden tønde Haure, en
otting Smør et halvt Svin, et halv Lam, et Høns, et half foer Nøed; og
Jens Laursen af den anden halve gaard Een og en halv tønde Haure,
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en otting Smør et halv Svin, et halv Lam, et Høns, et halv foer Nøed
saa og tilsammen af den heele gaard Sex tønder, trej Skiepper og toe
fierinkar hartkorn; Hans Nielsen og Christen Pedersen, nu Mads
Olsen, en halv gaards part, skylder aarlig Een og en halv tønde haure,
en otting Smør, et halvt Svin, en halv Gaas, en Høne, et halvt foer
Nøed, og Laurs Jensen i Østergaard af den anden halve gaards part,
Een og en halv tønde
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Haure, Een otting Smør, et halvt Svin, en halv Gaas, en Høne, et halv
foer Nøed, saa og tilsammen af den heele Gaard Fiire Tønder siuf
Skiepper toe album hartkorn; Jens Mogensens Enke, nu Niels
Andersen, en halvgaards part, skylder aarlig Femb en trededel
Skieppe Rug, Toe tønder, toe Skieppe Haure, en otting Smør, et halv
Svin, en halv Gaas, en Høne, et halv foer Nøed; Og Jens Laursen af
den anden halve gaards part Femb en trediedel Skieppe Rug, Toe
tønder, toe Skiepper Haure, en otting Smør, et halv Svin, en halv
Gaas, en Høne, et halv foer Nøed, Saa og tilsammen af den heele
gaard Sex tønder, toe Skiepper og en album hartkorn; Otte Nielsen og
Peder Nielsen, nu Christen Pedersen Synder, skylder aarlig Fiire og
en halv tønde Biug, Trej tønder Haure, et Svin, en Gaas, Toe Høns, en
halv foer Oxe og trej tønder, fiire Skiepper, Toe fieringkar og Toe
album hartkorn; Thomas Marqartsen
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nu Jens Jørgensen, skylder aarlig Femb en trediedel Skiepper Biug,
Toe tønde Haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, Toe Høns, et foer
Nøed og Een tønde, Femb Skiepper og trej fieringkar hartkorn;
Jørgen Jensen og Maren Christensdatter, nu Jens Rasmussen,
skylder aarlig Een tønde Rug, Toe tønder Haure, en otting Smør, et
Svin, en Gaas, Toe Høns, et foer Nøed og Toe tønder, Een Skieppe og
toe album hartkorn; Søren Mogensen og Rasmus Olsen, nu Christen
Pedersen Nør, en halv gaards part, skylder aarlig Femb en trededel
Skieppe Rug, toe tønder og toe trededel Skieppe Biug, Toe tønder,
Toe Skiepper Haure, et halv Svin, en halv Gaas, en Høne, et halv foer
Nøed, og Christen Rasmussen af den anden halve Gaards part, Femb
en trededel Skiepper Rug, Toe tønder og to trededel Skieppe Biug,
Toe tønder og toe Skiepper Haure, et halv Svin, en halv Gaas, en
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Høne, et halv foer Nøed og tilsammen af den heele gaard Sex tønder,
Siuf Skiepper, et fieringkar og toe album hartkorn;
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Jens Rasmussen og Rasmus Larsen, nu Jens Christensen, skylder
aarlig Trej tønder Haure, Een fiering og Tolv mark Smør, et Svin en
Gaas, Trej Høns, et foer Nøed, og trej tønder, Een Skieppe, et
fieringkar og toe album hartkorn; Ole Nielsen, Anders Nielsen og
Peder Ottesen, nu Niels Olsen, en tredje part gaard, skylder aarlig
Een tønde, trej en niendedel Skieppe Biug. Een og en halv tønde
Haure, Een trediedel otting Smør, toe trededel Svin, en trededel Gaas,
toe trededel Høns, en Siettedel foer Oxe; Jens Andersen af den anden
tredje part Gaard, Een tønde, trej en niendedel Skieppe Biug, Een og
en halv tønde Haure, Én trededel otting Smør, Toe trediedel Svin, Een
trediedel gaas, Toe trediedel Høns, en siettedel foer Oxe, Og Otte
Pedersen af den tredje trednedel gaard, Een tønde, trej en Niendedel
Skieppe Biug, Een og en half tønde haure, en trednedel otting Smør,
Toe trediedel Svin, Een trediedel Gaas, Toe trediedel Høns,
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Een siettedel foer Oxe, og tilsammen af den heele Gaard Siuf tønder,
Een Skieppe, toe fieringkar og toe album hartkorn; Jens Christensen
og Laurs Pedersen, nu Lars Jensen, Toe trediedel part gaard,
skylder aarlig Siuf en niendedel Skiepper Rug, Een tønde, trej en
niendedel Skieppe Biug, Toe tønde haure, toe trededel Svin, toe
trededel Lam, toe trediedel foer Nøed, Og Knud Larsen af den ene
trediedel part gaard, trej femb niendedel Skieppe Rug, Femb
Niendedel Skieppe Biug, Een tønde Haure, en trediedel Svin, en
trediedel Lam, en trediedel foer Nøed, Og tilsammen af den heele
gaard Fiire tønder Siuf Skieppe og et fieringkar hartkorn; Rasmus
Jensen og Jep Pedersen, nu Peder Rasmussen, skylder aarlig Toe
tønder, toe trediedel Skieppe Biug, Trej tønder haure, en otting Smør,
et Svin, en Gaas, toe Skiepper og trej fieringkar hartkorn; Lars
Jensens Enke, nu Niels Ibsen, skylder aarlig toe Skieppe Biug,
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Een Mark toe skilling penge, Og Toe Skieppe, toe fieringkar og toe
album hartkorn; Niels Jensen skylder aarlig Trej tønder Een, en
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trediedel Skieppe Biug, Een og en half tønde haufre, et Svin, en Gaas,
toe Høns, et halv foer Nøed og fiire tønder, toe Skiepper og en album
hartkorn; Niels Askesen en tredje part gaard, skylder aarlig toe tønder,
toe trediedel Skieppe Biug, Een og en half tønde haure, et halvt Svin,
et halv Lam, et halv foer Nøed, Lars Christensen af den anden
trediedelgaard Een tønde, Femb toe trediedel Skieppe Biug, Sex
Skieppe haure, en fierendel Svin, en fierendel Lam, en fierendel foer
Nøed, Og Thøger Pedersen af den tredje trededel gaard, Een tønde,
Femb toe trediedel Skieppe Biug, Sex Skiepper Haure, en fierendel
Svin, en fierendel Lamb, en fierendel foer Nøed, Og tilsammen af den
heele gaard Sex tønder, Siuf Skiepper og toe fieringkar hartkorn;
Søren Nielsen en halv part gaard, skylder aarlig Toe tønder,
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toe tredendel Skieppe Biug, halfanden tønde Haure trej skaalpund
Smør, et halvt Svin, et halv Lam, et halv foer Nøed, Og Jens
Mikkelsen af den anden halv part gaard, Toe tønder, toe tredendel
Skieppe Biug, halfanden tønde haure, trej Skaalpund Smør, et halv
Svin, et halv Lam, et halv foer Nøed og tilsammen af den heele Gaard
Femb tønde, trej Skieppe, et fieringkar og toe album hartkorn;
Christen Jørgensen og Ole Nielsen, nu Lars Jensen, en halvpart
gaard, skylder aarlig toe toe tredendel Skieppe Rug, Toe tønder, toe
tredendel Skieppe Biug, Een og en half tønde haure, et halv Svin, en
halv Gaas, en Høne, et halv foer Nøed, Og Christen Jørgensens
Enke af den anden halve part gaard toe toe tredendel Skieppe Rug,
Toe tønder, toe tredendel Skieppe Biug, en og en halv tønde haure, et
halvt Svin, en halv Gaas, Een Høne, et halv foer Nøed og tilsammen
af den heele gaard Femb tønder og Femb Skiepper hartkorn; Jep
Jensen Smid, nu Jens Mogensen, skylder aarlig Een Rigsdaler Een
Mark
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Huus og arbejdspenge og Sex Skiepper, trej fieringkar og en album
hartkorn; af Try og Stagsted Fælled gives aarlig Een tønde Rug og
svares af Marqvar Andersen i Bolle Niels Jørgensen i Refdal,
Simon ved Vallet, og udi Trye Mads Olsen, Lars Jensen i
Østergaard, Christen Pedersen Synder, Jens Rasmussen og Knud
Larsen, Trilhuuset, som Niels Jensen bebor, staar paa gaardens
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grund, og har sin græsning og brug i Dronninglunds Mark, men svarer
intet deraf formedelst han opvarter Klokkerne i Dronninglund Kirke;
Jørgen Nielsen, nu Christen Jørgensen, en half gaards part, skylder
aarlig toe tønder, toe trediedel Skieppe Biug, Een og en halv tønde
haure, tre Skaalpund Smør, et halvt Svin, et halv Lam, en Høne, en
fierendel foer Nøed, Og Thomas Jørgensen af den anden halve gards
part toe tønder toe tredendel Skieppe Biug, halfanden tønde haure, trej
Skaalpund Smør, et halv Svin, et halv Lam, en Høne,
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Een fierendel foer Oxe, Og tilsammen af den heele gaard Siuf tønder,
Sex Skiepper, et fieringkar og toe album hartkorn; Anders Nielsen en
halv gaards part, skylder aarlig Een tønde en tredendel Skieppe Biug
Een og en halv tønde haure, Een otting og trej Skaalpund Smør, en
halv Svin, halvanden Gaas, trej Høns, en fierendel foer Oxe, Christen
Hansen af den anden halve gaards part en halv tønde Biug, Een og en
halv tønde haure, en otting og trej Skaalpund Smør, et halv Svin, en
halv Gaas, en Høne, en fierendl foer Oxe, Og tilsammen af den heele
gaard Femf tønder, Sex Skiepper, et fieringkar og en album hartkorn;
Søren Jensen, nu Jep Poulsen, en halv gaards part skylder aarlig toe
tønder, toe tredendel Skieppe Buig, Een og en half tønde Haure, Fiire
og et halv Skaalpund Smør, et halv Svin, en Gaas, Een Høne, en
fierendel foer Oxe; Morten Hansen en fierendel gaardspart, Een
tønde en tredendel Skieppe Buig, Sex Spiepper Haure, toe en fierendel
Skaalpund Smør, en fierendel Svin,
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Een halv Gaas, en halv Høne, en aattendel foer Oxe; Og Lars
Torkildsen af den anden fierendel gaardspart, Een tønde, en tredendel
Skieppe Biug, Sex Skiepper Haure, Toe og en firendel skaalpund
Smør, et fierendel Svin, en halv Gaas, en halv Høne, en aattendel foer
Oxe, og tilsammen af den heele Gaard Fiere tønder, trej Skipper og
toe fieringkar hartkorn; Anders Jensen en tredendel gaards part,
skylder aarlig Een tønde, Siuf en niendel Skieppe Biug, En tønde
Haure, toe skaalpund Smør, et tredendel Svin, et tredendel Lamb, toe
tredendel Høns, en Siettedel foer Oxe; Ole Larsen af den anden tredje
part gaard, Een tønde Siuf en niendel Skieppe Biug, Een tønde Haure,
tor Skaalpund Smør, et tredendel Svin, et tredendel Lamb, toe
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tredendel Høns, en Siettendel foer Oxe; Og Mogens Jensen af den
tredje tredendel part gaard, Een tønde, Siuf en niendel Skieppe Biug,
Een tønde Haure, toe Skaalpund Smør, et tredendel Svin, et tredendel
Lamb, toe tredendel
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Høns, en Siettedel foer Oxe, Og tilsammen af den heele gaard aatte
tønder, fiere Spiepper og et fieringkar hartkorn; Lars Nielsens Enke,
nu Poul Andersen og Niels Sørensen, skylder aarlig fiire Spiepper
Rug, trej tønder en Skippe Biug, toe tønder femb en tredendel skieppe
Haure, et Svin, et Lamb, et foernøed, og fiire tønder, trej Skiepper
hartkorn; Lars Hansen Skylder aarlig Een Mark toe Skilling Penge;
Jørgen Christensen Drejer skylder aarlig Nii Skilling penge; Niels
Pedersen skylder aarlig Nij skilling penge; Anders Kierulf en
halvgaards part, skylder aarlig Een og en halv tønde haure, en otting
Smør, et halv Svin, en halv Gaas, en Høne, en halv foer Oxe,
Christen Mogensen en fierendel gaards part Sex Skiepper haure, en
halv otting Smør et fierendel Svin, en fierendel Gaas, en halv Høne,
en fierendel foer Oxe, Og Peder Mogensen af en fieringdel gaards
part, Sex Skiepper haure,en halv otting Smør, et fieringdel Svin, en
fierendel Gaas, en halv Høne, en fierendel foer Oxe, Og
23
tilsammen af den heele Gaard Siuf tønder Femb Skiepper, trej
fieringkar og toe album hartkorn; Søren Jensen skylder aarlig Toe
tønder toe tredendel Biug, Toe tønder toe tredendel Skieppe haure, et
Svin, En Gaas, et halv foernøed, Og toe tønde, trej Skiepper, toe
fieringkar og en album hartkorn; Hans Jensen, nu Lars Christensen,
en halv gaardspart skylder aarlig Én tønde en tredendel Skieppe Biug,
en tønde Haure, en halv otting Smør, et halv Svin, en halv Gaas, toe
Høns, en fierenden foer Oxe, Og Jens Hansen, af den anden halv
gaards part, Een tønde en tredendel Skieppe Biug, en tønde Haure, en
halv otting Smør, et halv Svin, en halv Gaas, toe Høns, en fieringdeel
foer Oxe, og tilsammen af den heele Gaard Fiire tønder, Siuf Skiepper
og toe fieringkar hartkorn; Jens Marqvarsen og Marqvar Jensen,
skylder aarlig Femb en tredendel Skieppe Biug, Én og en halv tønde
haure, en otting Smør, et Svin, toe Høns, et halv foer Nøed,
24
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Og en Tønde, Siuf Skiepper, toe fieringkar og toe album hartkorn,
Jens Ibsen, nu Lars Christensen, en halv gaards part, skylder aarlig
Een tønde Biug, en tønde toe Skiepper Haure, en halv otting Smør, et
halv Svin, en halv Gaas, toe høns, en fierendel foer Oxe, og Lars
Mogensen af den anden halve gaards part, Én tønde Biug, en tønde
toe Skiepper haure, en halv otting Smør, et halv Svin, en halv gaas,
toe høns, en fierendel foer oxe, og tilsammen af den heele gaard Fiire
tønde, Femb Skiepper, et fieringkar og en album hartkorn; Peder
Nielsen, nu Niels Mortensen, skylder aarlig Toe tønder toe tredendel
Skieppe Biug, trej tønde haure, en otting Smør, et og et halv Svin, et
Lamb, et foer Nøed, og Toe tønder, Siuf Skipper og et fieringkar
hartkorn; Christen Nielsen, nu Vogn Larsen, skylder aarlig Een
tønde en tredendel Skippe Biug, Toe tønder haure, en otting Dmør, et
Svin, en Gaas, toe høns, et foer Nøed, Og Toe tønder, trej Skiepper
trej fieringkar hartkorn; Jens Knudsen, nu Søren Simonsen, skylder
aarlig, Toe tønder toe Skieppe
25
Haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et halv foer Nøed,
Og Een tønde, femb skiepper, toe fieringkar og toe album hartkorn;
Anders Ibsen, nu Niels Andersen skylder aarlig Een tønde Biug, trej
tønder haure, en otting Smør og aatte pund Smør, et Svin, et Lamb, et
foer Nøed, Og trej tønder, trej Skiepper og trej fieringkar hartkorn;
Mads Pedersen, nu Søren i Lille Kiersgaard, skylder aarlig toe
tønder toe tredendel skieppe Biug, Een og en halv tønde haure, et
Svin, toe Høns, et halv foer Nøed Og en tønde, fiire Skiepper, et
fieringkar hartkorn; Jep Ibsen, Jens Christensen Grøn, skylder
aarlig Een tønde en tredendel skieppe Biug, en halv tønde haure, en
Gaas, toe Høns, et halv foer Nøed, og Siuf Skiepper toe fieringkar
hartkorn; Søren Larsen, nu Anders Christensen, skylder aarlig en
tønde Biug og Femb Skiepper, toe fieringkar og toe album hartkorn;
Morten Larsen, nu Peder Jensen, skylder aarlig Fiire tønder, Een, en
tredendel skieppe Biug, trej tønder
26
Haure, Et og et halv Svin, et Lamb, et foer Nøed og toe tønder, Sex
Skiepper, et fieringkar og en album hartkorn; Gregers Andersen, nu
Christen Andersen, skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting
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Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et halv foer Nøed, Og Een tønde,
femb skiepper, et fieringkar, en album hartkorn; Jens Pedersen nu
Jens Larsen, skylder aarlig trej tønder en skieppe Biug, trej tønder
haufre, et Svin, Een Gaas, toe Høns, et halv foer Nøed, og toe tønder
Femb Skiepper hartkorn; Lars Hansen, nu Rasmus Larsen, skylder
aarlig trej tønder, femb en tredendel skieppe Biug, trej tønder hafre, en
otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et foernøed og trej tønder en
album hartkorn. Christen Hansens Enke, nu Rasmus Ibsen, skylder
aarlig en tønde Biug, en tønde haure, toe Høns, og trej skiepper, et
fieringkar, en album hartkorn; Hans Jørgensen Een Mark toe Skilling
penge; Maren Jensdatter, nu Lars Pedersen, skylder aarlig Een
Mark toe Skilling penge; Johannes Hansen skylder aarlig Een Mark
toe Skilling penge;
27
Christen Jørgensen skylder aarlig Een Mark toe Skilling penge;
Erick Nielsen skylder aarlig Fiire Mark penge; Peder Jensen skylder
aarlig Tolf Skilling penge; Peder Jensen skylder aarlig Femb en
tredendel skieppe Rug, Toe tønder toe tredendel Skpp. Biug, Tor
tønder haure, en otting, et lispund og toe pund Smør, et Svin, et Lam,
et foer Nøed, og trej tønder, Femb Skiepper, et fieringkar og en album
Hartkorn; Sindel Jensen og Christen Sindelsen skylder aarlig toe
tønder og en skieppe Biug, halfanden tønde haure, en otting Smør, et
Svin, et Lamb, et halv foer Nøed, Og trej tønder, Femb Skiepper, et
fieringkar, en album hartkorn; Laurs Rasmussen skylder aarlig toe
tønder toe tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, et Svin, en
Gaas, toe Høns, et halv foernøed, og toe tønder, trej Skiepper, et
fieringkar
28
hartkorn; Anders Hansen skylder aarlig halfanden tønde haure, en
otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et halv foernøed, Og en
tønde, femb Skiepper, en album Hartkorn; Anders Jensen udi Dahl
Mølle, skylder aarlig Tiuge tønder Meel, en fiering Aal, Fiire tønder,
toe skiepper Mølle skyld, og af et tilliggende Boel fire tønder Biug,
Sex Skaalpund Smør, en Gaas, toe Høns, og toe tønder, toe skiepper,
et fieringkar , toe album hartkorn; Peder Andersen skylder aarlig toe
tønder, toe skiepper Biug, halfanden tønde haure, et Svin, en Gaas, toe
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Høns, et halv foernøed, Og Toe tønder, toe skiepper, trej fieringkar,
toe album hartkorn; Michel Mikelsen, Svend Nielsen og Niels Olsen,
nu Christen Mortensen en fierendel Gaard, skylder aarlig toe, toe
tredendel skieppe Rug, Een tønde, fire og en halv skieppe Biug,
halvanden tønde haure, et fierendel Svin, en fierendel Vedder, en
aattendel foer Oxe; Jens Iversen af den anden fierendel gaardspart,
toe, toe tredendel Skieppe Rug, Een tønde, fire og en halv Skieppe
Biug, halfanden tønde haure, et fierendel Svin, en fierendel Vedder, en
aattendel foer Oxe; Og Jep Svendsen af den anden halve gaardspart
Femb en tredendel Skieppe Rug, trej tønder en skieppe Biug, trej
tønde
29
Haure, et halv Svin, en halv Vedder, en fierendel foer Oxe, Og
tilsammen af den heele Gaard Fiire tønder, Femb Skiepper, toe album
hartkorn; Marqvar Nielsen og Niels Jensen, nu Søren Marqvarsen,
en halv part gaard, skylder aarlig toe tønder, toe tredendel Skieppe
Biug, halfanden tønde haure, et halv Svin, et halv Lam, en fierdendel
foer Oxe, Og Mogens Jensen af den anden halve Gaards part, Toe
tønder, toe tredendel Skieppe Biug, halfanden tønde haure, et halv
Svin, et halv Lamb, en fierendel foer Oxe, og tilsammen af den heele
gaard trej tønder, en skieppe, toe album hartkorn; Lars Nielsen en
halvgaard skylder aarlig Toe tønder , toe tredendel Skieppe Biug, Fire
tønder haure, et halv Svin, et halv Lam, en halv foer Oxe, og Niels
Jørgensen af den anden halve gaard toe tønder, toe tredendel Skieppe
Biug, Fiire tønder haure, et halv Svin, et halv Lamb, en halv foer Oxe,
Og tilsammen af den heele gaard fiire tønder, Een Skieppe hartkorn;
Jens Olsen en halv gaard, skylder aarlig Toe tønder toe tredendel
Skieppe Biug, halfanden tønde haure,
30
Trej skaalpund Smør, et halv Svin, et halv Lam, en Høne, en halv
foernøed, Og Lars Larsen af den anden halve gaards part toe tønder,
toe tredendele skiepper Biug, halfanden tønde haure, trej skaalpund
Smør, et halv Svin, et halv Lam, En Høne, et halv foernøed, Og
tilsammen af den heele gaard Siuf tønder toe skiepper hartkorn; Jens
Andersen og Rasmus Larsen, nu Mads Mogensen en halv gaard
skylder aarlig Femb en tredendel Skieppe Rug, toe tønder fire femb
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Sietendel Skieppe Biug, Femb tønder toe, toe tredendel Skieppe haure,
en halv otting Smør, et halv Svin, en halv Vedder, en fierendel foer
Oxe og Niels Thomsen af den anden halve gaard Femb en tredendel
Skieppe Rug, toe tønder fiiere fembsietendel Skieppe Biug, Femb
tønder toe, toe tredendel Skieppe haure, en halv otting Smør, et halv
Svin, en halv Vedder, en halv foer oxe, Og tilsammen af den heele
Gaard Sex tønder, Sex Skiepper trej fieringkar hartkorn; Jep
Rasmussen, Otte Ibsen og Mads Ibsen, nu Jens Thomasen en halv
gaard, skylder aarlig Femb en tredendel skieppe Rug, toe tønder, toe
tredendel skieppe Biug, Toe tønder, toe skiepper haure, Sex
Skaalpund Smør, et halv Svin,
31
Et halv Faar, Een Høne, en fierendel Foer Oxe, og Jens Andersen af
den anden halve gaard Femb en trediedel Skieppe Rug, toe tønder, toe
tredendele skieppe Biug, toe tønder, toe Skiepper haure, Sex
skaalpund Smør, et halv Svin, et halv Faar, en Høne, en fierendel foer
Oxe, Og tilsammen af den heele Gaard trej tønder, Femb Skiepper, et
firdingkar, en album hartkorn; Jens Nielsen og Jensen Anders, nu
Lars Christensen i Hald, femb en tredendel Skieppe Rug, trej tønder,
femb en tredendel Skieppe haure, en fierding Smør, et Svin, et Faar,
toe Høns, en halv foer oxe, Og trej tønder trej Skiepper, trej firingkar,
toe album hartkorn; Thomas Christensen og Niels Nielsen, nu Niels
Sindelsen, en halv gaard, skylder aarlig Een tønde, fire og en halv
Skieppe Biug, Toe tønder, femb toe trediendel skieppe haure, en
otting Smør, et halv Svin, et halv Faar, en fierdendel foer oxe, Og
Niels Nielsen af den anden halve gaard Een tønde, fire og en halv
skieppe Biug, toe tønde, femb tre trediendel skieppe haure, en otting
Smør, et halv Svin, et halv Faar, en fierdendel foer oxe, Og tilsammen
af den
32
Hele gaard Sex tønder, trej Skiepper, trej fieringkar, toe album
hartkorn; Mogens Madsen og Lars Christensen, nu Mogens
Madsen og Christen Mogensen, skylder aarlig toe tønder, toe
tredendel skieppe Biug, Fiire og en halv tønde haure, en fiering og et
lispund Smør, et Svin, en Vedder, et half foernøed, Og Femb tønder
toe fieringkar hartkorn; Anders Rasmussen og Rasmus Jacobsen, nu
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Niels Andersen, en halvgaard, skylder aarlig en tønde Rug, toe
tønder, toe tredendel skieppe Biug, toe tønder toe skiepper haure, Siuf
og et halv skaalpund Smør, et halv Svin, en halv Vedder, en fierdendel
foer Oxe, Og Ole Hansen af den anden halve parte gaard, Een tønde
Rug, toe tønder, toe tredendel Skieppe Biug, toe tønder toe skiepper
haure, Siuf og et halv skaalpund Smør, et halv Svin, en halv Vedder,
en fierendel foer Oxe, Og tilsammen af den heele gaard Femb tønder,
Siuf Skiepper, toe fieringkar, en album hartkorn; Anders Nielsen og
Jens Jensen, nu Jens jespersen, en halv gaard, skylder aarlig toe
tønder toe tredendel Skieppe Biug, halfanden tønde haure, Siuf og et
halv Skaalpund Smør
33
Et halv Svin, en half Vedder, en fierdendel foer oxe, og Niels Jensen
af den anden halve gaards part, toe tønder toe tredendel Skieppe Biug,
halvanden tønde haure, Siuf og et halv skaalpund Smør, et halv Svin,
en halv Vedder, en fierendel foer Oxe, Og tilsammen af den hele
gaard Femb tønder, en skieppe, et fieringkar, toe album hartkorn;
Søren Marqvarsen og Christen Svendsen, nu Thomas Jensen, en
halv gaard, skylder aarlig, toe tønder, toe tredendel skieppe Biug,
halvanden tønde haure, trej skaalpund Smør, et halv Svin, et halv
Vedder, en fierdendel foer Oxe, Og Niels Jensen af den anden halve
gaard toe tønder, toe tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure,
trej skaalpund Smør, et halv Svin, en halv Vedder, en fierdendel foer
oxe, og tilsammen af den heele gaard Fire tønder, en skieppe, en
album hartkorn; Christen Larsen og Jeppe Nielsen, nu Niels Jensen
i Boelet, en halv gaard, Skylder aarlig Femb en tredendel Skieppe
Rug, en tønde, fiire og en half skieppe Biug, halfanden tønde haure, et
halv Svin, et halv Faar, et halv Føer Nøed,
34
Og Jesper Nielsen af den anden halve Gaard Femb en tredendel
Skieppe Rug, en tønde, fire og en half skieppe Biug, halfanden tønde
haure, et halv Faar, et halv føer Nøed, Og tilsammen af den heele
gaard trej tønder fiire skieppe et fieringkar hartkorn; Peder Bødker,
Asker Holdensen og Mads Ibsen, nu Jens Nielsen en fierendel part
gaard, skylder aarlig toe skiepper Rug, en tønde fire og en halv
skieppe Biug, en tønde en skieppe haure, toe skaalpund Smør, et halv
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Svin, og en fierdendel Vedder, en fierdendel Gaas, en halv høne, en
aattendel foer oxe; Jens Larsen Mørck den anden fierdendel gaards
part, toe skiepper Rug, en tønde fire og en halv skieppe Biug, en tønde
en skieppe haure, toe Skaalpund Smør, et halv Svin, en fierendel
Vedder, en fierendel gaas, en halv Høne, en aattendel foer oxe. Jens
Olsen af den tredje fierendel gaard, toe Skiepper Rug en tønde
halfanden Skieppe Biug, en tønde en Skieppe haure, toe skaalpund
Smør, et halv Svin. en fierenden Vedder, en fierendel Gaas, en half
Høne, en aattendel foer Oxe, Og Hans Christensen af den fierde
fierdendel gaards part
35
Toe Skiepper Rug, fire og en halv skieppe Biug, en tønde, en skieppe
haure, toe skaalpund Smør, et halv Svin, en fierendel Vedder, en
fierendel Gaas. En half Høne, en aattendel foer Oxe, Og tilsammen af
den heele gaard Siuf tønder, fiiere Skiepper, trej fieringkar, toe album
hartkorn; Lars Nielsen og Søren Nielsen, nu Jens Poulsen, skylder
aarlig Femb en tredendel skieppe Biug, trej tønder haure, en fiering
Sex skaalpund Smør, et Svin, et Lamb, et halv foernøed, Og toe
tønder, fiire skiepper, et fieringkar hartkorn; Anders Andersen og
Sidel Mortelsen, nu Niels Jensen Skoemager, en halv gaard, skylder
aarlig toe skiepper Rug, Sex skiepper Biug, en tønde Siuf Skiepper
haure, en otting og fiire pund Smør, Et, et aatendel Svin, Een en
aattendel gaas, femb aattendel høne, en fierendel foernøed, Og Niels
Pedersen af den anden halve gaardspart, toe skiepper Rug, Sex
skiepper Biug, en tønde Siuf skiepper haure, en otting og fiire pund
Smør, Et, et aattendel Svin, en, en aattendel Gaas, femb aattendel
36
Høne, en fierendel førenøed, Og tilsammen af den heele Gaard trej
tønder, toe Skiepper, trej fieringkar hartkorn; Anders Pedersen og
Jens Sørensen, nu Anders Christensen, nu half gaards part, skylder
aarlig, toe skiepper Biug, halfanden tønde haure, en otting Smør, et
half Svin, en halv Gaas, en høne, et fierendel foernøed, og Ejler Ibsen
af den anden halve gaards part, toe skiepper Biug, halfande tønde
haure, en otting Smør, et halv Svin, en halv Gaas, en Høne, en
fierendel foernøed, Og tilsammen af den heele gaard toe tønder, en
skieppe, en album hartkorn; Niels Jensen og Hans Jensen, nu
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Anders Nielsen, Toe tredendel gaards part, skylder aarlig toe,
toetredendele Skieppe Biug, halfanden tønde haure, en otting, tretten
en tredendel Mark Smør, femb Sietendel Svin. Toe tredendel Lam,
Femb Siettendel Gaas, Een og en halv Høne, toe tredendel fornøed, og
Jørgen Jørgensen af den tredie tredendel gaards part, Een, en
tredendel Skieppe Biug, Sex skieppe haure, en half otting, Sex toe
tredendel Mark Smør, femb tolftendel Svin, en tredendel Lam,
fembtolvtendel Gaas,
37
Trej fierdendel Høne, Een tredendel føe Nøed, og tilsammen af den
heele gaard toe tønder, toe skiepper, toe fieringkar hartkorn; Niels
Ibsen og Maren Ibsdatter, nu Ejler Nielsen, skylder aarlig toe
tønder, toe tredendel skiepper Biug, halfanden tønde haure, en otting
Smør, et half Svin, en halv Gaas, en Høne, toe Mark fiire Skilling
penge, Og Een tønde, trej skiepper, toe fieringkar, toe album hartkorn;
Maren Andersdatter skylder aarlig Een mark, toe skilling penge;
Søren Nielsen og Peder Sørensen, skylder aarlig toe tønder Rug,
Femb en tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, en otting
Smør, et Svin, et Faar, et foernøed, og fiire tønder Sex Skiepper, trej
fieringkar hartkorn; Jens Larsen og Christen Ottesen skylder aarlig
en tønde, toe, toe tredendel skieppe Rug, toe tønder, toe tredendel
skieppe Biug, trej tønder haure, et Svin, et Lamb, et fornøed, og trej
tønder, Sex skiepper. Toe album hartkorn; Christen Andersen en
halv Gaard, skylder aarlig toe tønder, toe tredendel skieppe Biug,
halfanden tønde
38
Haure, et half Svin, et halv Faar, et halv førnøed og Niels Andersen af
den anden halve gaards part toe tønder, toe tredendel skieppe Buig,
halfanden tønde haure, et halv Svin, et halv Faar, en halv førnøed og
tilsammen af den heele gaard Sex tønder, en skieppe, et fieringkar, toe
album hartkorn; Peder Christensen en half gaard, skylder aarlig
Femb en tredendel skieppe Rug, en tønde, en tredendel Skieppe Biug,
halfanden tønde haure, et half Lam, et half Svin, et fierendel førnøed,
og Mickel Nielsens Enke af den anden halve gaards part, Femb en
tredendel Skieppe Rug, en tønde, en tredendel skieppe Biug,
halfanden tønde haure, et halv Lam, et halv Svin, et fierendel føenøed,
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og tilsammen af den heele gaard, fire tønder toe fieringkar hartkorn;
Jens Nielsen og Anders Christensen, nu Knud Andersen, en halv
gaards part, skylder aarlig en half tønde Rug, halfanden tønde haure,
en halv otting Smør, et halv Svin, en halv Gaas, en Høne, et half
føenøed, Og Peder Nielsen af den anden halve gaards part, en half
tønde Rug,
39
Halfanden tønde haure, en half otting Smør, et half Svin, en half Gaas,
en Høne, et half føenøed, Og tilsammen af den heele gaard toe tønder,
Siuf Skiepper, trej fieringkar hartkorn; Niels Nielsens Enke, nu Niels
Madsen skylder aarlig en tønde Biug og trej skiepper, et fieringkar,
toe album hartkorn; Niels Nielsen skylder aarlig En tønde Biug og En
tønde, toe skiepper hartkorn; Jens Jensen en halv gaard skylder aarlig
toe tønder, toe tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, et halv
Svin, en halv gaas, en Høne, et half førnøed, og Jacob Pedersen af
den anden halfe gaards part toe tønder, toe tredendel skieppe Biug,
halfanden tønde haure, et half Svin, en half Gaas, en Høne, et half
føenøed, Og tilsammen af den heele gaard fiire tønder, fiire skiepper,
et fieringkar hartkorn; Niels Thomsen en halfgaard, skylder aarlig en
half tønde Rug, en tønde, en tredendel skieppe Biug, en tønde haure,
Sex skaalpund Smør, et half Svin, et half Lam, et fierendel førnøed og
Christen Pedersen af den anden halve gaards part en half tønde Rug,
en tønde,
40
Én tredendel skieppe Biug, en tønde haure, Sex skaalpund Smør, et
half Svin, et half Lam, et fierendel føenøed, Og tilsammen af den
heele gaard fiire tønder, en skieppe et fieringkar, toe album hartkorn;
Otte Pedersen en halfgaard skylder aarlig fire skieppe, toe tredendel
fieringkar Biug, halfanden tønde haure, en otting Sex Skaalpund
Smør, et half Svin, en half Vedder, en half foeroxe, Mickel Mogensen
af en fierde part af samme gaard toe skiepper en tredendel fierding
Biug, Sex skiepper haure, en half otting trej skaalpund Smør, et
fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en fierdendel foer Oxe, Og
Christen Nielsen af de anden fierdendel part gaard, toe Skiepper en
tredendel fierding Biug, Sex skiepper haure, en half otting trej
skalpund Smør, et fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en fierdendel
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foer oxe, hvilken heele gaard skylder Sex tønder, trej skiepper, toe
fieringkar, en album hartkorn; Ejler Kieldsens Enke, nu Simon
Jensen, skylder aalig Een Rigsdaler trej Mark huuspenge, og Siuf
skiepper, trej fieringkar, toe album hartkorn; Jacob Ibsen et huus paa
Heeden,
41
Hvormed jordebogen er forbedret og efter forretningen af 18de aprilis
afvigte aar folie 66 anseet at svare aarlig afgift Een Mark toe Skilling
og Sex Mark arbejdspenge; Anders Hansen en half gaard, skylder
aarlig toe, toe tredendel skieppe Rug, Een tønde, en tredendel skieppe
Biug, toe tønder, toe skiepper haure, en otting Smør, et half Svin, en
half Vedder, en half foer oxe, og Jens Pedersen og Niels Pedersen af
den anden halfe gaard toe, toe tredendel skieppe Rug, en tønde, en
tredendel skieppe Biug, toe tønder, toe skieppe haure, en otting Smør,
et half Svin, en half Vedder, en half Oxe, og tilsammen af den hele
gaard Siuf tønder, Sex skiepper, et fieringkar, en album hartkorn;
Lars Jensen skylder aarlig femb en tredendel skieppe Rug, toe tønder,
toe tredendel skieppe Biug, trej tønder haure, et Svin, en Gaas, toe
Høns, et half førnøed, og trej tønder fire spiepper, en album hartkorn;
Anders Andersen skylder aarlig toe tønder, toe tredendel skieppe
Biug, halfanden tønde haure, et Svin, et Lam, et føenøed og tre tønder
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Sex skiepper, en album hartkorn; Jens Nielsen skylder aarlig toe
tønder haure, en fierding Sex Skaalpund Smør, et Svin, et Lam, et
føenøed og fire tønder, trej fieringkar, toe album hartkorn; Christen
Larsen en half gaard skylder aarlig Sex skiepper haure, en half otting
Smør, et half Svin, en half gaas, et fierendel føenøed og Søren
Nielsen af den anden halfe gaard Sex skiepper haure, en half otting
Smør, et half Svin, en half gaas, et fierendel føenøed og tilsammen af
den heele gaard toe tønder, fire skiepper, et fieringkar toe album
hartkorn; Christen Christensen en half gaard, skylder aarlig en
tønde, en tredendel skieppe Biug, toe tønder, toe skiepper haure, en
otting, fire skaalpund Smør, et half Svin, et half Faar, en half foer oxe,
Og Niels Olsen af den anden halve gaard en tønde, en tredendel
skieppe Biug, toe tønder, toe skiepper haure, en otting, fire skaalpund
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Smør, et half Svin, et half faar, en half foer oxe og tilsammen af den
heele gaard Femb tønder toe skiepper hartkorn; Jens Jensen Føltved
43
Een tredendel part gaard, skylder aarlig, en tønde, trej en niendedel
skieppe Biug, toe tønder haure, en tredendel fierding Smør, et
tredendel Svin, en tredendel Vedder, en tredendel foer Oxe, Tij toe
tredendel skilling penge; Jens Andersen af den anden trededel gaards
part Een tønde, trej en niendedel skieppe Biug, toe tønde haure, en
tredendel fierding Smør, et tredendel Svin, en tredendel Vedder, en
tredendel foer Oxe, Tij toe tredendel skilling penge, Og Jens Jensen
Biørnlund af den tredje, tredendel paats part, Een tønde, trej en
Niendedel skieppe Biug, trej tønder haure, en tredendel fiering Smør,
et tredendel Svin, en tredendel Vedder, en tredendel foer Oxe, Tij toe
tredendel skilling penge, og alle trej aatte tønder, toe fieringkar, toe
album hartkorn Saa og af indtagen Jord Een skieppe, et fieringkar
hartkorn; Ole Olsen, udi Dorfs Mølle skylder aarlig Tij tønder Meel,
en half tønde Biug, et lispund to skaalpund Smør, hartkorn Siuf
skiepper, toe fieringkar toe album og toe tønder, femb skiepper, et
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Fieringkar Mølle skyld; Jens Sørensen en half gaard, skylder aarlig
halfanden tønde haure en otting Smør, et half Svin, et half faar, en half
foer oxe, Og Jens Jensen af den anden halve gaard halfanden tønde
haure, en otting Smør, et half Svin, et half faar, en half foer Oxe, Og
tilsammen af den heele gaard trej tønder, Sex skiepper, toe fieringkar,
en album hartkorn; Jens Thomasen en half gaard skylder aarlig Een
tønde, en tredendel skieppe Biug, toe tønder, toe skiepper haure, en
otting Smør, et half Svin, en half Vedder, en half foer Oxe, og Niels
Jensen af den anden halve gaards part Een tønde, en tredendel skieppe
Biug, toe tønder toe skieppe haure, en otting Smør, et half Svin, en
half Vedder, en half foer oxe, Og tilsammen af den heele gaard fiire
tønder, Sex skiepper, et fieringkar hartkorn; Lars Olsen en half gaard,
skylder aarlig femb en tredendelskieppe Rug, toe tønder, toe tredendel
skieppe Biug, toe tønder toe skiepper haure, et half Svin, en half
Vedder, en half foer oxe, Niels Jepsen en fierendel part gaard, toe, toe
tredendel
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Skieppe Rug, en tønde, en tredendel skieppe Biug, en tønde, en
skieppe haure, et fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en fierdendel
foer Oxe, Og Anders Andersen af den anden fierde part gaard, toe
toe tredendel skieppe Rug, en tønde en tredendel skieppe Biug, en
tønde en skieppe haure, et fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en
fierdendel foer oxe, Og tilsammen af den heele gaard Sex tønder, trej
skiepper, et fieringkar, en album hartkorn; Peder Nielsen degn
skylder aarlig toe tønder trej en tredendel skieppe Biug, halfanden
tønde haure, et Svin, en gaas, toe høns, et føenøed, og trej tønder, toe
skiepper, toe fieringkar hartkorn; Peder Michelsen skylder aarlig toe
tønder, toe tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, tolf
skaalpund Smør, et Svin, en Gaas, toe høns, et føenøed, Og toe tønder,
Sex Skiepper, toe fieringkar hartkorn; Gunder Jensens Enke skylder
aarlig trej tønder haure, en fierding tolv skaalpund Smør, et Svin, en
foer Oxe, af indtagen Jord toe Mark penge, og Femb tønder, Femb
skiepper, et fieringkar, en album hartkorn, Saa og af
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Indtagen Jord en skieppe, et fieringkar hartkorn; Jens Christensen, nu
Anders Madsen, skylder aarlig en tønde Biug, og fire skiepper, toe
fieringkar, en album hartkorn; Maren Hansdatter skylder aarlig Een
Mark toe skilling penge; Jacob Christensen og Peder Hansen, nu
Søren Larsen Hiortback, skylder aarlig toe tønder, toe tredendel
skieppe Biug, en tønde haure, et Svin, Og en tønde, Femb skiepper
Hartkorn; Poul Pedersen Skoemager og Jens Larsen, nu Peder
Gregersen, skylder aarlig én Rigsdaler trej Mark huus Penge en
skieppe, toe album hartkorn, og af indtagen Jord toe skiepper, trej
fieringkar, en album Hartkorn; Anders Clemmensen Smed, nu
Thomas Pedersen i Smiden, skylder aarlig Een tønde Biug, et pund
eller tolf skaalpund Smør Og en tønde, en skieppe, et fieringkar, toe
album hartkorn; Torkild Madsen en half gaard skylder aarlig fiere
skiepper Biug, Siuf et half skaalpund Smør og Jens Olsen af den
anden halfe part fiere skiepper Biug, Siuf et half skaalpund Smør, Og
tilsammen Een tønde, toe skiepper, trej fieringkar og en album
hartkorn; Niels Andersen, nu Thomas Nielsen, skylder aarlig
47
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Et pund eller Tolf skaalpund Smør og fire skiepper, trej fieringkar
hartkorn; Søren Nielsen, nu Peder Nielsen, skylder aarlig Een Mark
toe skilling penge, og toe album hartkorn; Søren Hansen, nu Hans
Christensen Clem, skylder aarlig Een Mark toe skilling Penge og Een
skieppe hartkorn; Søren Ottesen, nu Jens Thomasen, skylder aarlig
Een tønde Rug, og Femb skiepper toe album hartkorn; Maren
Ibsdatter, nu Nikolaj Lorentz Enke, skylder aarlig et half pund eller
Sex Skaalpund Smør og trej skiepper toe album hartkorn; Kirsten
Nielsdatter, nu Niels Pedersen skylder aarlig en Mark toe skilling
penge og en skieppe et fieringkar, en album hartkorn; Maren
Jensdatter, nu Niels Nielsen, skylder aarlig en Mark toe skilling
penge og en fiering, en album hartkorn; Ole Thomasen en half gaard
skylder aarlig fiire skieppe Rug, halfanden tønde Haure, en otting trej
skaalpund Smør, et half Svin, en half Vedder, en half foer Oxe, og
Anders Christensen af den anden
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Halve gaards part fiire skiepper Rug, halfanden tønde haure, en otting
trej skaalpund Smør, en half Svin, en half Vedder, en half foer Oxe,
trej Marck penge af indtagen Jord, Og til sammen af den heele gaard
Femb tønder, Femb skiepper, trej fieringkar, en album hartkorn saa og
de foruden Anders Christensen af indtagen Jord en skieppe, toe
fieringkar hartkorn; Christen Olsen, nu Ole Christensen, skylder
aarlig trej tønder haure, en fierding Smør, et Svin, En Buck, en half
foer oxe, en tønde Biug af indvunden Jord, og Sex tønder, trej
skiepper, et fieringkar hartkorn; Gregers Larsen en half gaard,
skylder aarlig en tønde Rug, tre tønder toe tredendel skieppe Biug, toe
tønder, toe skiepper Haure, et half Svin, en half Vedder, en half foer
oxe, og Hans Nielsen af den anden halve gaards part en tønde Rug,
tre tønder to tredendel skieppe Biug, toe tønder toe skiepper Haure, et
half svin, en half Vedder, en half foer oxe, og tilsammen af den heele
gaard siuf tønder, en skieppe, et fieringkar, toe
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Album hartkorn; Jep Jensen Smid skylder aarlig halfanden tønde
haure, en otting Smør et Svin, et Lam, et half føenøed og Een tønde
Siuf skiepper, et fieringkar, toe album hartkorn; Christen Jensen, nu
Lars Christensen, skylder aarlig femb en tredendel skieppe Biug, toe
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tønder haure, en otting Smør, et svin, et Lam, en half foer oxe, og toe
tønder, toe skiepper, toe fieringkar, en album hartkorn; Otte Nielsen,
nu Søren Ottesen, skylder aarlig fiire tønder Biug, trej tønder haure,
et Svin, et faar, en foer oxe, og toe tønder, toe skiepper, trej fieringkar,
tre album hartkorn; Lars Nielsen, nu Jens Hansen, skylder aarlig
halfanden tønde Biug og Femb skiepper toe album hartkorn; Maren
Godtfredsdatter og Maren Jensdatter, nu Niels Nielsen Trintved,
skylder aarlig tre tønder haure, en fiering Smør, et Svin, et Faar, en
half foer oxe, og trej tønder, Femb Skiepper, et fieringkar hartkorn;
Søren Larsen ved Vadet, skylder aarlig femb en tredendel skieppe
Biug, trej tønder haure, en fieringkar Smør, et Svin, et Faar,
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Een half foer Oxe og trej tønder, Sex skiepper, trej fieringkar, en
album hartkorn; Christen Larsen Norsk skylder aarlig toe skiepper,
toe, toe tredendel fiering Rug, toe tønder, toe toe tredendel fiering
biug, halfanden tønde haure, et pund eller tolf skaalpund Smør, et
Svin, et Lam, toe Høns, et føenøed og toe tønder, toe skiepper et
fieringkar hartkorn; Niels Jensen og Hans Larsen, nu Mads Nielsen
Krudse en half gaard, skylder aarlig en tønde en tredendel skieppe
Biug, en tønde haure, Nij skaalpund Smør, et half Svin, et half Lam,
en fierendel føenøed, Og Ole Christensen af den anden halve gaards
part en tønde, en tredendel skieppe Biug, en tønde haure, Nij
skaalpund Smør, et half Svin, et half Lam, et fierendel føenøed og
tilsammen af den heele gaard en tønde, Sex skiepper, trej fieringkar,
toe album hartkorn; Tue Larsen, nu Morten Jørgensen toe tredendel
part gaard, skylder aarlig siuf en niendel skieppe Rug, toe tønder Sex
toe Niendel skieppe Biug, trej tønder haure, toe tredendel Svin, toe
tredendel Vedder, en tredendel foer oxe og Anders Poulsen af
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Den anden en tredendel gaards part, trej femb Niendel skieppe Rug,
en tønde, trej en Niendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, en
tredendel Svin, en tredendel Vedder, en Siettedel foer Oxe, Og
tilsammen af den heele gaard Sex tønder, fiire skiepper, toe fieringkar
en album hartkorn; Søren Jensen, nu Thomas Sørensen, skylder
aarlig Femb skiepper, en en tredendel fiering Biug, trej tønder haure,
en fiering Smør, et Svin, en Vedder, et half foer Oxe, Og femb tønder,
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Siuf Skiepper, toe fieringkar, toe album hartkorn; Lars Nielsen Kold,
nu Gregers Andersen i Buuvet, skylder aarlig, Sex skiepper Biug,
halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et
half føenøed, af indtagen Jord toe Mark penge og toe tønder, trej
skiepper toe album hartkorn, saa og der foruden af den indtagne Jord
Een skieppe hartkorn; Jørn Jensen, nu Jens Jensen, skylder aarlig
toe tønder, tre tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, et Svin,
et Lam, et half føenøed, og Een tønde, Sex skiepper, trej fieringkar
hartkorn;
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Peder Nielsen Skrædder, nu Niels Pedersen Skrædder, skylder
aarlig halfanden tønde Biug, Een Mark aatte skilling penge, trej
skiepper et fieringkar, toe album hartkorn og af indtagen Jord Een
skieppe hartkorn; Lars Pedersen og Knud Larsen, nu Søren Nielsen
en half gaards skylder aarlig en tønde en tredendel skieppe Biug, Sex
skiepper haure, en Mark toe skilling Huuspenge, Og Christen
Knudsen af den anden halve gaards part Een tønde en tredendel
skieppe Biug, Sex skiepper haure, en Mark toe Skilling penge, Og
tilsammen af den heele gaard Een tønde, et fieringkar, en album
hartkorn; Søren Thomassen, nu Niels Ottesen, skylder aarlig Een
tønde Biug og fiire skiepper hartkorn; Svend Jensen, nu Hans
Thomsen, skylder aarlig halfanden tønde Biug, en otting Smør, trej
Mark Sex skilling penge og Femb kiepper trej fieringkar, en album
hartkorn; Niels Bertelsen, nu Peder Rasmussen, skylder aarlig toe
tønder, tor tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, et Svin, en
Gaas, toe Høns og en tønde, fire Skiepper, toe fieringkar
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Hartkorn; Thomas Nielsen, nu Niels Christensen skylder aarlig toe,
toe tredendel skieppe Biug, toe Mark aatte skilling penge, Og toe
skiepper, et fieringkar, toe album hartkorn; Anders Thomsen og
Niels Larsen, nu Joen Mogensens Enke, skylder aarlig en tønde
Biug, toe Mark fiire skilling penge, og Een tønde, en skieppe, et
fieringkar, en album hartkorn; Jørgen Nielsen Skiøtte, skylder aarlig
Siuf en tredendel skieppe Biug og toe skiepper, trej fieringkar
hartkorn; Søren Pedersen og Jens Sørensen, nu Søren Jensen,
skylder aarlig en otting Smør, trej Mark Sex skilling penge og en
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skieppe trej fieringkar hartkorn; Poul Madsen, nu Poul Madsen,
skylder aarlig toe tønder, toe tredendel skieppe Biug, toe Høns og Siuf
Skiepper toe album hartkorn; Christen Poulsen, nu Niels Pedersen,
skylder aarlig Femb en tredendel skieppe Rug, eller i det sted
saavelsom for hoveriepenge toe Rigsdaler fiire Mark, Og toe skiepper,
trej fieringkar, toe album hartkorn; Jens Rasmussen, Kirsten
Hansdatter,
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Skylder aarlig Een Rigsdaler penge og et fieringkar hartkorn; Peder
Simonsen Skrædder, skylder aarlig trej Mark, af indtagen Jord Een
Rigsdaler toe Mark og et fieringkar toe album hartkorn; Hans
Mikkelsen, nu Maren Mikkelsdatter, skylder aarlig Een Mark toe
skilling penge og trej fieringkar toe album hartkorn; Giert Bertelsen,
nu Jens Pedersens Enke, skylder aarlig Een Mark toe skilling Penge
Og toe fieringkar hartkorn; Jens Simonsen, nu Thomas Larsen,
skylder aarlig Fiire Rigsdaler en Mark toe skilling penge, af Nyekøns
Eng trej Mark, og trej fieringkar et album hartkorn; Knud Larsen, nu
Gregers Nielsens Enke, skylder aarlig en Mark tre skilling penge og
et fieringkar hartkorn; Niels Pedersen Kræmmer, nu Margrethe
Pedersdatter, skylder aarlig toe Mark fiire skilling penge og et
fieringkar toe album hartkorn, Peder Sørensen skylder aarlig Een
Mark toe skilling penge og et fieringkar toe album hartkorn; Maren
Jensdatter skylder aarlig en Mark toe skillingpenge; Jens Pedersen,
nu Niels Pedersen i
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Hvolen skylder aarlig Een Mark toe skilling penge og trej fieringkar
toe album hartkorn; Lars Jensen, nu Anders Muurmester, skylder
aarlig fiire Mark penge, og et fieringkar en album harkorn; Svend
Hansen af indtagen Jord skylder aarlig toe Mark fire skilling penge og
en skieppe hartkorn; Peder Hansen skylder af indtagen Jord fire Mark
penge og toe skiepper hartkorn; Lars Kold skylder aarlig af indtagen
Jord toe Mark fire skilling penge og Een skieppe hartkorn; Anders
Godskesen skylder aarlig af indtagen Jord en skieppe hartkorn; Jens
Larsen Skov-Foged skylder aarlig fire Mark og af en Eng trej Mark
penge saa og af indtagen Jord toe skiepper hartkorn; Torkel Pedersen
skylder aarlig en Rigsdaler toe Mark Huus og arbejdspenge; Jens

26

Jensen skylder aarlig toe tønder, toe tredendel Skiepper Biug, en
tønde haure, et Svin, og en tønde, Sex skiepper, et fieringkar, toe
album hartkorn; Hans Sørensen, nu Thomas Sørensen, skylder
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Aarlig trej tønder haure, en fiering Smør et Svin, et Faar, en half foer
oxe, Og toe tønder, Sex skiepper, toe fieringkar hartkorn; Holger
Larsen Kaaber Smed, nu Lars Jensen, skylder aarlig en tønde Meel,
Femb Rigsdaler penge, Een tønde, toe skiepper, toe fieringkar, toe
album hartkorn, og af indtagen Jord trej skiepper hartkorn; Niels
Christensen Skov Rider, nu Christen Poulsen skylder aarlig en Mark
toe Skilling og toe skiepper hartkorn; Rasmus Hansen skylder aarlig
toe Rigsdaler penge, Een tønde, trej fieringkar, et album hartkorn, og
af indtagen Jord trej Skiepper hartkorn; Peder Jensen skylder aarlig
toe tønder, toe tredendel skiepper Biug, en otting Smør, et half
føenøed Og toe tønder Femb Skiepper, toe album hartkorn; Otte
Andersen skylder aarlig Femb en tredendel skieppe Biug, halfanden
tønde haure, et Svin, et Lamb, et half føenøed og trej tønder, en
skieppe, toe album hartkorn; Christen Nielsen skylder halfanden
tønde Biug, trej tønder haure, en fierding Nij Skaalpund Smør,
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Et Faar, et Svin, en half Foer Oxe, og Sex tønder, toe Skiepper, et
fieringkar, toe album hartkorn; Otte Nielsen skylder aarlig halfanden
tønde haure, en fierding Smør, et Svin, et Lam, et føenøed og fiere
tønder, en skieppe toe fieringkar, en album hartkorn; Bertel Andersen
toe tredendel gaards part, skylder aarlig toe tønder Biug, en tønde
haure, toe tredendel Svin, toe tredendel Lam, en tredendel føenøed og
Christen Jensen af den anden en tredendel gaards part en tønde Biug,
en half tønde haure, et tredendel Svin, et tredendel Lam, en sietendel
føenøed, Og tilsammen af den heele gaard trej tønder, toe skiepper,
trej fieringkar hartkorn; Anders Andersen skylder aarlig en tønde,
Sex toe tredendel Skieppe Biug, trej tønder haure, en otting Smør, et
Svin, et Faar, et føenøed og Femb tønder toe skiepper hartkorn;
Anders Hansen, nu Lars Nielsen, skylder aarlig toe skiepper, toe toe
tredendel fiering Biug, en tønde, toe toe tredendel Skieppe Haure, toe
58
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Tredendel otting Smør, toe tredendel Svin, toe tredendel Faar, toe
tredendel føenøed og Een tønde, Sex skiepper, trej fieringkar hartkorn;
Niels Andersen, nu Christen Olsen, skylder aarlig toe skiepper, trej
fiering, en album Biug, Femb en tredendel skieppe Haure, en
tredendel otting Smør, et tredendel Faar, et tredendel Svin, et
tredendel føenøed og en tønde, trej skipper, et fieringkar, toe album
hartkorn; Niels Jørgensen skylder aarlig, trej tønder haure, en fierding
Sex skaalpund Smør, et Svin, en Vedder, et føenøed og fire tønder, en
skieppe, toe fieringkar, en album hartkorn; Peder Ibsen, nu Anders
Nielsen, skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting Smør, et half
Svin, en half Vedder, en half foer oxe, Og trej tønder, trej fieringkar,
en album hartkorn; Lars Rasmussen, nu Rasmus Larsen, skylder
aarlig halfanden tønde haure, en otting Smør, et half Svin, en half
Vedder, en half foer oxe og trej tønder, en skieppe, et fieringkar, toe
album hartkorn ; Johan Hartmand Skov Rider skylder
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Aarlig Een Rigsdaler toe Mark penge Og af indtagen Jord fiire
skiepper hartkorn; Rasmus Nielsen skylder aarlig fire Markpenge, og
af indtagen Jord toe Skiepper hartkorn; Baltzar Poulsen skylder
aarlig toe Markpenge af indtagen Jord Een skieppe hartkorn; Jens
Taars skylder aarlig toe Markpenge og af indtagen Jord en skieppe
hartkorn; Niels Jensen skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting
trej Skaalpund Smør, et half Svin, en half Vedder, en half foer oxe Og
toe tønder Sex Skiepper, toe fieringkar, en album hartkorn; Niels
Jensen Kiøbmand, nu Thomas Olsen, skylder aarlig Sex Skieppe
haure, en half otting halfanden skaalpund Smør, et fierdendel Svin, en
fierdendel Vedder, en fierdendel foer oxe, af et lidet støke Jord en half
tønde Biug, Og toe tønder hartkorn; Christen Thomsen, nu Lars
Christensen, skylder aarlig Sex Skiepper haure, en half otting
halfanden Skaalpund Smør, et fierdendel Svin, en fierdendel Vedder,
en fierdendel
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Foer Oxe, en half tønde Biug af et lidet styke Jord, og Een tønde, Sex
skieppe, trej fieringkar, toe album hartkorn; Axel Svendsen skylder
aarlig en tønde, femb en tredendel skieppe Biug, Og Sex skiepper et
fieringkar hartkorn; Søren Hansen skylder aarlig toe tooe tredendel
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skieppe Biug Og trej skiepper toe fieringkar et album hartkorn;
Jørgen Pedersen skylder aarlig en tønde Biug og en tønde, fire
skiepper, toe fieringkar en album hartkorn; Niels Jørgensens Enke
skylder aarlig Femb en tredendel skieppe Biug, en otting Smør, et
Svin, en Gaas, toe Høns, et half føenøed og en tønde, Siuf Skipper,
trej fieringkar, et album hartkorn; Peder Jørgensen skylder aarlig
halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin, et Lamb, et half
føenøed Og toe tønder, en skieppe, trej fieringkar hartkorn; Niels
Christensen skylder aarlig toe tønder Biug, en otting Smør, en Gaas,
toe Høns, Og en tønde, trej skieppe, et fieringkar, tre album hartkorn;
Jens Clemmensen skylder aarlig en half tønde Biug og toe skieppe
hartkorn; Niels Larsen skylder aarlig to Rigsdaler penge;
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Thomas Larsen i Ørsøe af et huus i Dronninglund Storskov skylder
aarlig fiere Mark; Poul Jensen skylder aarlig en half tønde Biug,
halfanden tønde haure, en half tønde Smør, et Svin, et Faar, et føenøed
og Siuf tønder, toe skiepper et fieringkar hartkorn; Jacob Nielsen
skylder aarlig en otting Smør Og en tønde toe fieringkar, en album
hartkorn; Jens Sørensen, nu Christen Jørgensen, en halfgaards part
skylder aarlig toe tønder, toe skiepper haure, en fierding Smør, et half
Svin, en half Vedder, en half foer Oxe, af indtagen Jord Sex skiepper
Biug, Og Lars Nielsen af den anden halfe gaards part toe tønder, toe
skiepper Biug, en fierding Smør, et half Svin, en half Vedder, en half
foer Oxe, af indtagen Jord Sex Skiepper Biug, og tilsammen af den
heele gaard Sex tønder, femb skiepper, toe fieringkar toe album
hartkorn; Jens Pedersen nu Niels Jensen, skylder aarlig toe tønder,
toe skiepper haure, toe otting fire skaalpund Smør, trej fierdendel
Svin, trej fierdendel Vedder, trej fierdendel foer oxe, af indtagen Jord
Een tønde, fire trej tredendel Skieppe Biug, og
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Femb Tønder, Femb Skipper, toe album hartkorn; Jens Jensen, nu
Jens Nielsen, skylder aarlig fiire skiepper Biug, Sex skiepper haure,
en otting Smør, et fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en fierdendel
foer oxe, af indtagen Jord Sex trej aattendel skieppe Biug, og fire
tønder, en skieppe, toe album hartkorn; Tønnes Jonasen
Birkeskriver skylder aarlig toe tønder haure, en fierdingSmør, et
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Svin, et Faar, et føenøed og trej tønder, Sex skiepper, toe fieringkar,
en album hartkorn; Mads Christensen, nu Jens Nielsen, skylder
aarlig Femb en tredendel skieppe Biug, fire og en half tønde haure, en
fierdendel Smør, et Svin, et Lam, en føenøed Og trej tønder, Femb
skiepper toe album hartkorn; Søren Mikkelsen og Jens Sørensen
skylder aarlig toe tønder, tre skiepper haure, en fierding Smør, et Svin,
en Gaas, toe høns, et half føenøed Og en tønde, Femb skiepper, en
album hartkorn; Hans Pedersen, nu Christen Ibsen, skylder aarlig
halfanden tønde haure, et pund eller Tolf Skaalpund Smør, en Gaas,
toe Høns, Og trej Skiepper, trej fieringkar, en album hartkorn;
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Svend Jensen, nu Lars Hansen, en half gaards part skylder aarlig toe
toe tredendel skieppe Biug, halfanden tønde haure, en half otting
Smør, et half Svin, en half gaas, en Høne, et fierdendel føenøed Og
Christen Larsen af den anden halfe gaards part toe toe tredendel
skieppe Biug, halfanden tønde haure, en ½ otting Smør, et half Svin,
en half Gaas, en Høne, et fierdendel føenøed Og tilsammen af den
heele gaard en tønde, Femb skiepper, toe fieringkar hartkorn; Niels
Christensen og Otte Ibsen, nu Niels Jensen Skrædder, skylder
aarlig et pund eller Tolf skaalpund Smør, en Mark toe Skilling penge
Og toe fieringkar hartkorn; Hans Clemmensen, nu Peder Hansen
skylder aarlig et pund eller Tolf Skaalpund Smør, en Mark toe Skilling
penge Og toe fieringkar hartkorn; Hans Pedersen, nu Christen
Hansen, fire Mark fire Skilling penge, trej Mark Sex skilling Penge,
og en skieppe toe album hartkorn; Anders Christensen, nu Anders
Poulsen, skylder aarlig et pund eller tolf Skaalpund Smør,
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Een gaas og fire Skiepper hartkorn; Peder Rasmussen, nu Clemmen
Bertelsen, en half gaards part skylder aarlig toe toe tredendel skieppe
Biug, halfanden tønde haure, en otting Smør, et half Svin, et half Faar,
et half føenøed Og Jens Christensen af den anden halfe gaards part,
tot toe tredend skiepper Biug, halfanden tønde haure, en otting Smør,
et half Svin, et half Faar, et half føenøed og tilsammen af den heele
gaard fiire tønder toe skiepper, toe fieringkar, en album hartkorn; Lars
Bertelsen, nu Clemen Hansen, en half gaards part, skylder aarlig Een
tønde, en skieppe haure, en half otting Smør, et half Svin, en half
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Gaas, en Høne, et fierdendel føenøed Og Svend Biørnsen af den
anden halfe gaards part, en tønde, en skieppe haure, en half otting
Smør, et half vin, en half gaas, en Høne, en fierdendel føenøed Og
tilsammen af den heele Gaard en tønde, fire Skiepper, et fieringkar en
album hartkorn; Jens Trudsens Enke, nu Hans Christensen,
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Een half gaardspart, skylder aarlig fire skiepper Biug, halfanden tønde
haure, en otting Smør, et half Svin, et half Lam, et half føenøed og
Ole Nielsen af den anden halfe gaards part fire Skiepper Biug,
halfanden tønde haure, en otting Smør, et half Svin, et half Lam, et
half føenøed, Saa og tilsammen af den heele gaard toe tønder toe
album hartkorn; Ole Pedersen, nu Niels Ibsen, skylder aarlig trej
tønder haure, halfanden otting Smør, et half Svin, et half Faar, en half
Gaas, et half føenøed og Een tønde, Sex Skiepper, et fieringkar, toe
album hartkorn, Niels Larsen af en part udi samme Gaard trej tønder
haure, halfanden otting Smør, et half Svin, et half Faarr, en half Gaas,
et half føenøed og en tønde Sex Skiepper, et fieringkar toe album
hartkorn, og Jacob Nielsen af en part fire Marck penge og fire
skiepper hartkorn, hvilken gaards hartkorn i alt tilføres udi Matriculen
fire tønder, trej fieringkar, en album; Thomas Nielsens Enke, nu
Peder Jørgensen, skylder aarlig en tønde, toe toe tredendel skieppe
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Biug, Fiire og en half tønde haure, en fierding Smør, et Svin, et Faar,
et føenøed og trej tønder, toe skiepper, toe fieringkar hartkorn; Trude
Sindelsens Enke og Jacob Nielsen, nu Jens Andersen, en half
gaards part, skylder aarlig toe, toe tredendel skieppe Biug, toe tønder,
toe skiepper haure, en otting Smør, et half Svin, et half Faar, et half
føenøed Og Hans Trudsen af den anden halve gaardspart toe, toe
tredendel skieppe Biug, toe tønder toe skiepper haure, en otting Smør,
et half Svin, et half Faar, et half Føenøed Og tilsammen af den heele
gaard toe tønder fire skiepper hartkorn; Clemmen Larsen i Asaagaard
en half gaardspart skylder aarlig trej tønder haure, en fierding Smør, et
half Svin, en half Vedder, en half foer oxe, Bertel Larsen ibm en
fierdendel gaards part skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting
Smør, et fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en fierdendel foer oxe,
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og Peder Larsen ibm af den anden fierdendel gaards part halfanden
tønde haure, en otting Smør, et fierdendel Svin, en fierdendel
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Vedder, en fierdendel Foer oxe, Og tilsammen af den heele gaard Sex
tønder, femb skiepper et fieringkar hartkorn; Søren Nielsen, nu Jens
Vestermaaen, skylder aarlig Femb en tredendel skieppe Biug, trej
tønder haure, en fierding Smør, et Svin, et faar, et føenøed, og toe
tønder, Siuf Skiepper, et fieringkar, toe album hartkorn; Niels Olsen,
nu Hans Pedersen ved Broen, skylder aarlig en tønde Biug, og trej
Skiepper, toe album hartkorn; Jens Bertelsen, nu Niels Jensen,
skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting Smør, en gaas, toe
Høns, et half føenøed og fire skiepper et fieringkar hartkorn; Ole
Pedersen skylder aarlig Een Rigsdaler huus og arbejdspenge; Jørgen
Jessen Asaae Mølle skylder aarlig Tolf tønder Meel, en ottingSmør,
en fierding Aael, en Gaas, toe Høns, toe tønder Biug for arbejde,
Hartkorn toe tønder, en album, og Mølleskyld trej tønder, en Skieppe,
toe fieringkar; Niels Larsen skylder aarlig en otting Smør, en Gaas,
toe Høns,
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Et half føenøed og en tønde, Sex skiepper hartkorn; Niels Thomsen
og Peder Sørensen, nu Peder Pedersen, en half gaards part, skylder
aarlig halfanden tønde haure, en otting Smør, et half Svin, en half
Gaas, en Høne, et half føenøed Og Simon Jacobsen af den anden
halfe gaard part, halfanden tønde haure, en otting Smør, et half Svin,
en half Gaas, en Høne, et half føenøed saa og tilsammen af den heele
gaard tre tønder, Sex skiepper, toe fieringkar en album hartkorn;
Anders Jensen, nu Niels Olsen, skylder aarlig Femb en tredendel
skieppe Biug, halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas,
toe Høns, et føenøed, Og Een tønde hartkorn; Jens Jensen, nu Søren
Jensen skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin,
en Gaas, toe Høns, et half føenøed og Siuf Skiepper toe fieringkar
hartkorn; Rasmus Jensen, nu Niels Rasmussen, skylder aarlig
halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, toe Høns, et
half føenøed og en tønde, trej fieringkar,
69
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Toe album hartkorn, Niels Jensen og Anders Jensen, nu Niels
Larsen i Geraagaard, en half gaard skylder aarlig toe tønder toe
skiepper haure, en otting Smør, et half Svin, et half Faar, en half foer
oxe, Niels Pedersen ibm en fierdendel gaards part en tønde en skieppe
haure, en half otting Smør, et fierdendel Svin, et fierdendel Faar, en
half foer Oxe, og Lars Andersen ibm af den anden fierdendel gaards
part en tønde en skieppe haure, en half otting Smør, et fierendel Svin,
et fierdendel Faard, en half foer oxe, saa og tilsammen af den heele
gaard fiere tønder, toe skiepper, trej fieringkar, en album hartkorn;
Niels Pedersen og Lars Andersen af en half ødegaards Jord skylder
aarlig halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin, en Gaas, toe
høns, et half føenøed og en tønde, toe fieringkar hartkorn; Niels
Larsen, nu Christen Andersen Bang, skylder aarlig halfanden tønde
haure, en oting Smør, et Svin,
70
Et half føenøed og femb skiepper, trej fieringkar, en album hartkorn;
Hans Larsen og Jens Pedersen, nu Junger Hansen, en half gaard,
skylder aarlig toe tønder toe skiepper haure, en otting Smør, et half
Svin, et half Lam, et half føenøed, og Bertel Pedersen af den anden
halfe gaards part toe tønder toe Skiepper haure, en otting Smør, et half
Svin, et half Lam, et half føenøed, tilsammen af den heele gaard toe
tønder, trej Skiepper, toe fieringkar hartkorn; Peder Bertelsen, nu
Christen Andersen Torup, skylder aarlig Et pund eller tolf
skaalpund Smør, toe Høns, og toe Skiepper, et fieringkar, toe album
hartkorn; Jacob Poulsen Boier skylder aarligt toe skiepper Biug og en
skieppe, et fieringkar, en album hartkorn; Jens Ibsen, nu Søren
Jensen skylder aarlig en fierding Smør, en Gaas, toe Høns, et half
føenøed og Een tønde toe skiepper, en album hartkorn; Niels
Andersen en halfgaard, skylder aarlig halfanden tønde haure, en half
otting Sex Skaalpund Smør
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Et half Svin, et half Lamb, et half føenøed og Hans Larsen af den
anden halfe Gaards part halfanden tønde haure, en half otting Sex
Skaalpund Smør, et half Lamb, et half Føenøed, tilsammen af den
heele gaard En tønde, femb skiepper trej fieringkar, toe album
hartkorn, Thomas Simonsen skylder aarlig halfanden tønde haure, en
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fierding Smør, et Svin, en Gaas, fiire Høns og en tønde, toe skiepper,
toe fieringkar hartkorn; Hans Godskesen, nu Peder Gregersen en
half gaard, skylder aarlig halfanden tønde haure, en otting trej
Skaalpund Smør, et half Svin, et half Faar, et half føenøed og Jens
Pedersen af den anden halfe gaards part, halfanden tønde haure, en
otting trej skaalpund Smør, et half Svin, et half Faar, et half føenøed
og tilsammen af den heele gaard toe tønder, Sex Skiepper, trej
fieringkar, en album harkorn; Christen Pedersen og Lars Larsen, nu
Jorn Hansen, en fierdendel gaards part, skylder aarlig Sex Skiepper
Haure, toe tredendel otting Smør,
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Et fierdendel Svin, et fierdendel Lamb, en fierdendel Gaas, en half
Høne, et fierdendel føenøed, Peder Larsen af den anden en fierdendel
gaards part Sex Skiepper haure, trej fierdendel otting Smør, et
fierdendel Svin, et fierdendel Lamb, en fierdendel gaas, en half Høne,
et fierdendel føenøed Og Jens Larsen af den anden halfe gaards part
halfanden tønde haure, halfanden otting Smør, et half Svin, et half
Lamb, en half Gaas, en Høne, et half føenøed, tilsammen af den heele
Gaard trej tønder, Femb Skliepper, trej fieringkar harthorn; Anders
Larsen, nu Niels Pedersen Skrædder, skylder aarlig en otting Smør,
en gaas, fiere Høns, toe Mark fire skilling penge og trej Skiepper toe
Album hartkorn; Jens Madsen, nu Søren Larsen, skylder aarlig
halfanden tønde haure, en otting Smør, et Svin, en gaas, toe Høns, et
half føenøed og en tønde, et fieringkar, en album hartkorn; Apelone
Godskesdatter, nu Dothera Jensdatter, skylder aarlig en Mark to
skilling penge og en album hartkorn; Niels Bertelsen
73
Nu Anders Bangs Enke, skylder aarlig Een Mark toe Skilling penge
og en album hartkorn; Niels Jensen, nu Hans Larsen, skylder aarlig
en Mark toe skilling penge og en album hartkorn; Sindal Thomasen,
nu Christen Jensen, skylder aarlig Femb en tredendel skieppe Biug,
halfanden tønde haure, en otting trej skaalpund Smør, et half Svin, et
half Lamb, et half føenøed og toe tønder, en Skieppe, toe album
hartkorn; Peder Jensen skylder aarlig halfanden tønde Biug,
halfanden tønde haure, en otting trej Skaalpund Smør, et half Svin, et
half Lam, et half føenøed, og trej tønder, fiire skiepper, toe fieringkar
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toe album hartkorn, Anders Jensen skylder aarlig Een Mark aatte
skilling penge og af indtagen Jord toe fieringkar hartkorn; Christen
Møllers Enke skylder aarlig Een Mark Toe skilling og af indtagen
Jord et fieringkar hartkorn; Jens Andersen paa Rimmen skylder
aarlig Een tønde toe toe tredendel Skieppe Biug og Femb skiepper, toe
fieringkar, toe album hartkorn; Mads Nielsen Norsk
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Skylder aarlig en tønde Biug Og Siuf Skiepper toe album hartkorn;
Niels Jensen skylder aarlig en Marck toe Skilling penge; Lars
Rasmussen en half gaards part, skylder aarlig Sex skiepper Biug,
halfanden tønde haure, en otting Siuf Skaalpund Smør, et Svin, en half
gaas, en Høne, et half føenøed, og af den anden halfe gaard hvilken af
Sandflugt for nogen tid siden er blefen øde og nu af Samtlig Melholts
Bys Mænd bruges, Sex skiepper Biug, halfanden tønde haure, en
otting Siuf Skaalpund Smør, et Svin, en half Gaas, en Høne, et half
føenøed, Og af den heele Gaard trej tønder, trej fieringkar, toe album
hartkorn, ellers staar paa Stedet et Rollings huus og beboes af Niels
Jensen og Christen Jensen, hvoraf svares Ugedage og aarlig Een
Marck toe skilling penge Jordebogens forbedring; Jens Jensen Vester
en fierdepart gaard skylder aarlig en tønde, en skieppe haure, en half
otting Smør, et otting Honning, et fierdendel Svin, en fierdendel
Vedder, en fierdendel foer oxe; Jens Jensen Øster den anden
fierdendel part gaard, Een
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Tønde, en Skieppe haure, en half otting Smør, en otting Honning, et
fierdendel Svin, en fierdendel Vedder, en fierdendel foer Oxe, Anders
Christensen den tredje en fierdendel Gaard, Een tønde en Skieppe
haure, en half otting Smør, en otting Honning, et fierdendel Svin, en
fierdendel Vedder, en foer Oxe, Og Peder Christensen af den fierde
en fierdendel gaard en tønde, en skieppe haure, en half otting Smør, en
otting Honning, et fierdendel Svin, en fierdendel foer Oxe, tilsammen
af den heele gaard Tij Tønder, Sex Skiepper en album hartkorn;
Hellevad Sogn, Christen Andersen skylder aarlig en otting
Skaalpund Smør, Tiuge og en en tredendel Skillig giesteri penge, toe
Rigsdaler arbejdspenge og toe tønder fire skiepper, et fieringkar, toe
album hartkorn; Simon Christensen skylder aarlig trej tønder Biug,
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trej tønder haure, et Svin, en gaas, toe Høns, et læs limsteen, toe
Rigsdaler arbejdspenge, Og trej tønder, fiire Skiepper et fieringkar, toe
album hartkorn; Lars
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Torsen skylder aarlig Een tønde haure, Nij Skaalpund Smør, et half
Svin, en half gaas, en Høne, et half læs Limsteen, en Rigsdaler
arbejdspenge og Sex Skiepper en album hartkorn; Niels Jensens Enke
skylder aarlig Nij Skaalpund Smør, en tønde haure, et half Svin, en
half gaas, en Høne, et half læs Limsteen, en Rigsdaller arbejdspenge,
Og Sex Skiepper trej fieringkar hartkorn; Jens Pedersen skylder
aarlig fiire tønder haure, en otting aatte Skaalpund Smør, et Svin, toe
Gæs, fiire Høns, toe læs Limsten, toe Rigsdaler arbejdspenge og trej
tønder fiere Skiepper, toe fieringkar hartkorn, og Skov til forbemeldte
Gaard i Allerup Een Skieppe trej fieringkar; Jep Andersen skylder
aarlig Fiere Mark Sex skilling penge; Mads Christensen skylder
aarlig Fiere Mark Sex skilling penge; Christen Jensens Enke skylder
aarlig Een Rigsdaler tolf Skilling penge; Ellers Befindes udi
forbemeldte Dronninglund Sogn Femb Skole Huuse, et ved hver
fierding paa fiire a´ femb Fag, hvilke
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Vores Høysallige Frue Moder haver ladet opbygge og en hver af
Skoleholderne tillagt aarligt Toe tønder Rug, Een tønde Biug, toe Læs
Træ til Brændsel og et Læs til Skole Huusenes vedligeholdelse, som
Forretningen af 18. Aprilis afvigte Aar 1715 Folie 107 nærmere
forklarer. Og som bemelte Vores afstandne Jordegods beløber udi alt
til Hartkorn Nij Hundrede, Trediive og Nij Tønder, Toe fieringkar, en
album, og Børglum Closters Gods /:som icke her Specialiter er anført,
siden derpaa, som meldt er, aparte Skiøde er udfærdiget:/ Siuf
Hundrede og Toe Tønder, fiire Skiepper, et fieringkar, en album,
tilsammen Eet Tusinde, Sex Hundrede, Fijretiuge og Een Tønder,
Fiire Skiepper, Trej fieringkar, Toe album, Og det af Vores Elskelige
Kiære Søster derimod afstanden, som forhen meldt er bedrager Eet
Tusinde, Siufhundrede og Halffierde-sindstiuge Tønder Een Skieppe,
toe fieringkar, halfanden album hartkorn, hvilket er Eet Hundrede,
Tiuge og Aatte Tønder, Fiire Skiepper, toe fieringkar, toe og en half
album mere imod det Jordegods
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Som af Os er afstanden; Saa haver vi derimod til Vores Elskelige
Kiere Søster Princesse Sophia Hedevig ladet betale udi Reede Penge
Aatte Tusinde, Femb Hundrede og Tolf Rigsdaler, hvilke forskrefen af
Os afstanden Hovetgaarde med ald deres tilliggende, som her oven
indført findes, tilligemed Birke-Rettighed, Bøndergods og GadeHuuse, samt Landgilde og Stedsemaal, Sigt og Sagefald, ægt og
arbejde, Visse og Uvisse Indkomster, Herlighed, Rente og Rette
tillæggelse, være sig af Ager og Eng, Skov og Mølle skyld, Mark,
Kratt, Heede, Kiere og Moeser, samt Fiske Vand og Fægang,
Tørvegrave og Liungslet, Vaat og tørt inden Markskiel og uden fore,
aldeles intet undtagen i nogen maade, som der nu tilliger og af alders
tid tilliget haver, og Bør der til at lige med Rette, Oftebemelte Vores
Elskelige Kiere Søster og Hendes arfinger maa til endelig Arf og
Ejendom lade annamme, have, Nyde, Bruge og Beholde, og samme
sig saa nyttig giøre som hun best veed, vil og kand; Saa skal og alle
Restancerne følge Godset, som leveres fri for alle Skatte Restancer
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Til den første January indeværende Aar, da det mellem Os er sluttet,
Omvexlingen er skeed, og af Os overdraged, Saa følger, saa vel
Biugningen, som besetningen forbemelte Gods.
Og Kiender Vij Os og Vores Konkelige Arvinger og Arf Successores
udi Regieringen udi Vores Riger Danmark og Norge aldeles ingen
ydermere Lod, del, Ret eller Rettighed ej heller ingen Relution eller
Løsnings Rettighed at have til mere Bemelte Dronninglund og
Dronninggaard samt underliggende Jordegods og ald anden med rette
tilhørende Pertinentier med hvad Nafn nefnes kand, saaledes som
ovenbemelt; Mens det alt at følge Vores Elskelige Kiere Søster
Princesse Sophia Hedevig og hendes Arvinger i alle maader, Og ville
Vij hermed fri Frelse, hiemble og fuldkommeligen, tilstaar meer
Højbemelte Vores Elskelige Kiære Søster Princesse Sophia Hedevig
og Hendes Arfinger forskrevne Gaarde og Gods for hver mands tiltale,
som der paa med Rette hunde Have noget at sige;
Dog Os og Vore Kongelige Arf Successorer
80
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Alle Kongelige Regalier og Højheder, Samt Contributioner, ordinaire
eller extra ordinaire som paabudet vorder, Os aldeles forbeholden.
Forbyedendes alle og en hver her imod eftersom forskrevet staar at
hindre eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vores hyldest og
Naade.
Givet paa Vores Kongelige Residence udi Kiøbenhavn den 31te
January Anno 1716.
Under Vor Kongelige haand og Signette.
Friderick

Skiøde for Hendes Høyhed Princesse Sophia Hedevig paa
Dronninglund og Dronninggaard samt underliggende Gods udi
Aalborghus Ambt i Vendsyssel udi Jydland.

Allerunderdanigst læst paa Dronninglund Birketing Løverdagen den
6te Juny A. 1716. P. Lytken.

Allerunderdanigst læst paa Viborg Landsting d. 17. Juny A. 1716
No.1

Allerunderdanigst Samme Dag protocolleret

L. Biering.
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