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FORORD
Med nærværende registratur over de jyske ryttergodsers arkiver har lands

arkivet forsøgt at træde nye stier på arkivregistreringens område.

I betragtning af den meget store værdi, der må tillægges ryttergodsernes

arkiver, er det anset for rimeligt at foretage en meget intensiv registrering,

indbefattende en sagregistrering af de vigtigste rækkers sessionsprotokoller
og korrespondancesager. Hensigten har tillige været at undersøge, hvor tid

krævende en sådan registrering er, og om denne vej kan anses for farbar for

andre vigtige arkivfonds vedkommende.
Foruden de ryttergodsarkivalier, der fra ældre tid var opstillet i sam

lingen af godsarkiver, fandtes der også i amtsarkiverne og i enkelte tilfælde
i amtstuearkiverne materiale, som retteligt hører til ryttergodsernes arkivér,
men er indgået i de nævnte arkiver, fordi amtmanden var medlem af rytterses

sionen. Dette materiale er ved en gennemgang i 1969~7o blevet udskilt og
overført til ryttergodsarkiverne. Kun arkivalier, som i streng proveniensmæs-

sig forstand hører til ryttergodsernes arkiver, er blevet overført, mens ar
kivalier, som hidrører fra amtmandens tilsyn med ryttergodset, er forblevet

i amtsarkiverne. For den, der arbejder med ryttergodsernes administration,
vil der således stadig være materiale at finde i amtsarkiverne, foruden i

korrespondancesagerne også i brevbøger og journaler. Der er her særlig grund
til at nævne, at en række sager vedr. det skanderborgske rytterdistrikts kir

ker, skoler og degnekald samt dokumenter i kommissionssagen mod kirkeinspektør
Morville under gennemgangen er blevet udskilt fra korrespondancesagerne men

ved den endelige ordning bibeholdt i amtsarkivet som særlige pakker, der har

fået betegnelserne B5C I9IB-C og B5C 194A. Hvad der fra korrespondancepakker
er overført fra amtsarkiverne til ryttergodsarkiverne er ikke noteret i amts
registraturerne eller reversalerne, med mindre hele pakker er overført samlet.

De mest omfattende udskillelser er foretaget fra Skanderborg-Akær amter og

Koldinghus amt $ størsteparten af de udskilte korrespondancesager er skrivelser

fra rentekammeret til ryttersessionerne.

Udskillelsen af ryttergodsarkivalier fra amtsarkiverne er foretaget af

arkivar Hans H. Worsøe. Nyregistreringen af ryttergodsernes arkiver er udført
af arkivar Poul Rasmussen, der ligeledes har foretaget den meget tidkrævende
udarbejdelse af sagregistre til sessionsprotokoller og korrespondancesager,
som er det middel, der for alvor skulle kunne lukke op for det rige indhold i

ryttergodsarkiverne« Til udarbejdelsen af stedregistrene har Poul Rasmussen

haft bistand af arkivsekretærelev Kirsten Grande. Om de regler, hvorefter re
gistrene er udarbejdet, henvises til de særlige indledninger s. 31 ff« og 78.
Eksemplarer af mange af jordebøgerne over de jyske ryttergodser findes

kun i Rigsarkivet,.Oplysningerne om de ældste ryttergodsers omfang er derfor
som regel taget fra. en oversigt over rytterdistrikterne, som daværende arkivar
Troels Dahlerup har udarbejdet på grundlag af jordebøgerne i Rigsarkivet.

Stencils til registraturen er skrevet af assistent Sonja Brøndum Christen
sen og til registrene af assistent Jette Bak.

Viborg, i december 1971

Jens

Holmgaard
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RYTTERGODSET. I JYLLAND 167orl716.
23. april I670 blev.der udstedt-kommissorier for 4 kommissioner, som efter
svensk fernster skulle udlægge en del af krongodset samt domkapitlernes re
sterende jordegods til ryttergods. De almindelige rytterlægd, som dannedes
ved kommissionsforretningerne blev på 8 tdr. hartkorn og.bestod enten af
en enkelt gård eller af to eller, flere mindre gårde og de største gårdes
overskydende hartkorn. (Kommissionsforretningerne med jordebøger ligger i
Rentekammerarkivet, Skatkammeret 166o-79, Udlæg af og overtilsyn med officérsgårde og ryttergods (Rtk. 214»4o-51)).1. august I670 udnævntes ryt
terregimenternes øverste' officerer, og denne dag betragtede man som den,
på hvilken rytterdistrikterne blev oprettet. Rytteriets organisation blev
fastlagt ved forordningerne af 5» oktober 167o, 27- juli I67I og 2. marts
1672 om landrytteriet og rytterholdet. Enten skulle en bonde i hvert lægd
være rytter, eller ,også skulle lægdet skaffe en karl eller staten en hver
vet rytter,, som skulle ride, for lægdet på dets bekostning. Til gengæld var
rytterbønderne fritaget for. landgilde, kontributioner, udskrivning, hoveri
m.m. Administrativt var de ikke underlagt amtsforvaltere og ridefogder,
men regimentskriverne.
Den skånske krig (1675-79) afslørede, at ryttergårdene ikke kunne'
drives forsvarligt, når bønderne selv skulle gøre tjeneste i rytteriet.
Det blev derfor beslut.tet, at rytterne fremtidig skulle være hvervede, men
bo ude i rytterdistrikterne og underholdes af bønderne. I februar I680
blev der nedsat 4 kommissioner, som skulle; undersøge og ordne forholdene
på ryttergodserne. Deres arbejde fortsattes ..i den følgende .tid af forskel
lige andre kommissioner, der ændrede ryttergodsets sammensætning, fastsat
te det rytterholdspligtige hartkorns størrelse, bevilgede bønderne for
skellig hjælp og affattede krigsportionsjordebøgerne. De vigtigste af dis
se kommissioner er dem, der blev nedsat i I685 og afsluttede deres arbej
de i 1686, og dem, der i årene 1692-93 bl.a. fastsatte den del af gårdenes
hartkorn efter matriklen 1688, af hvilken der skulle holdes ryttere, det
såkaldte reducerede hartkorn. I 1695-96 blev, der på grundlag af sidstnævn
te kommissioners jordebøger, de såkaldte projektjordebøger, udarbejdet
krigsportionsjordebøger for samtlige regimenter, hvorefter der i en snes
år ikke blev foretaget større forandringer med rytterdistrikterne. (En del
af de til centraladministrationen indsendte ryttergodsjordebøger m.m. er
bevaret, og ligger i Rentekammerarkivet, Kammerkanoelliet 1679-1771, Over
tilsyn med kgl. slotte m.m. (Rtk. 2215.69-143)).
Rytterbøndernes pligter og rettigheder og reglerne for ryttergodsets
administration i tiden I680-I716 er fastsat bl.a. ved forordningerne af
25» juli I680, 27. oktober I680, 15» december I684, 2o. december I684, 15»
juni 1686 og lo. august 1695 om rytternes underhold og om landrytteriet og
ryttergodset i Danmark. Landsarkivet har meget få ryttergodsarkivalier,
som er ældre.end 1686. I tiden I686-I7I6 var ryttergodset underlagt dét i.
1674 oprettede Generalkommissariat, men en del af de sager, som vedrørte
rytterdistrikterne, blev dog behandlet af Rentekammeret. Bestyrelsen af de
enkelte regimenters gods varetoges af ryttersessionerne, hvis ordinære
medlemmer var regimentets oberst, den amtmand, i hvis amt det pågældende
ryttergods lå, samt land- cg krigskommissæren. Undertiden blev en eller
flere lokale embedsmænd dog beskikket til ekstraordinære medlemmer. Til
gengæld var regimenterne under den store nordiske krig (17o9-2o) ofte ud
kommanderede og obersterne således forhindrede i at deltage i sessionernes
møder. Foruden i sin egenskab af sessionsmedlem førte amtmanden et vist
tilsyn med .amtets ryttergods (se instruks for amtmændene af 8. marts I690,
pkt. 11, Årsberetninger fra Geheimearkivet II s. 28o), ligesom regimentets
officerer på forskellig vis varetog rytternes interesser. Den daglige gods
administration var overladt til regimentskrivere, dog således at distrik
ternes skove stod under opsyn af forst- og jagtvæsenets embedsmænd. Som

- 2 ovenfor omtalt var rytterbønderne oprindelig fritaget for udskrivning.
Denne frihed mistede de imidlertid ved forordningen af 31. december 17ol,
som bestemte, at ryttergodset skulle inddeles i lægd på 2o tdr. hartkorn,
og at.der af hvert lægd skulle stilles en dragon. Udskrivningen af drago
ner m.m. blev foretaget af de særlige dragonsessioner.
I 1715 påbegyndte man en omlægning af rytterdistrikterne. I løbet af
sommeren blev det tredje jyske regiments gods på Mors og nord for Limfjor
den solgt, og i de følgende år fortsatte man med bortauktioneringen af det
øvrige nordjyske og af det vestjyske ryttergods. Ved plakat, af 17. august.
1716 bekendtgjorde kongen, a.t han ville benytte sin reluitionsret til at.
generhverve tidligere afhændet krongods, når hensynet til. ryttergodsets
arrondering gjorde det ønskeligt. I tiden 1717-1719(21) skabte man ved så
danne reiuitiôner, ved udlæg af krongods og ved køb af p.roprietærgods tre .
velafrundede jyske rytterdistrikter omkring Dronningborg, Skanderborg og
Koldinghus. Samtidig hermed blev rytterne forlagt fra bøndergodset til
kronens ladegårde i distrikterne. Arbejdet med dannelsen af de nye jyske
rytterdistrikter blev hovedsagelig udført af kommissionen af 2. august
1717 angående rytter- og reluitionsgodset i Jylland (Rentekammerarkivet,
Kommissioner, direktioner m.v. (Rtk. 413.1-9))« Omlægningen af rytterdi
strikterne strakte sig over flere år. Periodeinddelingen af ryttergodsarkiverne må derfor foretages efter et skøn. Når 1716 er valgt som den gamle,
periodes slutår, skyldes det, at to af de jyske distrikter faktisk ikke
eksisterede efter dette år.
Litt.? K.C. Rockstroh? Udviklingen af den nationale hær i Danmark TI
s. I-56, loi f., .212-16 og 296-354; samme Frederik IV's godspolitik 17-152o (Historisk Tidsskrift 9« rk. III s. 1-92).

DE ENKELTE REGIMENTERS GODS
I 1670 blev der oprettet 2 nørrejyske rytterregimenter} men i 1675 blev
antallet øget til'4 og i I680 til 5« Desuden havde et af de fynske regi
menter en tid gods i det sydlige Jylland. Oprindelig var der en fast for
bindelse mellem regiment og ryttergods} men i 17oo-tallet forekommer det,
at et regiment blev indkvarteret på et andet regiments gods, uden, at dette
skiftede regimentskriver. Rytterregimenternes godser havde altså udviklet
sig til rytterdistrikter.

GRyt 1. DE JYSKE RYTTERREGIMENTERS GODS I670-I680

GRyt 1.1

I670 Titelbladet til en krigsjordebog. - 1674 Ditlev Rant
zaus régiment, fæstebrev på gård i Asbøl (Lejrskov sogn).

GRyt 2. DET TREDJE JYSKE RYTTERREGIMENTS GODS
DET NORDJYSKE DISTRIKT

I680-I7I6

Jordebogen 1693 omfatter kun 3« regiments gods i Vendsyssel og Thy samt på
Mors, og i tiden Ï7oo-1.715, fra hvilken alle de øvrige arkivalier stammer,
lå alt regimentets gods i disse dele af Jylland.
Af godsets funktionærer er der alene grund til at omtale Marcus Ulsøe som blev udnævnt til rogimoutskrivw lo. februar 1694 og beklædte det—
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te embede til distriktets nedlæggelse.
De sparsomme rester af 3. rytterregiments godsarkiv, der er bevaret,
er alle udtaget ved den i 1969-7° foretagne gennemgang af amts- og amt
stuearkiverne. Jordebogen 1693 stammer således fra Ålborghus amtstuearkiv,
hvor den havde arkiv- og løbenummeret B 90*12. De øvrige arkivalier er ud
taget af Ålborghus amts arkiv -1714» af Ålborghus, Åstrup, Børglum og
Sejlstrup amters arkiv 1714-93 og af Dueholm, Ørum og Vestervig amters ar
kiv —1793» hvor de lå i de pakker, der har arkiv- og løbenumrene B 0C.2,
4 og 8, B OD.371 °g 372 og B 1A.13-15 og 18b.

GRyt 2.1

I70I-I715 Arkivalier sëssionsforhandlingerne vedk,
samt godsadministrationens korrespondance ....................

1 pk.

I7I0-I715 Resolutionsprotokol for ryttersessionerne
i Thisted, (indeholder også memorialer og resolutio
ner .vedr. 1. regiments gods i Refs herred).

I708-I7II Regimentskriverens relationer og memoria
ler til ryttersessionen i Ålborg (bl.a. fortegnelser
over dem, der søgte fæste 1708, 17o9 og I7II).
1709

Memorial med Thisted ryttersessions resolutioner.

I70I-I713 Breve til ryttersessionerne i Ålborg og Thi
sted og til regimentskriveren.

GRyt 2.2

1693 Projektjordebog over 3. Jyske rytterregiments
gods nord for Limfjorden og på Mors.

GRyt 2.3

I700-I715 Jordebøger, en auktionsforretning og et
fæstebrev................................................................................................. 1 pk.
1705 Inddelings- og portionsjordebog over oberst Leegardts regiments ryttergods i Dueholm, Ørum og Vester
vig amter.
17o9 Rulle over skov, tørveskær og lyngslet tilhøren
de ryttergodset i Dueholm, Ørum og Vestervig amter.

1715 Auktionsbog over ryttergodset i Vendsyssel og
Han herrederne.
1700

GRyt 2.4

Fæstebrev på et gadehus i Løkken.

I707-I712

Inkvisitionsforretninger .......................

l pk.

I henhold til forordn, af lo. aug. 1695 art. 36 skul
le amtmanden, krigskommissæren og officererne to gan
ge hvert år rejse omkring og undersøge ryttergodsets
tilstand. Inkvisitionsforretningerne skulle indsendes
til Generalkommissariatet.
17o7 og 1712 Inkvisitionsforretninger over godset i
Hillerslev-Hundborg og Hassing-Refs herreder samt på
Mors, 1708 over godset i Ålborghus amt. (inkvisitions
forretningen 17o7 over godset i Hassing-Refs herreder
omfatter også 1. regiments gods i Refs herred).
GRyt 2.5

I707-I7I0 Lægdsruller, inddeling til Rytter- og dragon
hestes holdelse, restancelister.............
1 pk.
I708-I7I0

Lægdsruller for dragonlægderne i Dueholm,

- 4 Ørum og Vestervig amter.
I.7I0 Inddeling af hovedgårde og præstekald i Dueholm,
Ørum og Vestervig amter til rytter- og dragonhestes
holdelse.

I7.07-I708 • Restanoelister for ryttergodset i Kær og
Hvetho samt Øster og Vester Han herreder.

GRyt 3 DET FEMTE JYSKE RYTTERREGIMENTS GODS

' DRONNINGBORG RYTTERDISTRIKT

I680-I716
Foruden nogle breve indeholder arkivet kun få arkivalier fra tiden før
1696. Oplysninger om de herreder, i hvilke det i disse arkivalier omtalte
gods var beliggende, vil blive givet nedenfor i forbindelse med arkivali
ernes beskrivelse. Efter I696 havde regimentet alt ryttergods i Himmer
land, i Hald, Mariager, Dronningborg og Kalø amter, i Hasle og Vester Lis
bjerg herreder i Havreballegård amt, i Gern, Hids og Lysgård herreder i
Silkeborg amt og i Framlev og Sabro herreder i Skanderborg amt samt en del
af ryttergodset i Gern og Hjelmslev herreder i samme amt og i Ginding her
red i Lundenæs-Bøvling amt.
Regimentets chefer var -1682- generalfeltmarskalløjtnant Gustav Wil
helm Wedel, fra I684 til sin død i 17o2 oberst, senere brigader Adam Eh
renreich von Prehn, derefter oberst Friedrich Wilhelm von Schmettau. I
I690 omtales Laurids Ditlevsen Møller som regimentskriver. Han afløstes i
17o2 af Rasmus Holmer, som var regimentskriver perioden ud.
Bortset fra sessionsprotokollen og en enkelt inkvisitionsforretning
er samtlige arkivalier udtaget ved den i 1969-7o foretagne gennemgang af
amtsarkiverne. Hele pakken B 5C.2o5 er overført fra Skanderborg og Akær
amters arkiv 1661-1799. Desuden er der udtaget arkivalier af pakken B $C.
36 i samme arkiv, af pakken B OD.371 i Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejl
strup amters arkiv 1714-93, af pakken B 4A.32 i Kalø amts arkiv 1683-1793
og af pakken B 3B.3o i Hald amts arkiv -I789.

Sessionsprotokol (aut. 4. okt. 17°o) ........... 1 bd.

GRyt 3.1

I700-I707

GRyt 3.2

I687-I716 Arkivalier sessionsforhandlingerne vedk.
samt godsadministrationens korrespondance ....................... 1 pk.
I7Ö0-I716 ' Regimentskriverens memorialer, rytterses
sionernes resolutioner og generalkommissariatets ap
probationer.
I687-I716 Ryttersessionernes og regimentskriverens
korrespondance. (1687-1716 Breve (med indlæg) fra
centraladministrationens kontorer, 1691-1716 Breve
fra andre, kopier af udgåede breve og breve til kon
gen sendte sessionerne til erklæring).

GRyt 3»3

I682-I715

Forskellige arkivalier sagligt ordnede ... 1 pk.

I682 Krigsportionsjordebog. (Regimentets gods lå i
Galten herred i Dronningborg amt, i Sønderhald, Djurs
Nørre, Djurs Sønder, Mols og Øster Lisbjerg herreder
i Kalø amt, i Hasle, Vester Lisbjerg og Ning herreder
i Havreballegård amt, i Gern, Hids og Lysgård herreder

- 5 -

i Silkeborg amt, i Framlev, Sabro, Hjelmslev
Gern
herreder.i Skanderborg amt- og i Hads herred i Akær
amt ).
1693. og 1694 Ekstraktjordébøger over krongods i Ski
vehus, Hald., Kalø, Havreballegård og Stjernholm am
ter, hvis egnethed til ryttergods skulle undersøges.

•'

u.å. Fortegnelse over gods, der var udlagt fra Ran
ders amtstue til 5« rytterregiment. (Godset lå i Galten, Sønderlyng, Gerlev, Nørhald, Støvring og Qnsild
herreder"i Dronningborg amt, i Gern^ Hids og Lysgård
herreder i Silkeborg amt og i Gislum herred i Maria
ger amt ).

1699 og 17.12
til jord.

Trætter om vejrettigheder og brugsret

1691 Specifikation over selvejerbøndernes adkomster,
kopier og udtog af nogle af disse adkomster (1553■I691). 1698 Købekontrakt på selvejergård i Sorring.
(Adkomsterne vedrører ejendomme i Framlev, Sabro og
- Gern herreder samt en ejendom i Todbjerg by og sogn
i Øster Lisbjerg herred og en ejendom i Hasle by,
sogn og herred).
I712 Landstingsdom i gårdforsiddélsessag og dom i
restancesag. 1716 Sekvestration af et dødsbos besæt
ning og avlsredskaber til den nye fæster.
I684-I713 Ihkvisitionsforretninger (1684 vedr. godsi Hasle og Ning herreder i Havreballegård amt, 17o8
vedr. gods i Kalø amt, 17o9 vedr. gods i Ålborghus
amt, 1713 vedr. gods i Ålborghus amt).

I699, 1714 og 1715 Retsakter vedr. drab, tyveri og
ulovlig brændevinsbrænden og krohold.
I684-I709 Godsets ydelser til .rytterbønderne. (I684 •
Specifikation over korn, som ryttere og bønder i Has-'
le, Vester Lisbjerg og Ning herreder i'Havreballegård
amt manglede, 1694 Specifikation over hjælp bevilget,
men ikke ydet bønder i Himmerland. 17o4 skovruller for
godset i Skanderborg amt, 17o9 specifikation over tøm
mer, som bønderne i Ålborghus amt manglede).
u.å. Indlæg i sag mod dragon, der var bortrømt for at
lade sig hverve.

17o7

Ægtreglement for godset i Skanderborg amt.

17o2

Restancer ved regimentskriverskiftet.

I693

Kvittering for penge nedsatte i regimentets kiste.

GRyt 4. DET FJERDE JYSKE RYTTERREGIMENTS GODS

SKANDERBORG RYTTERDISTRIKT
I680-I716
Regimentets gods lå i. Ning herred i.Havreballegård amt, i Hads herred i Akær amt, i Hjelmslev, Gern, Voer ogTyrsting herreder i Skanderborg amt, i
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Vrads herred i Silkeborg amt, i Nim, Bjerge og Hatting herreder i Stjern
holm amt samt i Nørvang og Tørrild herreder i Koldinghus amt. I intet af
disse herreder havde regimentet dog alt ryttergodset i hele perioden.
Før år 17oo er sessionernes resolutioner sædvanligvis underskrevet af
regimentets chefer oberst Adam Christoffer von Holstein, der døde i I69I,
og oberst (17ol brigader, 17o5 generalmajor) Jørgen Rantzau. Efter år 17oo
deltog regimentschefen ikke regelmæssigt i sessionsmøderne og fra og med
17o3 kaldes distriktets gods scm oftest brigader, senere generalmajor Jør
gen Rantzaus regiments forrige ryttergods. I 17o6 var rytterkvartererne en
tid belagt med oberst Frederik Leegardts rytterregiment, i I7I0 og I7II
med oberst Hans. Eiflers rytterregiment og i 1714 med oberst Magnus Ernst
von Prehns regiment. Regimentets gods lå som ovenfor omtalt i Havreballegård og Stjernholm, i Skanderborg og Akær, i Silkeborg og i Koldinghus am
ter. Foruden amtmandene over disse amter deltog amtmand over Kalø amt (og
vicest-iftsbefalingsmand) Christian Gersdorff i mange sessionsmøder i årene
I690-I703. Muligvis var han beskikket til ekstraordinært medlem af sessio
nerne. Af de skiftende -land- og krigskommissærer har følgende underskrevet
sessionernes resolutioners Thomas Friis I686-89, H. Hofmann I690-9I, Lorens
Nissen 1694-96, Christoffer Hartman 1700-I7II, N. Nissen 1713. Mange ses
sioner behandlede udelukkende sager, der vedrørte godset i et enkelt amt,
og afholdtes kun med deltagelse af amtmanden for det pågældende amt. I en
del sessionsmøder navnlig i tiden før år 17oo deltog imidlertid alle el.
flere af distriktets amtmænd. Femte regiment havde gods i nogle af de sam
me amter som fjerde regiment. Undertiden afholdtes der derfor sessioner,
som var fælles for begge regimenter, og hvis resolutioner blev underskre
vet af begge regimenters chefer.
I 1686 hed regimentskriveren Mathias Ferslovius. Han døde i I687 og
efterfulgtes af Jørgen Bärs el. Barse. I 1693 flygtede denne til Holland
på grund af underslæb, hvorefter Christian Knudsen Gyberg 12. maj 1694
blev udnævnt til regimentskriver. Christian Gyberg beklædte dette embede
hele resten af perioden.
Protokollerne og en lille pakke med breve er udtaget af Skanderborg
og Akær amters arkiv 1661-1799 ved landsarkivets første ordning af dette
arkiv. De øvrige arkivalier er udtaget ved den i 1969-7° foretagne gennem
gang af alle amtsarkiverhes pakker. Ved denne gennemgang blev hele pakken
B 50.65 overført fra ovennævnte to amters arkiv. Desuden blev der udtaget
arkivalier af pakkerne B 50*36, 37, 67-74, 2o8 og 211 i'samme arkiv og af
pakkerne B 5A.II9, 128 og 13o i Århus stiftamts og Havreballegård og
Stjernholm amters arkiv 1682-1799*
•Ryttergodsets administration vedk.
Arkivalier, der ikke er sagligt ordnet.
GRyt 4*1-3

I686-I714

Sessionsprotokoller ................................................. 3 bd.

Førelsen af sessionsprotckoller blev påbudt ved
forordningen af 15. juni 1686. I disse protokoller
indførte man regimentskriverens og officerernes me
morialer, ekstrakter af bøndernes supplikker, ses
sionernes resolutioner og nogle af Generalkommissa
riatets approbationer.

1

I686-I702 ..................................................................... 1 bd.
Aut. 5. aug. 1686. Hertil sagregister og
stedregister i tillægget.

2

17o3-17o7 ..................................................................... 1 bd.
Aut. 4* okt. 1700. Hertil sagregister og
stedregister i tillægget.
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1707-1714.............
Aut. 3o. aug. 17o7. Hertil sagregister og sted
register i tillægget.

1 bd.

GRyt 8.1

1714-I726 Sessionsprotokol ..................................................... 1 bd.
Aut. 17. dec. 1714. Sagregister til indførslerne fra
tiden 1714-1716 ög st edregi s.ter i tillægget.

GRyt 4.4

1681 og I689-I71I Dokumenter ryttersessionernes for
handlinger og godsets administration vedk...........................1 pk.
1681 Kongens resolution på en indsendt memorial.
I689-I704 memorialer, resolutioner og approbatio
ner, som er indført i sessionsprotokollerne. 1693
og I695 Memorialer, der ikke er indført, i proto
kollerne (vedr. et tinghus, bøndernes brændevinsredskaber, rytterhuse og ryttergræsning i regimen
tets fravær, lægdsmænd (se nedenfor) og regiment
skriverens sportler). 1694-1695 °S u.å. Koncepter
til memorialer og resolutioner.

1706 og 17o7 Fortegnelser over sager, der forfulg
tes ved lands lov og ret.

I694 Fortegnelse over ryttergodsets lægdsmænd.
(Lægdsmændene var, som det fremgår af regiment
skriverens ovenfor omtalte memorial, et mellem
led ml. regimentskriveren og rytterbønderne, en
slags budfogeder).
I709-I7II Retsakter vedr. respektløs behandling
af og vægring ved at køre for sessionsherrerne og
regimentskriverens fuldmægtig.
GRyt 4.5

I687-I716 Ryttersessionernes og regimentskriverens
korrespondance ................................................................................... 1 pk.
Hertil sagregistre i tillægget.

. I.687-I716 Breve fra Generalkommissariatet og andre
militære myndigheder. 1693-1716 Breve fra’Rentekam
meret. I690-I716 og u.å. Breve fra andre end den mi
litære og civile centraladministrations kontorer,
koncepter til og kopier af udgåede breve.

Sagligt ordnede arkivalier.
GRyt 4.6

I682-I716 Jordebøger og dokumenter vedr. rytter
godsets omfang og de enkelte ejendommes tilliggen
der .........................
1'682 Krigsportionsjordebog. 1693 Udskrift af indde
lings jordebog (omfatter gods i Kørvang-Tørrild her
reder). Hartkornsspecifikation over våbenholms gård
og gods, som i 1694 blev udlagt til ryttergods, u.å.
Designation over gods i Silkeborg amt, der er udlagt
til 4. rytterregiment.

17o9 Retsakter vedr. fraskillelse af en del af en
gårds tilliggender. I708-I716 Hartkornsansættelse
og beregning af skatter af jorder, der var fradømt

1 pk.

- 8 én gård. 1693-1713 og u.å. Retsakter vedr. trætte
ml. Bjedstrup og Svejstrup mænd om fælles fædrift
og retten til at opbryde jord i Sønderskov. I7051713 Akter i retstrætter, der vedrører ejendomsog brugsret til jord, påtale af krænkelser af så
danne rettigheder (bl.a. retstrætter om møllers
flodemål og om vejrettigheder).

GRyt 4.7

I683-I716. Hovedgårde, skovbrug og fiskeri, kirker
.og tiender ..................................

1 pk.

1713 og 1716 Skanderborg ladegårds jorder og Ring
Kloster vedk. 1683-17o4 Skovudvisningsruller. 17o61709 Skovhugst og overtrædelse af forbuddet mod ge
ders holdelse. 17o5~1717 Retsforfølgning af skovbe
tjente, der havde skudt på rytterbønder. 17o5 Træt
te vedr. fjernelse af et skallegarn. 1714-1716 rets
akter vedr. kirke-, præste- og kongetiender samt ejendomsretten til en ligsten.

GRyt 4»S-9

GRyt 8.17
GRyt 8.21

I686-I715

Fæsteprotokoller

...............................................
1 bd.

8

I686-I70I (aut. 2. marts I687)

'9

1702-1715 (aut. 26. sept. 17ol) ........... 1 bd.

...............

2 bd.

Fæsteprotokol (aut. 26. aug. I7I6) ...............

1 bd.

.Personregister til fæsteprotokollerne I686-I767 .........

1 bd.

1716-1728

Udarbejdet af Landsarkivet.
GRyt 4.lo

I690-I7I6 Rytterbøndernes adkomster, fællesskabet,
markernes og gårdenes drift vedr....................... .■......... 1 pk.

I692 og 1712-1716 Opladelse af gårde, gårdes udby
delse til fæste, syn på gårde i anl. af fæsterskifte. I705-I714 Stillelse af kaution for usolide fæste
re, domme for gårdforsiddelse og rømning. I690 og
17o4-17o9 Kontrakter ml. bønder om selvejerrettighedér, fremleje af jord og aftægt.
1710 Specifikation over de forskellige gårdes rug
sæd i gode år og i I7I0 samt over rug, hvormed bøn
derne var blevet forstrakt.

I707-I715 Retsakter vedr. bøder t il ^grande laget,
hegns opsættelse, indtagelse af kreaturer og græs
jævningens overskridelse. (Overtrædelser af forbuddet mod gedehold se pk. løbenr. 7)* 169o og 17051714 Retsakter vedr. afførelse af afgrøder og bo
skab, gårdfæld og restance.
GRyt 4.11

I704-I716 Rytterbøndernes retslige forsvar i øvrigt,
håndhævelse af kongens hals- og håndsret .......................... 1 pk.
I704-I714 Retsakter vedr. drab, vold, og slagsmål,
trusler og æresfornærmelser samt hærværk« 1713-1716
Dødsfald, der fordrede retslig efterforskning. 17o7-
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1715 Retsakter vedr, gæld, tyveri, ulovlig omgang med
danefæ og husen af løsgængere. I708-I715 Retsakter
vedr. lejermål og hor.
GRyt 4.12-15

I680-I69I og I694-I712

Skifteprotokoller ........................ 4 bd.

I alle protokoller er der indhæftet el. indlagt per
sonregistre udarbejdede af landsarkivet. - Når skif
terne fra tiden 1692-1693 ikke er indført i nogen pro
tokol, står, det utvivlsomt i forbindelse med, at regi
mentskriveren i I693 flygtede ud af landet for at und
drage sig følgerne af begået underslæb.

GRyt 8.26

12

I680-I69I (aut. 27. nov. I680) ......................... 1 bd.

13

I694-I70I (aut. 28. febr. 1695) ...................... 1 bd.

14

I70I-I705 (De 33 første og nogle af de sid
ste blade mangler) .............................................
1 bd.

15

17o5~1712 (aut. 31. aug. 1706) ......................... 1 bd.

1712-1720

1 bd.

Skifteprotokol ............................ •..............................

I protokollen, der er aut. 4» juli 1712, er der ind
hæftet et af landsarkivet udarbejdet personregister.

GRyt 4.16

1705-1716 Ildebrande og smitsomme sygdomme hos hus
dyrene, hjælp, som sessionerne tilstod rytterbønderne,
og disses ydelser til kongen..................................
1 pk.
1705- 1716 Ildebrande og anvendelsen af hjælp til af
brændte bygningers genopførelse. 17o9 Smitte påført
kvæg ved uagtsomhed. 1708 Hjælp til anskaffelse af
husdyr og bygningstømmer, bygningshjælpens anvendelse.

1716

Betaling for korn leveret til magasinet.

1706- I712 Dragontjenesten vedk. (17o4-17o5 Breve til
dragonsessionerne ang. udskrivning og fritagelse for
udskrivning. 17o6-1712 Værnepligtige karle havde for
ladt deres tjeneste uden pas og lovlig afsked, træt
ter ml. to godser om værnepligtigt mandskab. 1712 Spe
cifikation over mandskab, der var hvervet på rytter
godset. 1705 Regnskab for betalingen af penge til dra
gonernes mundering (kjolepenge). 1706 Sår og skade,
en officer havde tilføjet en opsætsig dragon).

17o5

Retsakter vedr. konsumtionen af Ry kro.

1708 og 1713

GRyt 4.17

I685-I693

Udeblivelser fra tilsagte ægter.

Restancelister..................................

.1 pk.

Restancer I685-I688 på lånekorn, portionskorn og pen
ge for vakante lægd med afskrivninger og berigtigelse
af 3o. juni 169o. Restancer I685-I688 på skatter, hus
penge m.m. med afskrivninger og vedståelse 169o. I689
Regiment skriverens pengerestancer til maj I687 med védståelse I692. Kornrestancer I685-I687 med vedståelse
I692. Restancer I689 på huspenge, portionskorn og må
nedspenge med delvis vedståelse I69I. 1692 Pengerestan-

- lo cer 1687-1689 med vedståelse 1692. 1692 Pengerestan
cer 1691 med vedståelse 1692. 1692 Restancer af va
kante lægd I69I med berigtigelse 1692. 1693 Pengere
stancer I692.

GRyt 5. DET ANDET JYSKE RYTTERREGIMENTS GODS
KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKT

I680-I716

Så godt som alle de bevarede arkivalier stammer fra årene I686-I716, og
i denne periode havde regimentet alt ryttergodset i Brusk, Holmans og El
bo herreder og så godt som alt ryttergodset i Jerlev herred. Desuden hav
de det strøgods i Anst og siden I696 i Nørvang og Tørrild herredçr. Alle
disse herreder lå i Koldinghus amt.
Ryttersessionernes resolutioner er underskrevet af obersterne for 2.
jyske rytterregiment Erasmus Casmir von Bassen 1686-95» Adam Marcus Üttervig I696-I7ol og Frederik Leegardt 17o2-o3, af oberst for 2. fynske regi
ment Frederik Ahlefeldt 1704-06, brigader Frederik Leegardt 17o7-o8 og oberst P.O. Fahrenkrug 1714. Som ovenfor omtalt lå alt regimentets gods i
Koldinghus amt. Fra I685 til 1699 var Simon Claus Schwartz og fra 1699 til
1727;<Ludvig Ernst von Woyda amtmænd over dette amt.. Af land- og krigskom
missærerne har følgende underskrevet ryttersessionernes resolutioner? Tho
mas Friis 1686, Lorens Nissen 1695, Christoffer Hartman I700-II og N. Nis
sen 1'713-16. I 1697 udnævntes først præsident i Ribe Mathias Norm og der
efter borgmester og tolder i Kolding Hans Pedersen til ekstraordinære med
lemmer af sessionen. Sidstnævnte underskrev resolutionerne til og med 17o7.
I stedet for den suspenderede Hans Rosendahl overtog Søren Blanchsted
i 1686 embedet som regimentskriver. I 1694 blev han sat under arrest for
underslæb, og Johan Hollænder blev udnævnt til hans efterfølger. I I698
blev Johan Hollænder ligeledes tiltalt for underslæb, og-i 17oo blev Jens
Hansen Duché udnævnt til regimentskriver. Han afløstes i 17o9 af Søren
Hachsen, der fungerede, indtil han i 1716 blev suspenderet. Derefter vare
tog regimentskriveren ved det nordjyske distrikt Marcus Ulsøe regimentskriverforretningerne. Under suspensionerne og i vakancerne 1694 og 1699
fungerede amtmandens' fuldmægtigeBertel Pedersen og Herman Wilier samt amt
skriver Peder Pedersen som regimentskrivere.
Regimentets godsarkiv er afleveret til amtmanden over Koldinghus amt,
af hvis arkiv protokollerne og enkelte pakkesager blev udtaget ved lands
arkivets første ordning af amtsarkiverne. Største parten af brevene og do
kumenterne er dog først udtaget ved en gennemgang af samtlige amtsarkivets
pakker i 1969« Ved denne gennemgang blev pakkerne B 6C.55 og 56 overført
til 2. regiments godsarkiv, medens en del breve og dokumenter blev udtaget
af pakkerne B 6C.58, 134, 144, .148-151,' 153, 155, 162 og 2o9.
Ryttergodsets administration vedk.
Arkivalier, der ikke er sagligt ordnet.
GRyt 5»l~i3 -

. : .

I686-I713

Sessionsprotokoller .........

3 bd.

Førelsen af sessionsprotokoller blev påbudt ved for
ordningen af 15. juni 1686. I disse protokoller ind
førte man regimentskriverens og officerernes memoria
ler til ryttersessionerne (lejlighedsvis også til dra-
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gonsessionerne), regimentskriverëns ekstrakter af
■bøndernes stipplikker,; sessionernes resolutioner
og fra ’17o5 generalkommissariatets approbationer.
1 bd.

1

1686-1694 ...............
Aut; 4. dec. 1686. Hertil sagregister
og stedregister i tillægget.

2

1695-1699 ..................................
1 bd.
Protokollen er så beskadiget af fugt, at
der ikke har kunnet udarbejdes et sagre
gister til-dens indførsler.

3

1700-1713 ....................
1 bd.
Aut. 15. april 17oo. Hertil sagregister
og 'stedregister i tillægget.

GRyt- 9.1

I.713-I6 og 1719-24 Sessionsprotokol ................................. 1 bd.
Aut. 1. oktober 1714. Hertil registre i tillægget.

GRyt 5.16

Generalkommissariatets approbationer på ryttersessionens resolutioner af 7• aug. 1695, 19. aug. 1697
og 6. juli 17o2 ................................................................... 1 læg
I697, I70I og u.å. Kladder til sessionensresolutioner, fortegnelse over.supplikker fra
bønderne ................................................................................... 1 læg

GRyt 5.4

I686-I714 Generalkommissariatets breve til rytter.sessionen ..............................................................................................

1 pk.

Hertil sagregister i tillægget. Kronologisk register
i Koldinghus amts arkiv, Reversal I (B 6C.1) fol.
131-51. Siden sidstnævnte registers udarbejdelse er
en del breve gået tabt. De kendes således kun fra re
gisteret.

GRyt 5»5

I687-I716 Breve til ryttersessionen fra Rentekamme
ret og fra andre end centraladministrationens konto
rer. Regimentskriverens korrespondance .......................... 1 pk.

I687-I716 Rentekammerets breve til ryttersessionen.
(Hertil sagregister i tillægget. Kronologisk register
i Koldinghus amts arkiv, Reversal I (B 6C.1) fol.
124-30. Siden sidstnævnte registers udarbejdelse er
en del breve gået tabt. De kendes således kun fra re
gisteret. Af hensyn til det kronologiske register er
enkelte breve, der strengt taget burde overføres til
andre pakker, ikke udtaget).
I68.9-I716 Memorialer og breve fra andre end General
kommissariatet og Rentekammeret til ryttersessionen
og dens medlemmer. (Sagregister til brevene og de me
morialer, der ikke er indført i sessionsprotokollerne
i tillægget. - På nogle memorialer og breve er regi
mentskriverens erklæringer og (el.) sessionens reso
lutioner vedtegnet. Enkelte breve er vedlagt forskel
lige bilag).

1695-1714

Breve til regimentskriveren og koncepter
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til samt kopier af ‘breve frå ham. (Hertil sagregister i tillægget). .
. '
1694-95’" Kopier af regimentskriver Johan Hollæn
ders udnævnelsesbrev,' instrüks og kaution ... 1 læg

GRyt 5.16

K, Jørdebøger. og arkivalier,
vedr. ryttergodsets omfang.
GRyt 5*6

1692

Projektjofcdebog ................................................................... 1 bd.

Jprdebogen er i henhold^til kgl. befaling af 1. juni
øg de deputeredes instruks'af 31. maj udarbejdet af
en kommission, der sluttede sine forretninger 27. ju
li (se sessionsprotokollen 1686-94 fol. 122r f. og
125v). Den indeholder forslag til hartkornsreduktio-■■■■■■•• *ûèr^ ; bevillinger af hjælp til bønderne og bedømmel'
:ser af deres tilstand. -'Jordebogens første blade
mangler.

GRyt 5.16.

1764-1708 ’ Breve m.m. vedr. en ejendom, der var fra
solgt 'ryttergodsét, men desuagtet fæstet bort af ryt
tersessionen ................ .................. ..
1 læg
................ Rytterdistriktets -skove., • • •

GRyt 5*16

Skovruller 1714 og.1715«-Hoyeri i skovene og
ægter med træ 1714 og u.å. .................. 1 læg

Fæstebreve på ryttergods,
rytterbøndernes øvrige adkomster.1
GRyt.5*7

I695-I699 Fæsteprotokol (aut. 4. jan. 1695) ..............
Heri gammelt register.

GRyt 5.8

1700-1717

1 bd.

Kesteprotokol (aut. 'I5. april 17oo) ..... 1 bd.

GRyt'5*9............ Personregister til fæsteprotokollen 1700-I717 udar
bejdet af landsarkivet .............................
GRyt 5.I6

I68I-I7I6 Fæstebreve på ryttergods og tiender, skø
der på selvejerrettigheder o.lign. ..................... 1 læg

GRyt 9.24

Omskrevne fæstebreve 1677-1718 og fæstebreve ind
sendte til omskrivning'i henhold til forordn, af
23. jan. 1719 ............................ ..
1 læg

1 bd.

Inkvisitionsforretnihger.

GRyt 5«lo-ll

1708 og 1715

Inkvisitionsforvetninger............................ 2 bd.

I henhold til forordn, af lo. aug. 1695 årt. 36 skul
le amtmanden, krigskommissæren og officererne to gange
hvert år rejse omkring og undersøge ryttergodsets til
stand. Inkvisitionsforretningerne skulle, indsendes til
■ Generalkommissariatet.
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GRyt 5.I6

10

17o8, sluttet 17. juli

11

1715, sluttet 21. okt......................................

............................... .1 bd..

1 bd..

1695“17o5 Notater om bygningers tilstand og
om husdyrholdets størrelse .......................................... 1 læg
1715 Afskrift af sessionsherrernes efterskrift
til ovennævnte inkvisitionsforretning ................. 1 læg
Håndhævelse af kongens
hals- og håndsret.

GRyt 5.I6

I715 Sognefogedernes indberetninger om lejer
mål begåede i 1714 og 1715 .......................................... 1 læg
Skifte- og overformynderivæsen.

GRyt 5.12-14

1686-1716

Skifteprotokoller ................................................... 3 bd.

12

1686-1694 ..................................................................... 1 bd.
Personregister udarbejdet af landsarkivet
bag i protokollen. - De første blade mang
ler. I 1694» da regimentskriveren blev sat
under arrest, er der kun indført ét skifte
i protokollen.

13

1695-1698 ..................................................................... 1 bd.
Aut. lo. maj 1695» Personregister udarbej
det af landsarkivet bag i protokollen. In
gen skifter fra 1699 er indført i proto
kollen (se sessionsprotokollen 17oo-1713
fol. 7r f.).

14

1700-1716 ..................................................................
1 bd.
Aut. 28. aug. 1700. Personregister udarbej
det af landsarkivet bag i protokollen.

GRyt 9.27

1716-1725 Skifteprotokol ........................................................ 1 bd.
Aut. 1. aug. 1716. Personregister udarbejdet af
landsarkivet bag i protokollen.

GRyt 9.46

I695-I737 Overformynderiprotokol ..................................... 1 bd.
Personregister udarbejdet af landsarkivet bag i pro
tokollen.

Ulykkelige hændelser.
Hjælp ydet godsets bønder.
GRyt 5.16

I686-I704 Ildebrande,.brandhjælp og anden hjælp
ydet bønderne i form af korn, heste, køer, tøm
mer og penge .......................................................................... 1 læg
Rytterbøndernes ydelser •
til kongen og regimentet.

GRyt 5.16

I698-I7I0 Forskelligt vedr. rytterhusene, ydel
ser for vakante kvarterer, folke- og familie
skat samt ægter ........................................................... 1 læg
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Ægtbog (aut.: 1., jan. 1713) ................................ 1 pk.

GRyt 9.52

1713-1727

GRyt 5.15

17o3 og I705-I708 Reserveruller over værnepligtigt
mandskab ..................................................................

1 bd.

. . Regimentkassens indtægter
af andet end ryttergodset.
GRyt 5.16

I694-I699 Sognerytterpenge og indtægter af to for
underslæb afskedigede regimentskriveres boer 1 læg
Regnskaber og deres revision.

GRyt 5«16

1697-1703 Regnskabsekstrakter og -antegnel
ser
..............................................................................

1 læg

GRyt 6. DET FØRSTE JYSKE RYTTERREGIMEHTS GODS

DET VESTJYSKE DISTRIKT. '
I680-I716
De bevarede arkivalier stammer fra årene 1686-1716$ og i denne periode
havde regimentet så godt som alt ryttergodset i Lundenæs-Bøvling og i Riberhus amt samt alt ryttergods i Slavs og det meste af godset i Anst her
red i Koldinghus amt. Siden I696 havde det også gods i Refs herred i Thy
og i Skivehus amt.
I I680 var oberst Herman Frantz von Schwanewede chef for regimentet.
Da han i 1692 blev generalmajor, fratrådte han regimentet og afløstes af
oberst Ditlev Brockdorff. Den eneste regimentskriver, der omtales i de be
varede arkivalier, er Andreas Hansen Rasch, som havde dette embede i 17oo
og endnu i I7I6. Fra-I698 til 17o6 var han eneejer af Visselbjerg hoved
gård, og ved ryttergodsets salg købte han i 1717 Gudumkloster, som han en
tid havde haft i fæste. I 1718 blev han regimentskriver for Koldinghus
rytterdistrikt.
Protokollen fra 1686 stammer fra Skanderborg amts arkiv, hvortil den
utvivlsomt er kommet, fordi det ene medlem af undersøgelseskommissionen
Joachim Schack var amtmand for dette amt. De øvrige arkivalier er udtagne
af Koldinghus og af Dueholm, Ørum og Vestervig amters arkiver.
GRyt 6.1

. . .1686 . .Protokol for besigtigelse og supplering af det
til oberst Schwanewedes regiment udlagte gods ...... 1 pk.
Protokollen, der ikke er underskrevet og forseglet,
er et koncept el. en kopi. Besigtigelsen og supple
ringen af regimentets gods blev foretaget af den i
K.C. Rockstrohs Den nationale hær i Danmark II s.
348 omtalte kommission, der bestod af general og
amtmand Joachim Schack og assessor Peder Benzon.

GRyt 6.2

'1687-1721 og u.å.
ordnede ..................

.Forskellige arkivalier sagligt

I689 Kopi af en af regimentskriverens memorialer
med sessionens resolutioner. 1687-17o4 Korrespon
dance. u.å. Koncept til instruks for sognefogeder
ne. 17o4 Fortegnelse over det gods i Skivehus og

1 pk.
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Vestervig amter, der var tillagt regimentet. 1716
Auktionsforretning over godset i Thy. u.å. Brænde
ved til garnisonen i Fredericia. 17.21 Beregning
over den tidligere regimentskrivers gæld til regi
mentkassen.
GRyt 2.1

GRyt 2.4

I7I0-I715 Memorialer og resolutioner bl.a. vedr.
regimentets gods i Refs herred...............................

1 læg

17o7 Inkvisitionsforretning bl.a. vedr. regimen
tets gods i Refs herred.............

1 læg
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• RYTTERGODSET I JYLLAND 1717-67

I redegørelsen for det jyske ryttergods' historie I670-I716 er omtalt den
omlægning af rytterdistrikterne, der fandt sted i tiden 1715-1719 (21),
såvel som rytternes forlægning fra bøndergodset til distriktets ladegårde.
Forlægningen medførte, at det logis og underhold, bønderne hidtil som of
test havde ydet rytterne,;måtte afløses med penge- og naturalieafgifter.
For det almindelige ryttergods.'- vedkommende ■ fastsattes disse afgifter til
9 lispund halm og 4 rdl. årlig af hver tønde ager og engs hartkorn, 2 2/3
rdl. af hver tønde skov- og mølleskyld og 2-J mark af hver tønde tiende
har tkorn. Pengeafgifterne'af ager og enghartkoriiet blev svaret månedsvis
og:kaldes derfor gerne månedspenge. Rytterbønderne var skattefri. Til gen
gæld blev skatterne af en del proprietærgods indlemmet i distriktet. Af
ager og engs hartkorn blev de i fredstid afløst med 3 rdl. årlig af hver
tønde. Til disse indtægter af ryttergodset kom afgifter af gadehuse, fi
skepladser m.m.
Hovedparten af indtægterne fra ryttergodset blev oprindelig anvendt
til forplejning af de i distriktet indkvarterede rytterregimenter. Desu
den blev de hidtidige ladegårdsjorder m.m. udlagt til rytterkobler, hvis
græsning og høhøst tilfaldt regimenterne. Men i 1731 ophævedes forbindel
sen mellem rytterdistrikternes bøndergods og regimenterne, således at al
le indtægter af godset fremtidig indbetaltes til rentekammeret, medens
rytterregimenterne lønnedes på samme måde som den hvervede hærs øvrige af
delinger. 1. november 1732 meddelte kammerkollegiet ryttersessionerne, at
kongen havde resolveret, at rytterbønderne fra og med 1. januar 1733 lige
som andre bønder skulle svare skatter og ordinær landgilde, der dog kunne
afløses med en pengeafgift. Hermed var der gjort en ende på rytterbønder
nes særstilling med hensyn til ydelser og deres anvendelse.
Siden 1721 var ryttergodset ikke underlagt andre af centraladministra
tionens organer end rentekammeret, dog blev assignationer på penge og æg
ter til hæren nu som før udstedt af generalkommissariatet. Den lokale be
styrelse af ladegårdene og bøndergodset blev som hidtil varetaget af ryt
tersessionerne, amtmændene og regimentskriverne. Derimod blev afgørelsen
af sager vedr. skov- og jagtvæsen og sager vedr. kirker og skoler overladt
særlige forvaltningsorganer, de såkaldte skov- og kirkesessioner. Skovses
sionerne blev oprettet ved skovforordningen af 21. jan. I7I0 § 39» Deres
medlemmer var de respektive jægermestre, overførstere, amtmænd og ridefog
der eller amtskrivere. I rytterdistrikterne udøvede regimentskriverne ri
defogdernes og amtskrivernes funktioner, og i skovforordningen af 26. jan.
I733 § 45 bemærkes det da også udtrykkeligt, at regimentskriverne for ryt
tergodsets vedkommende skulle være medlemmer af skovsessionerne. Det dag
lige tilsyn med rytterdistrikternes skove blev fortsat besørget af forst
væsenets funktionærer. Hvad kirkesessionerne angår, blev de oprettet ved
reskript af 18. jan. 1721. Deres medlemmer var i Jylland den for de tre
rytterdistrikter fælles kirkeinspektør (vedr. dennes arbejde se instruks
for kirkeinspektørerne af 28. marts 1721) og de forskellige amtmænd, prov
ster og regimentskrivere. Da både rytterdistrikternes skovsager og deres
kirke- og skolesager blev behandlet af sessioner med en for rytterdistrik
terne særlig sammensætning, er disse sessioners arkivalier indlemmet i
ryttergodsarkiverne. Som omtalt var kirkeinspektøren fælles for de tre jy
ske rytterdistrikter. Dette medførte, at enkelte kirkesynsprotokoller blev
benyttet i flere distrikter. Ved forordningen af 3o. okt. 173o ophævedes
de nationale dragonregimenter, der var blevet rekrutteret fra rytterdistrik
terne, og da en landmilits på ny blev indført i 1733, genoprettedes dragon
regimenterne ikke. Efter 173o eksisterede de for ryttergodset specielle
dragonsessioner således ikke længere.
De jyske rytterdistrikters gods blev solgt på auktioner, der afhold
tes i tiden 1765-1767(69). Først solgte man Koldinghus og Dronningborg di
strikters gods, fra og med 1767 Skanderborg distrikts. Auktionerne blev
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ikke afholdt af de ordinære auktionsholdere, men af dertil særligt kommit
terede, hvis'arkivalier er anbragt i ryttergodsarkiverne.
Også i tiden, efter 1716 var cheferne for de i distrikterne indkvarte
rede regimenter medlemmer af ryttersessionernej men deres betydning for
godsets administration-synes ikke at have været stor. De øvrige sessions
medlemmer var amtmændene (vedr. disse se J. Blochs Stiftamtmænd og amtmænd
i Danmark I660-I848) og land- og krigskommissærerne for Århus og Ribe stif
ter, nemlig Hans Folsach, der døde i 1758, dennes søn Christian Michael
Folsach og fra I764 Johannes Eskild de Faisen. Af skov- og kirkesessioner
nes medlemmer er der kun grund til at omtale de for de tre distrikter fæl
les kirkeinspektører. Den første jyske kirkeinspektør var Niels Fr. Mor
ville, som blev suspenderet i 1736. Diderich Chr. Lemvig, som blev udnævnt
til kirkeinspektør i 1738, tog sin afsked allerede året efter. Hans efter
følger hed Truels.Bertelsen.
' 'Litt.,? Otto Vaupells Den dansk-norske hærs historie II s. 15-21 og
46.
. ;

GRyt 7. DRONNINGBORG RYTTERDISTRIKT

1717-1765

Distriktets gods lå i Middelsom herred i’ Hald amt, i Sønderlyng, Onsild,
Nørhald, Støvring og Galten herreder i Dronningborg amt samt i Sønderhald
og Øster Lisbjerg herreder i Kalø amt.
I 1719» fra hvilket år distriktets ældste bevarede arkivalier stammer,
var Marcus Ulsøe regiment skriver. Han havde tidligere haft samme embede i
det nedlagte nordjyske distrikt og en tid fungeret.som regimentskriver i
Koldinghus rytterdistrikt. I 1737 blev Niels Schelde adjungere! Ulsøe, som
han efterfulgte i 1748« Han døde i 1762, hvorefter Niels Falk blev udnævnt
til regimentskriver.
Bortset fra to for flere distrikter fælles kirkesynsprotokoller, der
har ligget i samlingen Forskellige arkiver (X 156.4-5)» er fem skiftepro
tokoller det eneste, der er bevaret af Dronningborg rytterdistrikts arkiv.
De er udtaget af Dronningborg m.fl. amters arkiv ved dets ordning efter
afleveringen til landsarkivet.

GRyt 7.1

I724-I735 Synsprotokol for kirker (og skoler) i de
tre jyske rytterdistrikter ........................................................ 1 I’d.

GRyt 7-2

1735 Synsprotokol for kirkerne i Dronningborg og
Skanderborg distrikter ............................................................

GRyt 7.3-7

1719-1763

1 bd.

Skifteprotokoller ................................................... 5 M.

I de ældste protokoller er indførslernes rækkefølge
ikke strengt kronologisk.
3

1719-1727 ..................................................................... 1 I’d.
Aut. 5. jan. 1719. Personregister bag i
protokollen. Indholdsfortegnelse til de
første 39o sider foran i protokollen.

4

1726-1735 .....................................................................
Aut. 3. jan. 1728. Personregister bag i
protokollen.

1

5

1734-1742 ............................................................
Aut. 2. jan. 1734« Personregister bag i
protokollen.

1 bd.

t,
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1742-175T
.......... 1 bd.
- Side-' 1-14 manglei*. Personregister udarbej; r det af landsarkivet bag i protokollen. •

-6
'

-

;

7

1758-1763
------- l;j?d.
Aut-. 13. dec,. 1757. Personregister bag. i
.: protokollen.

GRyt 8.. SKANDERBORG RYTTERDISTRIKT
17I7-I767"

Distriktets gods lå i Bavreballegård, Skanderborg, Akær, Stjernholm, Sil
keborg og Koldinghus amter, nemlig i Hids, Hasle, Framlev, Ning*, Hads,
Hjelmslev, Gern, Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Bjerge, Hatting, Nørvang og
Tørrild herreder.
Christian Knudsen Gyberg, der i 1694 var blevet udnævnt til regiment
skriver for Skanderborg rytterdistrikt, beholdt dette embede til 1732, da
hans fuldmægtig Niels Olesen Mollerup blev udnævnt til hans efterfølger.
Niels Mollerup var regimentskriver til rytterdistriktets nedlæggelse. Vedr.
sessionernes medlemmer se den almindelige indledning til afsnittene om de
jyske rytterdistrikter 1717-67»
Protokollerne er udtaget af Skanderborg og Åkær amters arkiv 1661—
1799 (b 5C) ved dets ordning efter afleveringen til landsarkivet..Derimod
blev.pakkesagerne først udtaget ved den i 1969-7o foretagne gennemgang af
dette arkiv.. Pakken B 5C.2o6 er overført udelt,- medens der er udtaget ar
kivalier af pakkerne B 5^«38-47» 75-126 og 2o9-21o. Af nogle pakker er der
udtaget så mange arkivalier, at de har måttet, lægges sammen og omordnes.

GRyt 8.1-4

I714-I767

Sessionsprotokoller ..................

4. bd.

1

1714-1726 (aut. 17. dec. 1714) ..................

2

3

1727-1745 (aut..24. okt. 1727) .............. ...... 1 bd.
1745-1764 (aut. 24. marts 1745) •••••<...... 1 bd.

4

1764-1767 (aut. 18. febr. I764) ........... ...........

1 bd.

1 bd.

GRyt 8.5,.....I724-I764 .Rentekammerets breve til ryttersessionerne
og regiment skriverne .......................................................................... 1 pk.

GRyt 8.6t . . . . 1717ri767. . Ryttersessionernes og regimentskrivernes
øvrige korrespondance. Breve til og fra andre ........ 1 pk.

* 1718^27 Generalkommissariatets breve til rytterses- r sionerne.. 1719—56 og u.å. Breve til'ryttersessioner
ne og regimentskriverne fra andre end rentekammeret
og generalkommissariatet. 1723 og .1726 En memorial
og-et’brev fra regimentskriveren. 1717-67 Breve til
og fra andre-end ryttersessionerne og regimentskri
verne (1717-24 memorialer og skrivelser til kongen,
1748'brèv til rentekammeret, 1723-24 bfeve til medlem
af kommissionen til ryttergodsets indretning kaptajn
Villar.ts, I767 breve til kommi s sarierne for rytter
godsets afhændelse).
GRyt 8.7’

I720-I723'og u;å. Forskelligt ryttergodsets admini
stration vedk. ..................................

1 pk.
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1723 Kaptajn Villarts beskikkelse til som medlem af
kommissionen til ryttergodsets indretning i Jylland
at- deltage i forhandlinger dét skanderborgske di
strikt vedk. 172o Instruks for regimentskriveren.
u.å. Specifikation over distriktets lægdsmand (vedr.
disse se GRyt 4«4)«
Jordebøg-er og arkivalier vedr.
ændringer af godsets omfang.
GRyt 8.8

1726 Krigs- og portionsjordebog over det skander
borgske distrikts ryttergods fra 1. okt. 1718 ............ 1 bd.

GRyt 8.9

1719-1769 Jordebogsekstrakter og godsspecifikationer.
Arkivalier vedr. ændringer af godsets omfang............. . 1 pk.
I72I-24 og u.å. Ekstrakter af jordebøger.,1739 Spe
cifikation over distriktets møller. 1719-25 arkiva
lier vedr. ændringer af godsets omfang. I766-69 Auk
tionsplakater, -kataloger og -konditioner, auktions
forretninger. 1767 Meddelelser om udstedte og afslåede approbationer. 1767 Forhugning af skove, der hør
te til bortsolgt gods, som ikke var betalt.

Skove og tørveskær
GRyt 8.I0

1719-1767'’Breve og dokumenter vedr. skove og tørve
skær ........................................................................... -......................... 1 pk.

1732-67 Skovsessionernés korrespondance. 1722 Skovreb
ning- vedr. 1719-29 Ulovlig skovhugst. 1722-36 Ulovligt
tørveskær.
Kirker, skoler og tiender.
Ifølge krigsportionsjordebogen 1726 (GRyt 8.8) hørte
flg. kirker til rytterdistriktets Adslev, Alling, Blegind, Bryrup, Ballerup, Dover, Framlev, Fruering, Gal
ten, Gernj Harlev^ Hørning, Linå, Låsby, Mesing, Ovsted, Ry, Røgen, Sjelle, Skannerup, Skorup, Skovby,
Skørring, Sporup, Stilling, Stjær, Storring, Søby, Sdr.
Vissing, Træden, Tulstrup, Tvilum, Tønning, Tåning,
Veng, Vinding, Vitved og Voerladegård kirker.
28. marts 1721 blev der udstedt instrukser for
bl.a. skolemestrene ved de skoler, kongen havde beslut
tet at indrette i ryttèrdistrikterne. I Skanderborg
distrikt endte man med at have 2o rytterskoler i Skan
derborg amt, som lå i Grumstrup og Vedslet s., Harlev
s. og by, Hylke s. og by, Hørning s. og by, Hørslev
bole i Framlev s., Overby i Kattrup s., Sjelle s. og
by, Skanderup s. og by, Skovsrod i Tulstrup s., Stil
ling s. og by, Storring s. og by, Svejstrup i Bover
s., Sdr. Vissing s. og by, Tovstrup i Dallerup s.,
Tønning s. og by, Tåning s. og by, Veng s. og by, Vir
ring i Fruering s., Yding s. og by og Astrup i Føvling
s. samt 4 i Silkeborg amt, som lå i Fårvang i Tvilum
s., Gern s. og by, Linå s. og by og Svendstrup i Søby
s. Oprindelig lå nogle af disse skoler i andre byer
end dem, i hvilke de fik deres endelige placering. Før
1725 omtales således rytterskoler i Adslev s. og by,
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Borum, s. og by, Flensted i Låsby s.:, Javngyde i Tulstrup s., Kattrup s. og by,.Låsby s. og by, Skander
borg ladegård, Skørring s. og by, Skårup i Fruering
s., Træden s. og by, Vinding s. og by og Vitved s.
og by. I henhold til forordningen af 23. jan. 1739
og plakat af 29. april 174° om skolerne på landet
blev der oprettet en del degneskoler og andre skoler
i rytterdistrikterne. Fraset degneskolerne i sogne,
hvis kirker hørte til rytterdistriktet, vedkom disse
skoler ikke kirkesessionerne og rytterdistrikternes
kasser. Oplysninger om sådanne skoler må derfor som
régel søges i amts- og bispearkiverne.
GRyt 8.11

1721-1767 Kirkesessionernes og kirkeinspektørernes
korrespondance ..................................................................................... 1 pk.

1721-66 Breve fra rentekammeret og kopier af breve
til rentekammeret. 1732-39 Breve fra amtmandene Trappaud og Linstow. 1723-66 Breve,fra kirkeinspektører
ne Morville, og Bertelsen. I726-67 Breve fra andre. Indholdsangivelser el. oplysninger om de kirker og
skoler, brevene angår, er tilføjet med blyant nederst
til venstre på brevene.
GRyt 8.12

1719-1766 Dokumenter og regnskaber, der vedrører så
vel kirker som skoler......................
1 pk.
. 1728-40 Plakater om kirkesessioners afholdelse, memo
rialer til kirkesessionerne med deres resolutioner.
1719-41 Kirkekasseregnskaber. 1731-66 Synsforretninger samt budgetter for, licitationer over og kontrak
ter om reparationsarbejder på kirker og skoler.

GRyt 7.1

GRyt 7.2
GRyt 8.13

GRyt 8.14

I724-I735 Synsprotokol for kirker (og skoler) i de
tre jyske rytterdi strikt er
...........

1 pk.

. . 1735 Synsprotokol for kirkerne i Dronningborg og
Skanderborg distrikter ................................................................... 1 pk.
I725-I765 Synsforretninger samt kontrakter om og
regninger på reparationsarbejder, for så vidt som
de vedrører to el. flere kirker ...........................

1 pk.

I72I-I760 Synsforretninger num. vedr, enkelte kir
ker, forskelligt kirkerne-og degnekaldene vedk.............. 1 pk.
1729-60 Synsforretninger og kirkeregnskaber, kontrak
ter om og regninger på reparationsarbejder vedr. en
kelte kirker (ordnet alfabetisk efter kirkerke). 172157 Forskelligt kirkerne vedk. (1729 og u.å. instrukser
for kirkeværgerne, 1731-4° og u.å. stolestadetildelinger, 1729 kirkelys til Dover og Ve.ng kirker, 1721 fæ
stebrev på kirkejord, 1737-38 tiendeafgifter, af pro
prietærgods- til kongens kirker, 1733-39 kirkernes ekspenser og stående udgifter, 1752-53 kirkernes faste
indtægter og udgifter, 1.755-57 repartition af de til
kirkernes reparation anviste beløb, 173° vejledende
priser på ornamenter til kongens kirker). 1736-55 Deg
nene og degnekaldene vedk.
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GRyt 8.15

1722-1765

Rytterskolerne og deres lærere ..................... 1 pk.

1724 Kontrakt om opførelse af - skolehuse. 1727 Atte
ster om byggearbejdernes afslutning., 1731-65 Skole. bygningernes vedligeholdelse. 1722-57 Specifikatio
ner over skoledistrikternes hartkorn og nærmere be
stemmelser vedr. bøndernes ydelser til skoleholder
ne. 1722 Fortegnelse over ansatte skoleholdere. 174o>57 Dokumenter vedr. ansættelse af skoleholdere. 173752 Anbefalinger af skoleholdere og udtalelser om de
res embedsførelse. 1728-44 Akter i sager anlagte mod
skoleholdere. 1723-39 Skoleholdernes.løn og emolumenter. 1731-52 og u.å. Bestemmelser vedr. børnenes sko
lepligt, fortegnelser over skolepligtige børn og over
børn, der forsømte deres skolegang.

GRyt 8.16

1717-1719' Rytterbøndernes•tiende- og landgildeydel
ser til private kirke- og tiendeejere .............................. 1 pk.
•Bøndergodset ogdets beboere.

GRyt 8.17-20

1716-1767

Fæsteprotokoller ....................................................

4 bd.

17"'1716-1728 (aut. 26. aug. I716) ................... 1 bd.

18'

1729-1745 (aut. 1. marts 1729) .................... 1 bd.

19 “ 1746-1764 (aut. 27. jan. 1746) .................... 1 bd.

20
GRyt 8.21

1764-1767 (aut. 21. marts 1764) ..............

1 bd.

Personregister til fæsteprotokollerne I686-I767 .... 1 bd.

Udarbejdet af landsarkivet.
GRyt 8.22

1717-1756 Overdragelse til bønder af rettigheder
i fast ejendom. Trætter om selvejerrettigheder .......... 1 pk.
1719-34 Lovbydelse, salg og pantsættelse af selvejer
rettigheder, trætte om selveje. 1719-4o Opbydelse af
fæsteledige ejendomme. 1717-56 Husbondholds meddelel
se og fæstemåls indgåelse, opladelser og aftægtskontrakter, overdragelse af partsrettigheder i en gård.

GRyt 8.23

1717-1748 Akter i sager vedr. forsiddelse af fæste
mål, vedr. enkelte bønders restancer og bygfæld og
vedr. kautionsforpligtelser for forarmede bønder ... 1 pk.

GRyt 8.24

I717-I74I Inkvisitions- og synsforretninger, for
skelligt vedr. markfællesskabet og brugsretten til
jord .......................................................................................................... 1 pk.
173o Inkvisitionsforretning. 1729-3o Syn på skel og
hegn. 1717-35 Markfællesskab, rebning og græsjævning.
173o Aftale om gadejords bebyggelse. I718-4I Trætter
om og krænkelser af brugsret til jord.

GRyt 8.25

1717-1738 Misligholdelse af kontrakter og andre lov
overtrædelser ................................................................... *............... 1 pk.
I729 gældssag. 1729 Misligholdelse af aftægtskon
trakt. 1724-30 Drab og vold med døden til følge.
1717-35 Vold mod sagesløs, slagsmål og æresfornær-

- 22 " meiser. 1719-2o Dødsfald, under omstændigheder, der
krævede retslig Undersøgelse. 1737 Ondt levned med
”ægtefælle.- 1722 Gårdförsidder lover ikke at fortræ
dige sin efterfølger. 172o-29 Tyveri. 1738 Overtræ
delse af sabbatsiövgivningen.

GRyt 8.26-35 1712-1743 og 1749-1765

Skifteprotokoller ..................... lo bd.

Personregistre udarbejdede af landsarkivet er ind
lagt el. indhæftet forrest i alle protokollerne.

26

1712-1720 (aut. 4. juli 1712) ...................... 1 bd.

27

172o-1725 (aut. 21. jan.'172o) .................... 1 bd.

28

1725-1731

29

.1731-1733 (aut. 3. febr. 1731) .............. 1 bd.

..................... ........................ • ••• 1 I’d.

”3o

-1733-1738 (aut. 2o. maj 1733) ...................... 1 bd.

31

1738-1743 (aut. 8. dec. 1738) ...................... 1 bd.

32

1749-1754 (aut. 5. aug. 1750) ...................... 1 bd.

'”33

1754-1759 (aut. 19. april 1755) .................. 1 ^4.

34

1759-1765 (aut. 28. aug. 1760) .................... 1 bd.

35

1765 (aut. 16. juli 1765) ..............................

1 bd.

GRyt 8.36

Indholdsfortegnelser til skifteprotokollerne 1720-65.
1749-50 Dokumenter vedr. skiftet efter Johanne Tam: burs. .......................................... ............................................................... 1 pk.

GRyt 8.37

1717-1754 Ulykkelige hændelser. Bistand,,ydet_,godsets
fæstere. Bøndernes ydelser til kongen ................................. 1 pk.
1718-37 Ildebrande. 1741 Ildebrand, forvoldt ved uagt
somhed. 1725 Syn på bygninger opsatte i stedet for
afbrændte. 1719 Stormskade. 1719 Kvægsyge. 1718-19
og 1748 Misvækst. 1736-37 Udvisning til Ry mølles re
paration. 1736-54 Fattigkasserne vedk. 1726, 1737 og
u.å. Forskelligt skatterne vedk. 1718-28 Værnepligten
vedr. (Karle havde forladt deres tjeneste uden lov
ligt pas, trætter ml. to godser om værnepligtige kar
le). 1717-30 Restanoelister og restancesager vedr.
mange bønder.

GRyt 9. KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKT
.

........................ 1717-1765

Distriktets gods lå i Nørvang, Tørrild, Jerlev,’ Elbo, Holmans, Brusk og
Anst herrederj der alle-hørte til Koldinghus amt.
I 1717 var Marcus Ulsøe fungerende regimentskriver. Han afløstes i
1718 af Andreas Hansen Rasch til Gudumkloster, hvis efterfølgere var kgl.
lakaj Jens Mortensen Kasberg, udnævnt 12. febr. 1721, tidligere regiment
skriver Søren Hachsenj udnævnt 21. jan; 1732, Nicolaj Hansen, udnævnt lo.
juni 1737, fuldmægtig hos regiment skriveren Simon Seest, udnævnt 11. febr.
1749» og Peder Saxesen, udnævnt 31. jan. I764.
Hovedparten af rytterdistriktets godsarkiv blev afleveret til amtman
den over Koldinghus amt, fra hvis arkiv de fleste protokoller og enkelte
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pakkesager blev udtaget ved landsarkivets første ordning af amtsarkiverne.
Resten, nemlig dele af pakkerne B 60.62, 63, 65, 66, 72-74, 77, 144, 14851, 156, I60 og I63 blev først udtaget og overført til ryttergodsarkivet
ved den gennemgang af Koldinghus amtsarkiv, der blev foretaget i 1969. I
forbindelse med skiftet efter regimentskriver Jens Kasberg blev en del pro
tokoller og flere pakker med breve og dokumenter afleveret til byfogden i
Kolding, fra hvis arkiv (B 74) de senere er udtaget. Endelig må. det næv
nes, at enkelte arkivalier har ligget i samlingen Forskellige arkiver (X
I56.I-3) og i Anst m.fl. herreders arkiv (B 75)«

Ryttergodsets administration vedk.
Arkivalier, der ikke er ordnet sagligt.

GRyt 9.I-4

1713-1749 og 1759-1765

Sessionsprotokcller ................. 4 bd.

1

I713-I724.............................................. ............... ... 1 bd.
Aut. 1. okt. 1714. Hertil sagregister i
tillægget.

2

1725-1733 ..................................................................... 1 bd.
Aut. 23. febr. 1726. Hertil sagregister i
tillægget.

3

1733-1749 .....................................................................
Hertil sagregister i tillægget.

1 M.

4

1759-1765 .....................................................................
Hertil .sagregister i tillægget.

1 bd.

GRyt 9.5

Personregister til fæstemåls- og husbondholdsbevil
linger, der er indført i sessionsprotokollerne 171965 ............................................................................................................... 1 bd.

GRyt 9*6

1721-1755 Forskelligt ryttersessionerne og admini
strationen i øvrigt vedk....................................

1 pk.

1721-28 og 1751-55 Sessionsplakater. 1743 og u.å.
Fortegnelse over indkomne supplikker og sager be
handlede af sessionerne. 1727 Bekendtgørelse om
porto af breve sendte i kgl. tjeneste. U.å. Formu
larbog. U.å. Kopi af klage til kongen over regi
mentskriver Kasberg.

GRyt 9.7-I0

GRyt 9»11-12

I72I-3I og 1749-65 Kopibøger over regimentskriverens
udgåede breve ...........................................................
4 bd.
7

1721-1723

1Ld.

8

1723-1731

1bd.

9

1749-1758

1bd.

10

1758-1765 ....................................................................... 1 bd.

I72I-I728

Kopibøger over indkomne breve .......................

2 bd.

Hertil sagregister i tillægget.

GRyt 9-13

11

1721-1722 ................................................................... 1 bd.

12

1722-1728 ................................................... ............... 1 bd.

I717-I755 Memorialer, supplikker og breve til ryt
tersessionerne og deres enkelte medlemmer .......... 1 pk.

- 24 1720- 52 Kgl. reskripter og breve fra rentekammeret.
1717-55 Memorialer, supplikker og breve (med. enkel-'
te bilag) fra andre end kongen og rentekammeret.
Hertil sagregister i tillægget.
GRyt ?.14

172I-I76I Breve og kopier af breve til regimentskriverne fra rentekammeret ..................
............ 1 Pk.
Hertil sagregister i tillægget.

GRyt ?.15

172I-I726 Breve og. kopier af breve til regimentskri
veren fra rytter- og reluitionskommissibnen af 2. aug.
1717 ............................................................................................................ 1 Pk«

GRyt ?.16

1719-1763 og u.å. Breve til regimentskriverne og deres
fuldmægtige fra andre énd'rentekammeret og rytter- og
reluitionskommissionen. Koncépter til og kopier af bre
ve fra regiment skriverne.........................
1 pk.
Hertil. sa,grégister i tillægget.
De få breve til og fra andre end ryttersessionerne og
deres medlemmer samt regimentskriverne er indordnet i
de efterfølgende saggruppér.'
Jordebøger og andre arkivalier
ryttergodsets omfang og de en
kelte ejendommes hartkorn vedk.

GRyt M7

1733

Jordebog....................................... ............. ......................... 1 bd.

Üdàrbejdét i henhold til kammérkbllegiets skrivelse
af 1. nov. 1732 (se pvenstående indledning til af
snittene om ryttergodset 1717-67) på grundlag af
krigsportionsjordebogen og matriklen I664. De penge
ydelser, •hvormed ryttérsessionen anså det for bil
ligt, at landgilden blev afløst, anføres i rubrik
ken partikulære erindringer af sessionen.
GRyt ?.18

1718-1766 Hartkornsekstrakter og dokumenter vedr.
godsets omfang og de enkelte ejendommes hartkorn .... 1 pk.
1721- 30 og u.å. Hartkornsekstrakter og -specifikatio
ner. (Ekstrakter med oplysninger om.afgifternes stør
relse er betragtet som regnskabsbilag). 1718-66 og
u.å. Arkivalier, der har- forbindelse med ændringer af
ryttergodsets omfang el. enkelte ejendommes harthorn.
Arkivalier' vedr.'uoverensstemmelser ml. jordebøger
og ekstrakter samt øde og ubefindtligt gods.

Ejendomme, der ikke blev'drevet af
bønder, hø og halm til rytterregi
menternes disposition, skovbrug,
jagt og fiskeri.

GRyt

).19

1718-1761 Hovedgårde, rytterkobler og rytterstalde
m.m. Hø og halm til regimentets disposition. Skov
brug, jagt og fiskeri .....................................................................
1720-34 Hovedgårdenes bygninger og haver, rytterstal
dene og deres inventar, vagthytter og lejede magasi-

1 pk.

- 25 -

ner. - 1718-55 Hovedgård, s jorderne s bortforpagtning og
drift, rytterkoblernes drift og fordeling på de mili
tære afdelinger, opgørelser over rytterkoblernes græs
ning og høavl og over hø og halm leveret.af rytterbønderne, dispositioner trufne med det avlede og indkøbte
hø og halm. - 1722-61 Skovbrug og jagtvæsen (kopier af
skovforordninger, skovenes drift, udvisning, skovhugst
og krybskytteri, klage over skovbetjentene, breve til .
skov- og jagtsessionerne). - 1732-41 Bortforpagtning
af fiskepladser.

Kirker, skoler og tiender.

GRyt 9"«2o

1734- 1735

GRyt 9.21

1727

GRyt 9.22

1738-1739 Kopibog over kirkesessionernes udgåede
breve .........................................

Kirkesessionsprotokol ...............

1 bd.

Kirkesessionsplakat ............................................................ 1 læg

GRyt 9.21

'I724-I766 Kirkesessionernes og deres medlemmers kor
respondance ...........................................
1 læg

GRyt 7.1.

I724-I735 Synsprotokol for kirker, (og skoler) i de
tre „jyske rytterdistrikter ...... i.........................................

1 bd.

1 bd.

GRyt 9.23

1735- I736

Synsprotokol for kirker og sko-ler................. 1 bd.

GRyt 9.21

1751-1764

Syn på kirker og skoler.......................

1722-1765 Forskelligt kirker og degneboliger
vedk. ;..................... .................. -............

1 læg
1 læg

.1756 Fuldmagt til deltagelse i kirkesyn på amt- *
mandens vegne. 1728 og 176I Syn på degnebolig
og plads egnet til opførelse af degnebolig. 1722
og 1765 Specifikationer over materialer til kir
kereparationer. 1754-59 Harte kirkes reparation
vedr.

1721-39 og u.å. Forskelligt rytterskolerne
vedk................................................

1 læg

1731 og u.å. Kontrakter om skolehuses opførel
se og reparation. U.å. Tegning af rytterskole.
U.å. Specifikationer over rytterskolerne og
skoledistrikternes hartkorn. Kopi af instruk
sen 1721 for skoleholdere. 1739 Fortegnelser
over skolepligtige børn og børn, der forsømte
deres skolegang, i Herslev skoledistrikt.
I72I-I739 Regnskabsarkivalier kirker, skoler og
tiender vedk.............................
1 læg
Rytterbøndernes fæstemål, husbondhold og øvrige adkomster.
GRyt 9.24

1677-17;5$ Rytterbøndernes- fæste-, husbondholds- og
andre adkomstbreve ..................... ...................................................... 1 pk.

Omskrevne fæstebreve 1677-1718 og fæstebreve indsendte
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til omskrivning i henhold til forordningen af 23. jan.
1719» 1721(?) Fortegnelse, over distriktets,fæstere med
oplysninger om udleveringen.af fæstebreve og kvitte
ringsbøger m.m. (se nærmere læggets omslag). 1719-36
Forskellige fæsteres og selvejeres adkomstbreve. 1755
Forlig, hvorved Vranderup mølle fik ny fæster.

GRyt 9»25

1721 og 1751-55

Fæstespeoifikationer ...............................

1 pk.

Personregister udarbejdet af landsarkivet indlagt i
pakken.
GRyt 9.5

Personregister til fæstemåls- og husbondholdsbevil
linger, der er indført i sessionsprotokollerne 1719-1749 og 1759-1765 .........................

•

1 bd.

Inkvisitions- og synsforretninger,
dokumentér rytterbøndernes landbrug
-og retsvæsenet vedr; •

GRyt 9.26
1717-1758 Inkvisitions- og synsforretninger, rytter............bøndernes landbrug, det' juridiske forsvar for rytter
bønderne og håndhævelsen af kongens hals- og håndsret 1 pk.

I722 syn på rytterhuse i Anst sogn. 1726 og 1728 In
kvisitionsforretninger vedr. gods i Vejlby samt Led
bæk og Højgård godser, der var indlemmet i rytterdi
striktet. 1731 Udmeldelse af synsmand. 1739 Specifi-kation over husmænd og indsiddere i distriktet, som
.. intet svarede til regimentkassen, med oplysninger om
åhtallet af deres husdyr. 173o Proklama om levende
hegns plantning. I72I-58 Trætter om og påtale af kræn
kelser af brugsret til jord, forsømmelser af hegns
pligt. 1728-29 sag om misligholdelse af. aftægtskon
trakt. 1726 og 1731 Overfald og slagsmål. 1721-28
Barnemord, fødsel i dølgsmål og lejermål. 172o-23 og
u.å. tyverier. 1722 Ulovligt krohold. 1721-3o Fangers
transport- og benådning. 1717-28 Udgifter på og indtæg
ter af delinkventer.
Skifte- og overf or mynder ivæ sen.

GRyt 9.27-36 1716-1725,- 1731-1753 og 1758-1765

Skifteprotokoller lo bd.

I alle protokollerne er dér indhæftet el. indlagt
personregistre udarbejdede af landsarkivet. Regi
steret i protokollen løbenr. 31 er.dog fælles for
denne og protokollen løbenr. 3,2.
27

I7I6-I725 (aut. 1. aug. 1716) ........................ 1 bd.

28

1731-1736 (aut. 3o. juni 1731) ...................... 1 bd.

29

1736-1740 (aut. 4. febr. 1737) .....................

30

I740-I743 (aut. 4. april 1746) ...................... 1 bd.

31

I744-I75I I æed register til både I og
II ............................................................ 1 bd.

32

I744-I75I II ............................................................ 1 bd.

1 bd.

Skifteprotokollen I744-51, der ifølge sed-

- 27 .delregistraturen er aut. 23. juni 1749, er
delt i to bind ved en nyere ombinding.

GRyt 9«37

33

1751-1753 ................................................................................... 1 bd.

34

1758-1762 (aut. 31. okt. 1764) ................................. '. 1 bd.

35‘

1762-1764 (aut. 3. juni 1766) ...............

36

1763-1765 (aut. 31. okt. 1764)

1 bd.
....................

1719-1732 Konceptskifter og konceptskifteprotokol
ler med. bilag.............................................

1 bd.

1 pk.

GRyt 9*38

1732 Skiftebrev efter sr. Henrik Meyers afd. hustru
Kirstine Münster af Vranderuphovgård ................................. 1 bd.

GRyt 9.39.

1742-1754

Forskellige skiftearkivalier .......................... 1 pk.

1742 Konceptskifte. 1749 Et skiftedokument. 1751 To
konceptskifteprotokoller. 1753 Et skiftebrev. 1754
Konceptskifteprotokol.

GRyt 9.4p

1755-1757

Forskellige skiftearkivalier .......................... 1 pk.

1755-5.6 Konceptskifteprotokoller. 1757 Et koncept
sk ift e me d b il ag.

GRyt 9.41

Kronologisk register til pakkerne løbenr. 39 og 40
omfattende tiden 1753-57, for hvilken skifteproto
kol mangler ...........................................................

1 bd.

GRyt 9»42

1758-1762 Skiftedokumenter specielt vedr. auktioner
i dødsboer
..................................................... ..
1 pk.

GRyt 9.43

1762’ • Koncept skifteprotokol ..................................................... 1 bd.

GRyt 9»44

1763

GRyt 9.45

1762-1765 Skiftebreve, konceptskifter og skiftedo
kumenter ................................................

Konceptskifteprotokol

............................................ 1 bd.
1 pk.

Heri bl.a, et læg skiftet.efter .major Johan Moldrup
vedk.

GRyt 9.46

1695-1737

Overformynderiprotokol ......................................... 1 bd.

GRyt 9.47

1738-1749

Overformynderiprotokol ......................................... 1 bd.

GRyt 9*48

1764

Overformynderiliste........... ............................................... 1 pk.

Ulykkelige hændelser. Hjælp til
rytterbønderne og disses ydelser
til kongen og de fattige.
GRyt 9»49

I717-I73I Ulykkelige hændelser og hjælp til rytter
bønderne .......................................................
1 pk.
1721 Udsættelse af strandvagter til forhindring af
landgang fra pestbefængt skib. 1717 Krigsretsdom
et afbrændt rytterhus vedr. 1731 brandsyn. 1717-31
Friheder og bygningshjælp bevilget brandlidte. 1721-

- 28 29 og u.å. Lånekorn og hjælp til anskaffelse af plov
heste.
GRyt 9.50 -

1718-1735 og u.å.

Afgifter og skatter ................................

1 pk.

1721-28 Fæstepengeregnskaber. 1721-24 og u.å. Regnska
ber og kvitteringer for modtagne månedspenge. 1718-22
' 'Afgifter af møllerne. 172o-22 Restancer af møllerne.
1721-22 og u.å. Afgifter af distriktets huse. 1721,.
1728 dg u.å. Øde og ubefindtlige huse, hvis afgifter
førtes både til indtægt og til udgift. 1721 Betaling
til regimentkassen af uretmæssigt oppebårne afgifter.
'1728 Smørlandgilde af Lerbæk og Højgård godser. 173o■31 'Kornskatspenge af samme godser. 1728-3o Korn leve
ret af rytterbønderne for betaling (afkortning i må' ‘ ‘ ne’d’spengene). 1722-24 Konsumtion, folke- og familie
skat. 1733-35 Skatterestancer.

,

Vedr. rytterbøndernes leverancer af hø og. halm se
pakken løbenr. 19.
GRÿt 9.51

1720-1755 °g u.å.

Dragon og landmilitstjenesten ..... 1 pk.

1728 Juli kvartals marchpenge af Lerbæk gods. 1729
Ekstrakt af regnskab over march- og udredningspenge.
Fortegnelse over dem, der 1743 og 1747-52 havde få
et frihedspas el. tilladelse til midlertidigt at for
lade 'rytterdistriktet. 1742-55 Kautioner for sådanne
værnepligtige. 172o-43 og u.å. Forskelligt dragoner
ne og landmilitsen vedk.
GRyt 9.52-54 Ægtbøger .....................................................................................................

52.

1713-I727

(aut. 1. jan. 1713) ............................ 1 bd.

53

1727-1740

(aut. 8. febr. 1729 )........... 1 bd.

54

1740-1749

(aut. 29. juli 1741) . ........................ 1 bd.

3 bd.

GRyt. 9«55-•

1721-1744 Rekvisitioner på og repartitioner af ægter og
indkvarteringer. Sager mod bønder, der udeblev fra til
sagte ægter.....................................................
1 pk.

GRyt 9.56

I732-I733

Fattigvæsensprotokol .........................................

l bd.

Lister over sognenes beboere og de dem pålignede fat
tigbidrag samt over almisselemmerne og de dem tildel
te understøttelser.
GRyt 9.57

1752-1770

Protokol for de fattiges herredskasser .... 1 bd.

Aut. 2. jan. 1752. 1774-98 benyttet, som forhandlings
protokol for Koldinghus (Vejle) amts fattiginspektion
og I840-4I som forhandlingsprotokol for amtsfattigdirektionen.
Re'gnskabsarkivalier, der ikke kan
anbringes i en enkelt af ovenstå
ende saggrupper.

GRyt 9«58

1722 Regnskab over rytterdistriktets indtægter og
ûdgifter .....................................................................................................

1 bd.
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GRyt 9.59

I72I-I729

Regimentskriverens regnskabsekstrakter ... 1 bd.

GRyt 9.60-6I 1719-1731(?)

Afskrivningsbøger for månedspenge m.m.

2 pk.

Afskrivningsbøger for månedspenge, skovskyld og tien
depenge af bøndergårdene, for afgifter af gadehuse og
møller, for tiender af proprietærgodset, lejligheds
vis også for forskellige skatter og for betalingen
for fæstebreve og kvitteringsbøger. Se nærmere speci
fikationerne på omslagene med oplysninger om rubrik
kernes indhold og motiveringer for de foretagne date
ringer.

GRyt 9.62

60

1719-1724 .......................................................................

61

1725-1731(?) ................................................................. 1 pk.

1724-1730

1 Pk.

Afskrivningsbøger for march- og halmpenge

1 pk.

Se nærmere specifikationerne på omslagene.

GRyt 9«63

1718-1732 og u.å.

Forskellige regnskabsarkivalier .. 1 pk.

1718-32 og u.å. Regnskaber og regnskabsekstrakter.
1722-31 Udbetalinger til andet end ryttergodsets
administration, opretholdelse og forbedring. 172132 Lister over restancer (og indbetalte restancer).
I72I-31 og u.å. Regnskabernes revision. U.å. Nota
ter og udregninger.
Ûden for godset.
GRyt 9*64

'

I715-I757 Arkivalier, der ikke hører hjemme i rytter
distriktets arkiv, men har forbindelse med ryttergod
set .............................................................
1 pk.
1721-1757 Arkivalier rytterregimenterne vedkommende.
1745-1757 og u.å. Breve til jægermester for Koldinghus og Haderslev amter samt øen Als Ditlev von der
Lieht samt koncepter til breve fra ham og en officer.
1720-26 Regimentskriver Andreas Raschs og hans enkes
privatarkiv. 1715-31 Regimentskriver Jens Mortensen
Kasbergs, hans broder og medhjælper Anders Mortensen
Kasbergs og hans fuldmægtig Jens Damgaards privatar
kiver. 1732-39 Boet efter regimentskriver Kasberg,
afslutningen af hans regnskaber, hans enkes og hans
broders korrespondancer. 174° Brev til regimentskri
ver Søren Hachsens enke.

TILLÆG
SAG- OG STEDREGISTRE

En protokol lader sig ikke,dele. Vil man gøre ryttersessionernes forhandlings
protokoller, hvis indførsler vedrører mange vidt forskellige sager, let til
gængelige for dem, der søger oplysninger om bestemte emner, må man altså ud
arbejde sagregistre til disse protokoller. Anderledes stiller sagen sig for
korrespondancepakkernes ..vedkommende. Deres indhold af breve, kopier og koncep
ter skulle det være muligt at ordne efter saglige principper. Mange af I7OOtallets breve fra centraladministrationens kontorer angår imidlertid flere
sager,, som ikke, har. noget med hinanden at gøre. Læggene med breve af forskel
ligt, indhold ville således blive store. Hertil kommer, at man kan opstille
mange saglige, ordningssystemer, og at. deres, anvendelse altid rummer flere
kilder til fejl og muligheder for dobbeltplaceringer, Man vil derfor aldrig
ved en saglig ordning nå frem til en anbringelse af de enkelte breve, som er
den rigtige og den eneste rigtige. Af de ovenfor anførte, grunde er ryttergods
arkivernes kofrespondancepakker ordnet efter de i datidens lokale administra
tion, hævdvundne principper, nemlig, efter modtagere, dernæst efter (grupper)
af afsendere,, endelig kronologisk efter brevenes datoer. Når breve ordnes på
denne måde,bliver der. kun én plads eller,, hvis flere breve er dateret, samme
dag, nogle få pladser, på hvilke det enkelte brev kan ligge. Behovet for at
vejlede dem., der søger, oplysninger om bestemte emner, må man, ligesom det var
tilfældet for sessionsprotokollernes vedkommende, tilgodese ved at udarbejde
sagregistre til korrespondancepakkerne.
Brevene og indførslerne i sessionsprotokollerne omhandler så godt som
altid flere forskellige sagforhold. Er der ingen kausalforbindelse mellem disse
(hvis det ene f.eks. er en bevilling på lønforhøjelse til regimentskriveren og
det andet, en godkendelse af en aftægtskontrakt), registrereres indførslen el
ler brevet i de foreliggende sagregistre under alle til sagforholdene svarende
saggrupper. Er de derimod årsagsforbundne (hvis f.eks. det ene er eil bevilling
på sædekorn til en ny fæster, og det andet er en godkendelse af samme fæsters
aftægtskontrakt med hans forgænger), bliver indførslen eller brevet kun regi
streret under én saggruppe.
Undertiden er de sagforhold, et brev eller en indførsel omhandler, for
bundne med hinandén gennem et tredje, som ikke omtales udtrykkeligt. I det
benyttede eksempel er det forbindende led således beslutningen om at ordne
indgåelsen af det nye fæstemål. De ikke anførte forbindende sagforhold af den
ne art er ved registreringen behandlet på: lige fod med de direkte omtalte.
I øvrigt er sagregistreringen foregået på den måde, at det ved et skøn er
afgjort, hvilke af de forskellige breves og indførslers med hinanden årsagsfor
bundne (omtalte eller underforståede) sagforhold der må betragtes som de vig
tigste i de givne sammenhænge. I det flere gange anførte eksempel må.det vig
tigste sagforhold således blive “beslutningen om at ordne indgåelsen af et nyt
fæstemål. Klager en rytterbonde i et brev over nogle slag, en skovbetjent har
tilføjet ham, og beskriver han de forudgående begivenheder udførligt, må det
vigtigste sagforhold være skovbetjentens voldelige adfærd osv. Samtidig med
bestemmelsen af brevenes og indførslernes vigtigste sagforhold er der opbygget
et system af saggrupper, der svarer til og defineres ved disse sagforhold og
eventuelle sagforhold, der ikke er årsågsforbundne med andre. Dette system er
efterhånden simplificeret og gjort så konsekvent og overskueligt som muligt
ved sammenlægninger og ved over- og underordninger af saggrupperne. Endelig er
de forskellige breve og indførsler registreret under de saggrupper, der svarer
til deres vigtigste sagforhold.
Ovennævnte regler for registrering medfører ganske vist, at den, der søger
oplysninger om et bestemt emne, kan komme til at gennemgå de under flere sag
grupper registrerede breve og indførsler, deriblandt en del, som ikke indehol
der noget, den pågældende kan bruge. Sammenlignet med et system, der omfatter
saggrupper svarende til alle forekommende sagforhold, er det foreliggende sy
stem imidlertid ensbetydende med en meget stor og absolut nødvendig reduktion
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af sagregistrenes omfang. I øvrigt ma det erindres, at det som regel ikke er
om et enkelt emne, en "benytter af arkivalier søger oplysninger, men om en ræk
ke emner. De "breve og indførsler, der handler om det ene af disse emner, er
ofte de samme eller registrerede under de samme saggrupper som de breve, og
indførsler, dér handler øm- (nogle af) de andre'.
Sagregistrene må benyttes på den måde, at man ud- fra de betegnelser for
sagfn-rhold. der "definerer de forskellige Saggrupper, slutter sig. til, om de
og. (eller) eventuelle med dem årsagsforbundne sagforhold har interesse, såle
des at de under saggruppen registrerede breve og indførsler skal gennemgas.
Det vil naturligvis lette benyttelsen, hvis man i forbindelse med saggrupper
nes definitioner anfører" de andre sagforhold, som særligt hyppigt omtales i de
under saggruppen registrerede breve og indførsler, og hvis man fra de saggrup—
per, der er defineret ved bestemte sagforhold, henviser til dem, i hvis breve
og indførsler disse sagforhold undertiden omtales, men ikke er betragtet som
de i de givne sammenhænge vigtigste.' Når en saggruppe ved den foretagne syste
matisering kan undérordries to andre, kan det ligeledes lette benyttelsen af
registrene, hvis man fra den saggruppe, der ikke vælges, henviser til den, der
vælges. De foreliggende sagregistre er i nogle tilfælde forsynet med specïfiieationer og henvisninger som de ovenfor omtalte. (Se f.eks. fortegnelsen over de
sagforhold, der omtales i 4. regiments sessionsprotokoller i forbindelse med
fæstémåls indgåelsej afståelse og fortabelse (saggruppe H 1)).
De sagforhold, der er de vigtigste af dem, brevene og indførslerne om
handler, er bestemt ved ét skøn på grundlag af mere eller mindre indgående ana
lyser. For at lette arbejdet og skabe større konsekvens, er der i øvrigt op
stillet visse generelle regler, efter hvilke nogle af udvælgelserne er fore
taget. ■
Sagregistrene er udarbejdet på grundlag af en enkelt kursorisk gennemgang
af breve og indførsler uden nogen verifikation af de forskellige citater. Det
er derfor givét, at de er behæftede med en del fejl. Udarbejdelsen af fuldt
forsvarlige sagregistre ville fordre, at hele stoffet blev gennemgået én gang
til og helst af en anden end den, der har foretaget den første gennemgang. Til
en sådan form for kontrol har det imidlertid været umuligt at afse arbejds
kraft .
De, der skal benytte forhandlingsprotokoller og breve, har ikke alene
brug for sagregistre til disse arkivalier, men også for sted- og (eller) per
sonregistre. Ryttergodsernes arkivalier vedrører hovedsagelig folk af bonde
stand, der næsten altid havde almindelige -sennavne og således kun kan identi
ficeres ved hjælp af deres bopæl. Da antallet af breve og indførsler, der ved
rører de enkelte byer, aldrig er særlig stort, må man for ryttergodsernes ved
kommende kunne undvære personregistre og klare sig med stedregistre.
De overordnede saggrupper, der er fælles for de forskellige sagregistre.
A. Ryttergodsets administration i almindelighed. Godsets funktionærer.
B 1. Jordebøgers anskaffelse og affattelse.
B 2. Forøgelser og formindskelser af ryttergodset og af de enkelte ejendommes
tilliggender^.
C. Krænkelse eller bestridelse af andres ejendoms- og brugsret til markjorder
og bygninger .Fe jl i og uoverensstemmelser mellem jordebøger, matrikler," ad
komstbreve o.lign.
D. Slotte og hovedgårdsbygninger med inventar, gårdspladser, haver, vandspring
osv. Bygninger til disposition for godset, for offentlige myndigheder og
efter 1717 for rytterne. Disse bygningers inventar. Veje, broer, færgebroer
o.lign.
E. Hovedgårdenes og efter 1717 rytterkoblernes drift. Ryttergodsets magasin
korn og høbeholdninger.
F. Skovbrug og tørveskær, jagt og fiskeri.
G. Kirker og skoler, præster, degne og skoleholdere, kirkejorder samt kirke
eg
kongetiender.
H 1. Ifytterbøndernes (og andre brugere af ryttergårdenes) erhvervelse, afståelse
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H 2. Bevillinger og privilegier.
H 3. Ændringer i kontrakter vedr. bønders rettigheder i fast ejendom. Dispen
sationer fra privilegier.
I. Inkvisitionsforretninger og syn, der omfattede mange ejendomme.
J 1. Landsbyfællesskabet og den sociale forsorg, driften af bymarkerne og de
enke1te gårde.
J. .2-5« Håndhævelse af kongens hals- og håndsret og det juridiske forsvar for
godsets bønder, for så vidt som det ikke kan henføres til andre saggrupper.
J 2. Misligholdelse af kontrakter og aftaler mellem bønder og mellem bøn
der og folk uden for ryttergodset.
J 3« Krænkelse af privilegier, overtrædelser af told- og konsumtionsbestemmelser.
'
J 4. Kriminelle handlinger m.m.
J 5« Rettens pleje, straf og benådning.
K. Skifte- og overformynderivæsen.
L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets ydelser til bønderne i
form af gaver og lån. Øde gårdes dyrkning og afgang for øde.og ubefindtligt
• ,■ gods.
LI. Ildebrande.
L 2. Bygninger beskadigede af storme og oversvømmelser.
L .3. Husdyrsygdomme og hjælp til bønder, der ikke havde de dyr, driften af
, deres gårde fordrede.
L 4« Misvækst- Og hjælp til bønder, der manglede korn eller græs.
.. L 5. Udvisning og hjælp til indkøb af træ. Andre former for hjælp til bøn■.derne.
L 6. Øde gårdes dyrkning og betaling af de dem påhvilende afgifter. Afgang
for øde og ubefindtligt gods.
M. Rytterbøndernes ydelser til kongen. Deres forhold til rytterne og andre
tropper før 1717«
'M 1. Landgilde.
M 2. Før 1717s Bøndernes ydelser til distriktets rytteri, forholdet mellem
rytter og bonde. 1717~1733s Månedspengo og skovskyld, halm og halmpenge.
M 2a. Midlertidige indkvarteringer.
M3« Portionskorn og portionspenge. Korn, hø og halm leveret for betaling.
M 4. :Skatter og afgifter.
M 5. Ægter og arbejde.
M 6. Dragon- og landmilitstjeneste. Bøndernes forhold til.dragonerne og
landmilitsens soldater.
N. Restancer og regnskabsvæsen i almindelighed. ...
O. . Regimentkassens indtægter af og udgifter til andet end ryttergodset. For
skelligt rytterne, andre hvervede soldater og deres officerer vedkommende.
P. Forskelligt.

SAGREGISTER TIL 4. JYSKE RYTTERREGIMENTS (SKANDERBORG RYTTER-'

DISTRIKTS) SÈSSIONSPROTOKOLLER I686-I7I6 (GRyt 4.1-3 OG GRyt

8.1).
Der henvises til protokollerne véd. de to sidsté cifre i årstallehé foi* dé på
gældende, indførsler-og ved sideangivelser ,i parenteser. GRyt 4.1 omfatter are
ne 168671702, GRyt 4.2 årene I703-I707f GRyt. 4.3 årene I707-I714 og GRyt 8.1'
årene 1714-1716.

Registeret er udarbejdet pågrundlag af regimentskriverens (og andres) memoria
ler og ekstrakter af bøndernes supplikker med hensyntagen til sessionernes re
solutioner, der er indført umiddelbart efter eller som regel i spalter til
venstre for memorialerne og ekstrakterne. Derimod er generalkommissariatets
approbationer til sessionernes resolutioner kun gennemgået, når de pågældende
memorialer og resolutioner undtagelsesvis ikke er indført i protokollerne'.'l'il
resolutionerne 96(199r-2O3r) er approbationerne indført fol. 2O4r-210v, til
99(271 f.) er de indført fol. 271v-273r, til OO(318v-326r) fol. 326r-.327v, til
01(328r-334r) fol. 334v-336r,.til Ol(336r-337r) fol., 337r, til 01(340r-342r)
fol..346r^347r, til 01(,342r-344v).fol. 345r-346r, til Ol(347v) fol. 348r, til
Ol(348r-349v) fol. 349v-350r, til 01('35'0v-352r) fol. 352? f,, til 02(353r f.
og 354r f.) fol.. 360v; f., .til O2(355r-358r) fol. 358v-36ov. til 03.(2r-10v) ,
fol,. 3Qr-34v7'til 03(llr-26v) fol. 37r-42r, til O3(42v-53v) fol. 68y-7.7v, til
O4(79r-&9v) fol. lilr-lÎ3r, til O4(89v) fol. 113r, til 04(90r-103v) fol. II3-135v, til Q4(136r-.138r) fol.. 17.0r-171r og 171v-172r, til O4(142r-149r) fol.
182v-184v, til 04(149r-162r) fol. 172r-173r, 173r-180v og 180v-182r, til
O5(185r-18?v) fol. 200r-207r, til O5(19Or-197r) fol, 216r-220r, til O5(19?r-,
198v) fol. 207v-208v, til 05(222v-225r) fol. 230v-232r, til O5(232r-24Pr) fol.
270r-271v, til O5(24Ov-249v) fol. 272r-28or. til O5(25Or ff.) fol. 280r-281r,
til O5(251r. ff.)„ fol. 269r ff., til. O5(253v) fol. 282v, til O5(254v f.) fol.
321V-.322V,.'til O5(261r-263r) fol. 281r-282r, til 05(267v f. ) fol. 285v f., til
O5(268v ff.) fol. 282v f., til O5(283v-285r) fol. 290r-291r, til 06(291r-298r)
fol,. 323r-324v, til O6(298r-3O5r) fol., 324v-333v, til 06(317r-318r) ’fol. 333v335r, til 06(318r-319r) fol. 335v-336v, til O6(319v) fol. 337r, til 06(320r f.)
fol. 342v f., til O6(337v ff.) fol. 34ov f., til O6(338v-339v) fol. 341r-342v,
til O6(.354r-361r). fol. 369v-38or og 388v-390r, til O6(361v f. ) fol. 39.0r ff.,
til 06(362v-364r) fol. 381v-383v, til O6(364v f.) fol. 380v f., til O6(365v)
fol. 383v f., til 07(391v-404r) fol. 415v-425r, til 07(404v-406r) fol. 425r428r, til O7(4O7v-414r) fol. 414r-415v, til 07(2r f.) fol.' 9r-10r, til 07.(2v3v) fol. .l.Ov-llv, til .07(1.2r-14r.) fol. 42v-45v, til 07(16v-23r) fol. 46r-48r,
til O7(23v-34v) fol. 48r-58r. til O7(39r-41r) fol. 58v-61r, til 07(41r-42r)
fol. 61r-62v, til 07(63r-66r) fol. 66r-69v, til 08(69v-71r) fol. 71v-73r, til
08(73v-82v) fol. 92v-95r, til 08(83r-89r) fol. 99r-105v, til O8(89r f.) fol.
105v-106v, til 08(108v-115r) fol. 133v-136r, til O8(115v-121r) fol. 138r-143v,
til 08(121v-123r) fol. 143v-146r, til 08(124r-125r) fol. 146v f., til 08(125r129v) fol. 147r-148v, til O8(131v-132v) fol. 148v-149v, til 08(149v-151r) fol.
154r f., til O8(151r-154r) fol. 154v-159v, til O9(167r-171v) fol. 181v-183r,
til 09(172r-180v) fol. 183v-189r, til O9(197v f.) fol. 201v f., til O9(198r200r) fol. 202r-205r, til 09(208r-215r) fol. 218r-220r, til 10(232r-236r) fol.
238r-239r, til ll(262v-268r) fol. 270r-272r, til ll(268v) fol. 272v, til
ll(272v-277r) fol. 277r-279v og 287v, til ll(280r-282r) fol. 298v-299v, til
11(282v-286v) fol. 299v-3O3r, til 12(292v-296r) fol. 296r-298r, til 12(3O3r f•)
fol. 325r f«, til 12(3O3v-316r) fol. 318r-322v, til 12(316r ff.) fol. 32>326v. til 12(317r f.) fol. 322v f., til 13(324r f.) fol. 324v f., til 13(349v353r) fol. 353r f., til 14(2r-9v) fol. 9v-12v. For den følgende tids vedkom
mende er kun approbationerne indført i protokollen, eller også er approbatio
nerne indført side om side med memorialerne og resolutionerne.

- 35 A. Ryttergodsets administration i almindelighed. Gödseis funktionærer»
Sessionernes mødedagé og dagsorden, sessionsherrernes mødepligt og kompetences
87(5r ff.).
Udgifter til sessionerne (til papir m.m.)? 98(245v) OO(315v)(321r f.)(323r)
O6(319v)(365v) O9(18Ov) ll(280r f.).
Ægter for sessionsherrernes 89(46r) 12(317r f. ).
Regimentskriverens ekspedition af supplikker, resolutioner og fæstebreves
O3(5Or f.) O5(199v f.).
Regimentskriverens kautions 87(6v).
..Ydelse af skriverskæppe til regiment skriveren var afskaffet s 95(167v).
Vederlag til regimentskriveren for udgifter til skrivematerialer og sessions
rejsers O3(35v f.)• Vedr. udlæg for sagsomkostninger o. lign, se J 5«
Ægter for regimentskriveren og hans folks 9O(59r) 95(167r f.) 98(259r f«)
O9(23Or f.).
Anskaffelse af protokoller til regimentskriverkontorets 86(lv) 87(6r)(llv)(14r)
94(125r)(139r) 95(171v) OO(315v)(321r f.)(323r)(333r)(333r f•) O3(53v)
04(103r f.) O7(34v) O8(88rX117r) 13(354v) 14(27r f.) 15(41v f.)(91v)(92r).
Vedr. jordebøgerne se B 1.
Overlevering og aflevering af regimentskriverkontorets arkivaliers 94(109r)
94(133r ff.)(146r).
Regimentskriverkontorets øvrige inventar (brændemærker, arkivskabe): 92(85v)
(90r) 94(103v).
Brænde til regimentskriverkontoret s O7(4O4v)(27v f.).
Insubordination og utilbørlig opførsel over for sessionerne, regimentskriveren
og hans folks 96(202r f.) O4(96r-97r) O6(3élv f. ) O7(394v) 09(230r f.).

B 1. Jordebøgers anskaffelse og affattelse.
92(92v) 95(159v)(167r) 96(180v f.)(191r f.)(192r f.).

B 2. Forøgelse og formindskelse af ryttergodset og af de enkelte ejendommes
tilliggender.

Ryttergodsets forøgelse eller formindskelse ved køb eller salg og ved overfør
sel fra eller til andet krongods, overdragelsesforretninger og -terminers
88(30r f.) 89(46v f.) 94(104r)(105r f.)(135v ff.) 95(154v ff.)(157v f.)
(158r f.)(160v f.)(167r) 97(211r f.)(221r f.).
Ved auktion frasolgt ejendom ønskedes tilbagekøbt? 05(257v ff.) O6(32Or f.)
(366r-369v) O8(89r f.)(91r-92r).
Opdyrket fædrift sættes i hartkorn og gøres afgiftspligtigs 16(84v-86r).
Huse indføres i krigsjordebogen? O3(7r) 04(141r f.)(158v f•)(159r)(159r)
O5(188v) O8(9Or)(121v f.)(122r ff.) 16(77v-79r).
Gårdes egaliserings 88(33v).
Gårdes deling og sammenlægning, fraskillelse og tillæg af jord, fordelingen af
øde gårdes jorde på bymændene? 89(40r) 9O(53v)(56r)(58r)(6Or)(6Or)(6Or)(6Ov)
(61r)(61v)(61v)(64r)(68r) 92(86v)(90r f.) 93(95v f.) 94(104r ff.) 96(193v f.)
98(243r f.)(263r f.) 01(340v f.) O3(8r)(49v f.) 05(213r f.)(246v)(257v ff.)
O6(32Or ff.)(366r-369v) O7(395r f.) O8(136v)(137r f.) O9(172r)(22Or f.)
13(339r ff.) 14(355v f.)(26r ff.)(79v f.) 16(81v ff.). Se også H 1.
Ændringer som følge af udfaldet af trætter om rettigheder til jord se C. Uve
derhæftige bønders tab af selvejerrettigheder se H 1.
C. Krænkelse eller bestridelse af andres ejendoms- eller brugsret til markjor
der og bygninger. Fejl i jordebøger, matrikler og adkomstbreve. Uoverensstem
melser mellem hartkorn og afgifter.

En bonde havde hævd på selvejerjord, hvortil en anden havde ejendomsret?

- 36 06( 357? ff. > 0.7( 393v) ( 23v f. ) O&( 83r ) ( 115v) ( 136v) ( 13?r f.").
Selvejeres ejendomsret til deres gårde betvivless 95(164r ff.) O7(4O3r f.)
(26v f.) O8(83v ff.).
Dele ;af selvejergårdes jord blev pantsat til brugeligehed eller solgt uden ajourføring af krigsjordebogen og afgifternes O3(6v) O4(96r ff.)(157v f.)
(158r f.) O5(187r)(228v f.)(242v f.)(250r ff.)(257r) 06(299?)(356v f. )
(357r ff-) 07(393r f. ). Forbud mod sådanne pantsættelser og. salg 9O(6Ov).
Jord frakendt en by uden ajourføring af krigsjordebogen og afgifterne?
OO(325r f.) O5(2O9r-21Ov).
Bonde havde.brugt jord, som viste sig ikke at være ryttergods? O5(257v ff.)
O6(32Or ff.)(366r-369v) O7(395r f.).
Ulovligt fremlejet jord» forbud mod fremleje? 89(45v) 9O(6Ov f. ) 95(163v f.)
(164r ff. ),. Se også Hl.
Gård, der ikke var ryttergods, var fæstet bort af sessionen? 95(l$6v ff.)•
Samme jord blev fæstet til to mændj jord, der var overladt en rytterbonde,
blev solgt? 87(23? ff.) 89(47r)(48vf.) 95(158r f.).
Kirkejord blev fæstet til en anden end brugeren af den gård, hvortil den hørte?
97(220r ff.).
Huse byggede på byens grund, på anden mands jord eller ham til skade? O3(7r)
06(360r f.) O7(392v ff.).
Krænkelse af markfreden? Q4(13ôv f.)(160v) 05(187v)(222v f.)(241v f.)
08(120r ff.)(165v f.).
Brud på vangelag? 05(248r) O7(3Or).
Opstemning af vandet i mølledammene volder skade på enge? O6(359v) O7(29v)
(31v f.)(40r).
Ulovlige veje og nedlæggelser af veje og forter? 03(47v f.)(68r) 05(248v)
06(360r f.) O7(395v f.) O8(163v) O9(178v)(2O7r ff.)(221r) 14(29v). 15(481* f.).
Forskelligt? 89(37v f. )(38r)(40v f. )(45r) 9O(6-7v f. )(73v f.)(74r)(75r f.)
91(76v) 93(96v) 94(110v)(lllr f.)(125r f.) 95(150r)(156v ff.)(175? f.)(176r)
96(179r f.)(179v f.) 97(216v f.)(232v f.) 98(240v) 99(277v f.) OO(323v f.)
01(348v f.) O3(7r f.)(45v f.)(46r f.)(47r f.)(50v f.)(66v ff.) O4(91v f. )
(92v)(95v f.)(98r f.)(98v)(99r f. )(138r-1.39v)(151v)(16Or) 05(197? f. )
(222v f,)(228v f.)(243v f»)(244r)(244? f.)(248r)(250r ff.)(254r)(259v-261v)
(261V f.) O6(299r)(338v ff.)(355v f.)(356v f.)(357? f.)(360v f.) O7(393v)
(394v f.)(402v)(403r)(<06v f.)(15v ff.)(20r)(27? f.)(28r f.)(64r-66r) 08(84v)
(86v)(H9r f. )(124r f. )(131r)(151r-153r)(162r-164r)(ï65v f. ) O9(173v-175v)
(178v)(199? f.)(207r ff.-)(215r)(221r)(222r f.)(222v f. )(223r f.) 10(244v ff.)
ll(275r f.) 13(351? f.)(352r ff.)(254v ff.) 14(14v-16v)(28v)(.29?)(29v)
15(42v-44r)(46v f.)(47? ff..)(48r f.) 16(84v-86r)(94v f.)(100v)(101r f.).
Vedr. den ved nogle aftægtskontrakter sikrede brugsret til bestemte agre se
J 2.
D. Hovedgårdsbygninger, embedsboliger og offentlige bygninger. Offentlige byg
ningers inventar. Veje og broer,

Nissumgårds brand og genopførelse? 14(364v-371?) 15(49v: ff. ),.
Bygningerne på Nygård i Dover sogn blev ikke holdt ved lige? O3(3v)(43r f.)
O4(9Ov f.)(149v f.) O5(185r f.)(240v f.) O6(298r f.).
RingklosterS brande? O5(251rff.)(264r-267r) O6(316v) 16(81v ff.).
Testrupgårds brand (Kattrup sogn)? 05(283v-285r).
Skriverstue Opført ved ladegården på regiment skriverens bekostning og ham til
hørende? O3(65v f.). Vedr. skriverstuens inventar se A.
Tinghuset? 89(45v) 13(332r).
Gevaldiger- eller stokkehuset? .87(231*) 94(138r f.) 98(241r f.) O3(9v)
04.(161r..f^ ) O5(189r).
- ■ ■ ;
‘
(Lejede). kornmagasiner-? -86 (3v)' 87(24v) 88^31v)(35y) ß9(39?) 90(57?) 91(83v)
(83v f. ) 92(89r). Ny korntønde til magasinets 94(136v f. ).
Bro ved Ringkloster? •. 92(87r)(90v f.).
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E. Hovedgårdenes drift. Ryttergodsets magasinkorn.
Løjtnant havde livsbrev på Lønsgård i Linnerup sogn med tiendefriheds
95(168r ff.).
Jægermester, der boede på Nygård i Dover sogn, beskyldes for ikke at have er
hvervet fæstebrev på gården og for at vanrøgte den O3(3v) 04(90v f.)(149v f.)
O5(185r f.)(240v f.) O6(298r f.). Gården blev fæstet til hans fuldmægtig;
O9(18Ov f.).
Ringkloster..blev.delt i fire gårde; 16(81v ff.).
Tammestrupgård bortfæstess 12(3O3r f.).
Vengegård bortfæstes: Ô9(2Ï4r).
------—
—
Korn indkøbt til magasinet; 9O(56v)(56v).
Amtsforvalter står i restance med korn, han skulle levere til magasinet;
95(152vf.).
Vedr. rytterbøndernes ydelser af korn til magasinet se M 3»
Uspecificerede kornrestander og restancer, der både omfattede låne- og por
tionskorn? 97(216r f.) 0O(319r) O3(35v).
Vedr. magasinkorn, der udleveredes til nødstedte bønder se L 4»
Anvendelsen af magasinets overskydende beholdning; 87(19v f.) 92(85v f.)
96(178v f.).
Revision af magasinrégnskab og kornbeholdning; 94(132v f.). Se også pengeregn
skabernes revision saggruppe N.

F. Skove og tørveskær, jagt og fiskeri.

Såvel ryttergodsets som private proprietærers skove m. v. vedr.
Rebning og udskiftning af skove; O5(198v f.)(243r).
Udvisning af træ til rytterbønderne se L 5«
Geders afskaffelse (af hensyn til skovene); O3(36r f.) O7(397v ff.)(24r f.)
O8(83r f.)(116r) O9(172r f.)(220v).
Restancer med oldengæld; 94(104? f«) 03(3? f«).
Ulovlig skovhugst og hugst af gærdsel i kær og moser; 98(254v) O2(357v)(357v f.)
(358r) 03(3? f«)(4? f.)(44v f.) O4(9Or f.)(104r)(108v ff.)(154v ff.)(156?)
(156r)(156v)(157r) 05(186v)(188r f.)(210v f.)(229v f.) O6(317v f.)(318r ff.)
07(403? f.) 10(240r-241v)(249r)Husmænd formenes ret til tørveskær; O7(39v).
Afvanding af sø af hensyn til tørveskær; 14(29v) 15.(49? f« )•
Betaling af ulvepenge; 90(59?)«
Krybskytteri ; O6(3Olv ff. ).
Fiskeri vedk.; 92(88r f.) 94(125v f.) 95(165v f.).
Jagtægter skulle udskrives gennem regimentskriveren: 95(166r).
Jægermesteren fordrede urimeligt mange ægter; 94(139? ff«)» krævede uberettiget
oldengæld; 94(140r f.).
Skovbetjentene havde ikke ført tilsyn med, hvem der huggede udvist træ;
O4(163r ff.).
Overgreb fra skovbetjentenes side i forbindelse med (påstået) skovhugst;
03(3?.f«) 10(237? f•)(240r-241v)(249?) 16(61v-63r). Se også skovhugstsagerne.
Skovbetjentene havde taget for store panter for ulvejagtens forsømmelse m. m.;
01(341r-342r) 03(2r f.)(3év f.)(42v f.) 04(90r f.)(149? f«)«
Skovbetjentene påstod uberettiget, at lyngslet uden udvisningsseddel var ulov
lig; 04(109v ff.)(156v) O5(186v f.)(249v).
G. Kirkerne ag deres indkomster, præster og degne, kongetiender.
Såvel ryttergodsets som private proprietærers kirker m. v. vedr.

- 38 Byggearbejder på Ry kirkes 98(26Or-262v), nedtagning af Bryrup kirkes blytags
10(236r f.).
x
Kirketiendernes 03(9v f«)(45r fO .P4t77y...^?t;X97yj;f:# )(167v f<* ) 05(199^ f*)
O6(317v) 10.(236r f,.).
.. ..
- -....,
Kirkejorder og afgifter af kirkejorders 93(92v-94v). Se også saggruppe C,.
Præsten i Ry, hvis kirke var berøvet tårn og bly, ville gøre en mand, der ikke
havde de nødvendige, kvalifikationer, til kirkeværges 95(175v).
Degnetiendens størrelses.96(185r). -,
Kongetiendernes 94(117^ f«)(117v) OO(279r-281r)(312r-313v) O2(353v)(354v f«).

H 1. Rytterbøndernes (og andre brugere af ryttergårdenes) erhvervelse og
sikring, afståelse og fortabelse af rettigheder i fast ejendom.
Nogle selvejere havde ikke erhvervet husbondholdsbreves 9é(200v)(201r f.)
98(259v f.) 99(270r f.)(275v) 03(49v f.) O4(92r)(139v f.)(150r) O8(137v)
O9(173rf.).
x
Nogle fæstere havde ingen fæstebreves 98(201r f. ) 98(259v f«)«
Selvejeres og fæsteres erhvervelse, afståelse og fortabelse af rettigheder i
gårde, huse og jorder. • Årsag til et fæster- eller ejerskifte kunne være et
dødsfald, alderdom og svagelighed, misligholdelse af forpligtelser (byg
fæld, afklædning, fremleje af jord, restancer m. m.) eller forarmelse, som
igen kunne skyldes udygtighed eller ulykkelige hændelser (brande, storm
skader, kvægsyge, misvækst). Et fæstemål kunne blive afbrudt ensidigt ved
rømning, ved fraflytning uden lovlig opsigelse eller ved dom for gårdforsiddelse. I alle tre tilfælde kunne der blive tale om forfølgelse til straf
og skadeserstatning, som eventuelt måtte udredes af en.kautionist. Selvojere,
der ikke overholdt deres forpligtelser, kunne på samme måde blive dømt til
erstatning, hvilket ofte medførte tabet af deres selvejerrettigheder. På
fredelig vis kunne en gård skifte ejer ved skøde eller ved skifte efter
dødsfald, medens et fredeligt skifte af fæster forudsatte den hidtidige fæ
sters død, lovlige opsigelse eller opladelse., ofte i. forbindelse med aftale
om aftægt eller ægteskab. Var den nye fæster udskrevet til dragon, skulle
han først frigøres fra militærtjeneste. Var der ikke på forhånd sikret en
afløser efter en fratrådt fæster,, kunne det blive nødvendigt at bortauktio
nere ejendommen eller udbyde den til fæste på tinge. Meldte ingen sig, kun
ne ejendommens tilliggender blive fordelt på andre bønder, eller sessionen
kunne pålægge dem midlertidig af drive jorderne for regimentkassens regning
og føre opsyn med bygningerne. Sessionen skulle godkende nye ejere og fæste
re og give dem husbondholds- og fæstebreve, der som regel var betinget af
ydelsen af en sum penge til husbondhold eller indfæstning. Den, der overtog
en forsømt gård, fik gerne bevilget forskellige friheder og lettelser og
forskellige former for hjælp. Skønnedes de. ikke tilstrækkeligt vederhæftige,
kunne det pålægges dem at stille kaution. I nogle tilfælde havde de nye
fæstere vanskeligheder med at få den bevilgede hjælp, i andre viste de sig
efterladne med indfæstningens betaling. Det er meget almindeligt, at der i
forbindelse med ejer— og fæsterskifter blev foretaget syn på ejendommene og
opgørelser over aktiver og passiver i de hidtidige e jeres eller festerés boer.EndeUg
må det nævnes, at ejer- og fæsterskifter kunne, give anledning til delinger
og sammenlægninger af ejendomme; ,87(4v)(22v f.)(23r ff.)(26v f.) 88(31r f.)
(36r f.) 89(38r f.)(38v)(39v)(39v f.)(40r)(44r)(46r) 9O(52v f.)(53v)(53v)
(56r)(56r)(57r)(58r)(58v)(58v)(6Or)(6Or)(6Or)(6Ov)(6Ov)(61r)(61v)(61v)(62r)
(63v f.)(64r)(64r f.)(64v)(66v f.)(67r f.)(68r)(68r)(69v f.)(70v f.)(72r)
(74r) 91(76r)(76r f.)(76v f.)(77v)(77v f.)(79r)(84r) 92(84v)(84v f.)(85r)
(86r)(86v)(90r f.) 93(92r)(95r f.)(95v f.) 94(99r f.)(102r f.)(104 r ff.)
(HOr f. )(lllr)(112v ff.)(114r f. )(118r)(129v f. )(137r f.)(140v f. )
95(148r-149r)(16Or)(16Ov)(16Ov)(16Ov f.)(163r)(171r f.) 96(182r ff.)(183v f.)
(185v)(186r-19Or)(19Ov)(193v f.)(194r f.)(194v f.)(197v)(200r)(2o3v f., ryt
terbønder byttede ejendomme)(204r f.)(204v f.) 97(233v ff.)(235v)(235v f.)

- 39 98(242v-245v)(246r-247v)(25Or-251r)(258r-259r)(262v-263v) 99(266r f.)(266v267v)(268v)(269r)(269v)(271r f.)(273r-275r) OO(281v-283v)(283v-285r)(314v f.)
(315v)(318r)(319r.-f J(324v)(325v f-) 01(329r-332r)(336r-337v)(340r-341r)
(342r-343v)(347v) O2(356v f.) 03(8r)(10v-22v)(22v-26r)(29v f.)(35r)(48r ff.)
(49v f.)(5Or)(54r-65r)(66r)(66v) O4(79r-89v)(92r)(92r f.)(100v f.)(101r f. )
(106r ff.)(137r)(137v)(137v f.)(139v ff.)(144r^l49i,X150r-)(150r^-)-(152r)
. -XWr)(l-59r)(l-59v)(159 v)C159v)(i68r f.)(169r ff. ) O5(188v-)(l-88v)(-l^Or-197r)
(197v)(213r-214v)(215r f.)(219r ff.)(220r ff.)(223v. f.)(224v -f.)(232r-240r)
(242r)(242r f.)(244v f.)(245r)(245r f.)(245v f. )(246r)(246v)(246v)(251r ff.)
(268r)(268r ff.)(286r ff.)(288r ff.) O6(291r-298r)(298v f.)(299v)(3OOr f.)
(300v) ( 3O4r) ( 315v)'( 316r)(316r)( 337v-338v) ( 340r f. ) ( 346r-353v) ( 354v) ( 384r388r) O7(398v f.)(399v-400v)(400v-401v)(401v f.) O7(4O7v-414r)(2v-3v)(12r13r)(16v-23r)(24v)(24v)(25r)(25v)(25v f.)(30r f.)(30v ff.)(63r)(63v f.)
08(69v-70v)(70v-71r)(73r-82v)(83v)(83v)(86r f.)(90r)(106v-107v)(107v-108v)
(108v-115r)(117r f.)(117v)(117v)(118r ff.)(121r)(121v f.)(131v)(132r f.)
(149v-151r)(153v)(153v f.) O9(167r-169v)(176r)(176r f.)(176v)(179v)(189r ff.)
(190r ff.)(191r ff.)(197v f.)(198r f.)(198v)(198v)(199r)(199v f.)(2O5r f.)
(208r-213v)(214r-215r)(220r f.) 10(232r-236r)(243v f.)(252v f.)(254r)(254v)
(254v f.)(257r f.)(258v)(259r)(261v ff.) ll(262v-268r)(268v)(269r ff.)
(273v f.)(274r f.)(274v f.) 12(288r ff.)(289v ff.)(291r f.)(291v ff.)(3O3v316r)(316r ff?) 13(324r f.) 12(326v-329v) 13(334v ff.)(335v ff.)(336v ff.)
(338r ff.)(339r ff.)(339v-349v)(349v f.)(35°r) 14(355v f.)(361r-363r)(363r364r)(2r-9v)(13r f.)(17r ff.)(23v ff.)(24v ff.)(26r ff.) 15(29v-4ov)(41r)
(41r f. )(54v f.) 16(57r ff.)(59v-62r)(64v-79r)(81v ff.)(88v og 89*)(88v og
89r)(ß9v f.)(9év~99r)(99v og lOOr).
En del af de ovenfor citerede gårdforsiddelsessager førte ikke til en sessions
beslutning om, at fæsterne skulle sættes fra deres gårde, men -endt-fe., med en
advarsel el. anden form for betinget frafald. I nedennævnte tilfældfe?.fik
fæsteren- lov til at beholde sin gård mod at’stille”kaution? 86(lv) 87(?v)
(12v)(12v)(Ï3r)'(13r)(i3r)(13v)(13v)(2Or f. ) 95(150r f. ) 96(197v) 97(236r)
(23ér) 98(258r-259r) O3(7v f.)(8v) 04(100r)(100r f.’) 05(214* f.)._Q7..(-3bv ff.)
08(121r) 10(260y);.14l3.57v.,f.).-.............
...i-.:-.
T I695 blev det påbudt, at ingen officer måtte fæste”én ryttergård uden at ha
ve en borgerlig kautionist. De, der allerede havde fæstet gårde, skulle
stille kaution inden tre måneder? 95(163v).
Som allerede omtalt blev en del gårdforsiddelsessager afsluttet méd ,et betinget
frafald. På den anden side frakendte domme over fæstere, der havde mislig
holdt deres forpligtelser, ofte pro forma de skyldige deres fæster. Det kan
således være vanskeligt at holde gårdforsiddelsessager ude fra restance- og
andre misligholdelséssager. Ved udarbejdelsen af dette register er. den regel
fulgt, at de sager, der vedrørte mange bønder eller et enkelt forhold (f.
eks. bygfæld, restance med lånekorn) er at betragte som misligholdelsessager.
Selvejere tager dom over deres gårdes brugere til fæstes fortabelse og til
holder sig ret til at fæste dem bort til andre. Sessionen fordrer husbond
hold af de nye fæstere? O7(403r f.)(40év)(26v f.)(39r f.) 08(83v ff.)(13év f.)
(137v f.).
y Officerer og andre havde fået tilladelse til at opføre bygninger, som?sfculle
tilhøre dem selv, på ryttergodset? 9O(66v f. ) 92(87v) 05(223v f.

i--/
H 2» Bevillinger og privilegier.

Krobevillingers 96(181r f.)(181v)(184v) 04(104v f. ) 16(86v-88r).
Rys markedsprivilegiers 14(19r f. ) 15(45r f- ) 16(86vr88r).
H 3.'Ændringer i kontrakter vedr. bønders rettigheder i fast ejendom.
Dispensationer fra privilegier.

Lempelse af aftægtskontrakter og begæringer om sådanne lempelsers 87(6v)

-4o-,.
96(194v f.)(197v) O8(64r) 10(237v f.).
Midlertidige ogbestandige nedsættelser af afgifterne se L og M.

J 1» Landsbyfællesskåbet og den sociale forsorg. Driften af bymarkerne og de
enkelte gârdë.
Ægter med stakler; O6(3OOr). ,
Grandelaget drak idømte bøder opj 04(157? f« )•
Bymændenes pantning for påstået brugstyveri; 06(304? f.).
Rebning, delingsrebning, magelæg mellem bøndergårde, deling af gårdes bygningen
88(33v) 04(141? f.)(158v f.) O5(257v ff.) O6(32Or ff.)(366r-369v) 10(244v ff.)
14(28v) 15(4'6v f«.)«Græsjævning og græspenge;' 86(2v) 04(157? f«) O7(39v).
Grandelagets bestemmelser om markarbejders påbegyndelse m. m.; O3(6r f. ).
Særhyrde og særdriftr O7(64r-66r).
Hegningspligten, pligten til stengærders opsættelse; 95(153v) O3(5v f.)
O8(166r f.) 15(53v)(54?)(54r fo) 16(84v-86r).
Bygfæld og misligholdelse af pligten til bygningers genopførelse; 87(12v)
88(29r f.) 96(180r f.) 98(254v) O3(7v f. )(8v)(9?) 04(100.r)(100r f. ) 07(13? f«)
_08(121r). Se også H 1..
Afklædning for besætning; 94(102v). Se også H 1. Forbud mod udlån og udleje af
heste, og vogne; 95(166,v). ■
Afføring af korn, hø og græs; 10(260v). Se.også C (ulovligt fremleje) og Hl.

J 2-5« Håndhævelse af kongens hals- og håndsret og det juridiske forsvar for
godsets, bønder, når det ikke kan henføres til andre saggrupper.
J 2. Misligholdelse af kontrakter og aftaler mellem bønder og niellem bønder og
folk udenfor ryttergodset.

Misligholdelse af kontrakter om ejendoms- og brugsret til jord se C.
Lånte adkomstbreve kræves tilbage; 05(255? f. ).
Kontrakter Ogaftaler om ægteskab, medgift, aftægt og underhold; 9O(63v f. )
91(77? f.) 96(194v f.) 98(246r) O5(254v) O8(124v f.).
Kontrakter og aftaler om hyrders og tjenestefolks fæstemål; 03(lOr f.)
04(103v f.) O7(32r f.)(41? f.) 08(85r f.)(86v ff.)(87v f.)(90v f.)(116v f.)
(130r f.)(159v-162r) O9(225v) 10(236v f.). Vedr. karle, der havde forladt
deres pläds uden lovlig opsigelse og pas se M 6.
Aftaler om betaling for vareri tjenesteydelser og lån; 94(118r f.) OO(285r)
(285r f.)(320r) 04(162r f.) 05(249? f. ) O7(15v ff.)(41?) 10(255v ff.)(261r f.).
J 3« Krænkelser af privilegier, overtrædelser af told- og konsumtionsbestemmel
ser.
Krænkelse af møllepfivilegier; 04(164v-166v) O5(255v ff.).
Ulovlig brændevinsbrænden og ulovligt krohold; 87(8v)(16v) 9O(59v)(65v)
94(137v f.) 96(192v)(193r f.)(202r f.) OO(32Or f.) 07(40? f«)«.

J 4« Kriminelle handlinger.

Mord og drab; OO(32Ov f.) 02(353? f.) 05(221v f.)(247? f•) 06(317v) O9(215v f.)
(229?-230v).
.,
.
Vådeskud; 16(58v)(58v"f.). '
~ '
. ...
•.... .
Dødsfald under omstændigheder, der krævede retslig efterforskning; 89(41v)1
01(351v f.) O5(226v f.)(227v f.) 13(329v f.)(332v) 14(356v)(371? f«) 15(30r)
16(102v f.).
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Overfald, vold og slagsmål, trusler og undsigelser, æresfornærmelser; 88(36r)
89(41v) 94(H4v ff.) 98(242r f.) 99(275v f.) 00(320r f.)(321v f.) O2(357v f.)
O3(4v f.)(5v)(43v)(51r)(51r f.) 04(91? f.)(93?)(93r)(105r f.)(107? f.)(140v)
(140v f.)(160r)(160v f.) O5(187v)(187v f. )(242r)(244v-)(247v)(287r-288r)
O6(298v)(299v f.)(301r f.)(301v ff.).(318r ff.)(354*)(-354v)(359v f.)(360r f.)
07(394? f.)(397v)(4O3r fj(29v fi? Ö8(83v ff.)(123v) O9(17év f.)(177?)(177v)
(221 v f. ) ll(286v f. ) 14(27v f. 16(90v)(91r ff. ).
.Tvangshvérvning; 95(1'76?) 04(105v f.)(107v f. )(143v. f.)(153? ff. ) O5(185v f.).
.... Se også M 6.
Beskadigelse af anden mands husdy?; 94(114v ff.).
Selvtægt, overgreb i forbindelse med ransagning, voldelige forsøg på at hindre
ransagning; OO(32Or f. )(325?) O5(229v f.)(241r f. •) O6(289?-29Or).
Røveri og tyveri; 89(47v) 92(86v) 96(186r-190r) 97(224v f.) 04(163? ff.)
07(403? f.) 10(249v f.).
Hæle?i; 87(8v).
Brandstiftelse'; 96(186r-190r).
Hor og lejermål; 89(42r) 98(262v f.) O3(5r f.) 04(101v f.)(152r) 14(22v f.).
Omgængelse mod naturen; 0.1(349? f. )•
Fødsel i dølgsmål; Ol(351vf.) 03(5? f• ) O9(229?-23Ov).
Skørlevned, gudsfrygts forsømmelse og drukkenskab; Ol(331v) 04(160v) 14(357v f.)
(363?-364?)(24v ff.).;C„
Forbud mod dobbelgilder; 87(6v) 88(31v f.) O3(9?)(37?)(43v f.) O4(91v).
Ondt forligelsesmål mellem samlevende trolovede; 07(30? f.).
J 5« Rettens pleje, straf og benådning.

I sager, der var indbragt for session og regimentskriver, måtte intet foreta
ges uden øvrighedens vidende; 86(3?).
.Rytterbønderne skulle underrette amtmand og regimentskriver om deres trætter,
før de gik til retten; O4(161v) 05(187?)(242v)(254v-f«)•
Regimentskriverens benyttelse af ustemplet papir i retssager og modtagelse af
retsudskrifter uden betaling; 05(182v).
Faste varselsmænd og deres løn; 94(141v f.).
Dragoner stod under civil ret? O3(51v). .
Regimentskriveren havde ikke fået varsel for tingsvidne vedr. rytterbønder;
03(4? f.)(44v f.).
Protester mod retsbetjentes embedsførelse, der udgjorde selvstændige sessions
sager; 04(154? f.)(155v f.) 05(186?) O7(15v ff.)(34?)(42?) 10(254vf.)>
Proprietærers ransagning på ryttergodset; O4(156r)(156r)(156v) 10(255v ff.)
(261r f.). ■
■ ■
"Delikventers bevogtning, transport og afstraffelse; 88(36r) 89(4Dv f.)
■ 95 (162v f.) O5(188r f.)(210v f.) 07(391v).
Afstraffelse med ridt på træhest; 08(120r ff.).
Bøder og andre indkomster af retssager; 87(4v).
Sags- og delikventomkostninger; 86(3?) 87(8v) 89(41v)(44v) 9O(74v) 91(81? f.)
95(149? f.)(158v f.) 96(186r ff.)(195v ff.)(202v f.) 00(320v f.)(322r f.)
Ol(351v f.) 02(353? f.)(354? f.) 03(44? f.)(44v f.) O4(94?-95v)(95v f.)
(107? f.) 05(255? f.) 06(317?)(317v)(317v)(317v f.)(318? ff.)(360v f.)(362v364r)(364v f.) O7(394v f.)(4O3?)(4O6?)(26?) 08(116v f.)(136v) 09(222v f.)
(227v-229?)(229?-230v),13(354v-355v) 14(16v f.).
Ansøgning om oprejsning og beneficium paupertatis; O8(137v f.).
Ændring af idømt straf (nedsættelse af bøder, straf ændret til soldatertjene
ste); 96(188v f.) O6(298v)(354?).

K. Skifte og overformynderivæsen.
Besætning, sædekorn m. m., der forlods skulle udtages af bondens bo; 86(2r).
Reglement for skifters afholdelse; 87(6r).,
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Bonde vil ikke holde, lovligt skiftes 95(161r f. ).
Dyr og korn fjernet fra uskiftet dødsbos 99(276r f. ),.

L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets ydelser til bønderne.
Misbrug af ydet hjælp. Øde gårdes dyrkning. Udgifter til ød,e og ubefindtligt
gods.
Hjælp i almindelighed: 93(92* f.) 94(116v f.)(120r f.)(122v-124v) O7(32v rf.)
(35*-39*) O8(85v f.).

L 1. Ildebrande.
Overtrædelser af brandvedtægter: 96(199*“ ff.) 98(265* f. ) 03(52*) O4(78v f. )
(93r f.).
Brande og hjælp af enhver art til de brandlidte, misbrug af ydet brandhjælp.
(Ansøgningerne om brandhjælp indeholder ofte udførlige beskrivelser af de
brandhærgede bygninger og af de brandlidtes-hele økonomiske tilstand samt
specifikationer med prisopgivelser af den hjælp, der søgtes om): 87(10v).(18r)
(20r f.)(27r f. ) 88(28r f.)(29* f.) 9O(52r)(52r f. )(52v)(54*)(58r)(63r).
91(83* f.) 92(91v) 94(H6r f.)(124v) 95(153v f.)(155v f.)97(223*-224v)(226r228r)(228v-231r)(231v f.)(232r f.) 98(251v-252v)(254* f.)(256v f. ) 99(268v. f.)
(273* f.) oo(281v f.)(.324v) Ol(338v-34Or)(-344r)(344r f.)(350v f.) 02(355* ff.)
03(26 r-29r)(35v) 04(152v) O5(211v-213r)(251r ff.)(264r-267r)(283v-285r)
O6(315v)(316v)(355r f.) O7(392v f.)(4*-9*)(15* f.)(16v) O8(95v-98v) 09(216r218r) 10(231*“ ff.) ll(280v ff.)(282r f. )(282v-286v) ;12(292v-296r).(33Ov-331v)
13(333* ff.) 14(358v-36Qv)(364v-371r) 14C51'i“-53v)' I'6t56r“ff.-X78v f;)(79v f;)
(80v f.)(100r f.)(101r) 97(235r).

L 2. Bygninger beskadigede af storme Og oversvømmelser.
Stormskader: 97(225r f.) ll(279v f.).
Møller beskadigede ved oversvømmelser: 9ß(253v f.)(257v).
Huse beskadigede af tøbrudsvand: O9(177v f.)(179v f.)(2O6r f.).
L 3« Husdyrsygdomme og hjælp til de bønder, der ,på grund, af sygdom i besæt
ningen eller af andre årsager ikke havde de dyr, driften af deres gårde, for
drede. •
Skabede heste skulle holdes for sig selv eller skydes: 9O(62v) 98(250r f.)
00(317*“ f.).
Andre foranstaltninger til hindring af smitsomme husdyrsygdommes udbredelsé:
95(161v)(161v f.).
Hyr smittede af anden mands kvæg: 10(.248r) 11(275*“)..
Hjælp som lån eller.gave til de bønder, der på grund.af sygdom i besætningen
eller af andre årsager ikke havde de dyr, de skulle bruge. Den bevilgede
hjælps udbetaling, lånenes tilbagebetaling^ misbrug af bevilget hjælp og
brændemærkning af dyrene for at hindre sådanne misbrug: 87(9v-10r)(14r)(14*)
(14v)(14v)(14v)(15r)(15r)(15v)(15v)(16r)(18v)(18v f.)(21v f.)(22r) 88(32r)
( 35*“)(35*“)( 35v)(35v). 89(39*)(39*)(39*)( 39v)(42r)(;42v)(42v)(42v)(43*)(43*)
(46v) 9O(57v)(63v)(7Or f.) 91(80r f., 9 sager)(82r)(82r f.)(82v f.) 92(85v)
(88v f.)(89r)(89v)(90r) 93(95*)(97*):94(114v)(115v f.)(120r f.) 95(151v f.)
(162r f.) 96(185r) 97(225v)(236r) 98(254v f.) 99(269v f.)(270r)(278r f. )
00(283v)(314* f.) Ol(332r f.)(343* f.) O4(99v)(151v) 05(171* f.)(197v f.)
(198r)(198r f.)(249*)(252v f.)(267v f.) O6(3O2v f.)(3O4*)(3O5*-315*)(319v)
(354v f. ) O7(391v ff.)(396* f.)(13v f.)(28v f. )(33*-f-)(33v f.~) 08(.118r)
(125*-129v)(153*) 09(223v-225.r)(225v) 10(246v-247v)(249v-251r) ll(279v f. )
13(35Or)(353v ff.) 14(13v ff.)(18r-20v)(20v) 15(42r f.)(44* ff.)(46r).16(86v-

•'

88r)(87v-89?).

■D 4>;'Misvækst o. lign. Hjælp til de bønder, der på grund af misvæksteller af
andre årsager manglede korn.
Misvækst og skader på kornmarkerne forvoldte af vildtet, storme og oversvømmel
ser. Hjælp som lån eller gave til bønder, der manglede sæde-, føde- eller
tærekorn, lånenes tilbagebetaling:
. S8(32f f.'X:35v) '.89(39?)^4-3v) '90(5Ïv)(56v)('56v)(57v)C57v)(59?) 90(61r)(68v)
C68v)(71v-73r.)(73v) 92(Wif.0(:9Or). 94(101v f. )(1O9?'f. )(l'34v) '95(151r f.)
96(178r f.) 98(241v)(264r f.) 99(268r)(276v-f.)(277? f.) OO(281v)(286r-312r,
heri oversigt over, hvad mange rytterbønder kunne så af byg og havre, og ..
ovep det-, sædekorn* de. manglede) (3J-4? f. ) QlX32år f. )C333w f. )-04(1613?-)7—-^(^2^rK3^röTC393v?;)T396r f.)'(399? f.) O8(132v f.) O9(179v f-.^--~
(192r-197v)(2OOv f.)(2O5v f. )(222r)(225v ff.) 10(241v. ff. )(24ér f.)(248r).Å
3;i(251v^(255r fi:);;li(2^^ff.) 14(19?) 16(86v-88r).

L 5» Forskel I-igé;-former for hjælp. Udvisning og indkøb af træ til bønderne.

Hjælp ..og. friheder,. der bevilgedes dem, som overtog forsømte' gårde, ,sé. H 1.,
Eftergivelse eller udsættelse med betalingen af restancer, som forarmede, bøn
der havde pådraget sig: 88(32v)(36v f.) 9O(5Ov f.)(51?)(55?)(55?). ......
Hjælp til: rytterkvarterernes forbedring, til rytterhuses opførelse1 og'yejdl.igehpldelse samt, til rytternes underhold og forsyning med ildebr'æhdsgl; (86f-3r)
87(18v)(19v) (21v). 88(37?. f.) 89(40v) 9O(51v)(56r f.) 95(1'69? ^.?) 06(,343v. f.).
Bygnings- og reparationshjælp, som ikke ydedes brandlidte.' BygjlfhgST-y.hjul-, pg
vogntømmer, t lyng,- gærdserl . og.brændeved, den blëV; udvist elief indkøbt,foy“
penge,, bevilgede som gave eller lån: 86(2v)(3?)-87(llr f.)(14r)'(19v)(2iy)
88(3.^ f.;)(33r f. ) ..92(86v: få ) 97(222r ff. ) O3(8v) 04(109v ff.)(136r f.) /
(163r. ff.) 05(243? M O6(3Olr f.)(304r);O7(4O4v-4O6r)(27v f.)(28v f.)(33v f.)
O8(13?v-f.) 09(179?) 10(237? f.)(240r-241v) 13(317v f.)(323r f.)16(63v-ö5?).
Hjælp til møllers istandsættelse: 9O(5Ov) 92(90v) 95(173v ff.).
.•
Fattig, bondes bøde blev betalt af regimentkassen: O3(4v f.).
.
Husmænd udskrevne til dragonerfritages for afgifter af deres huse: ll(27év f. )
,16(92r-94r). •
. - >

L 6. Dyrkningshjælp og ydelser af‘regimentkassen, der-vedkom bøndergodset, men
ikke blev oppebåret afbønderne. .Afgang for øde og ubefindtiigt gods.
Gårdfors i ddere s 'og bdë, besMtnjngsløse. eller afbrændte gårdes dyrkning ved
fremmed hjælp-,■ Vetaling for rytterhpld m. m., der skulle .svares af sådanne ;
gårde, af portioner, dei*. Manglede i jordebogen og af gårde, der havde fået ■"
friheder bevilget:! 89(481-) 9O(52v f.)(58r)(72r) 91(7ér f.)(77v f.)(78r)(78?)
(78v)(79?)(79v f.)(83r f.,) 92(86r) .93(97?) 94(97v-99?)(99v)(lOOr)(lOOr f. )
(100v)(103?)(127v)'95(170v)(171?) 96(182r ff. )(191?) 97(23ér f.)(23év)
(237V f.)(238r f.) 98(254v f.)(257?)(257v)(258r)(263r). 99(271? f.) 00(282v)
O1(332v f.)(336r-337v) 05(213?-214v)(215r f.)(220r:ff.)(286?-ff. ) 07(2r f. )
08(106v-107v)(107v-108v) 11(269? ff. ).(375v f. )(276r f.)(291v ff.) 14(21r ff.).
Se også H 1 ög L 1.
Afgang for øde og ubefindtligt gods: Opført blandt restancerne: 97(211v-214v).
M. Rytterbønderriés ydelser til kongen. Deres forhold til distriktsryttere.
Fastsættelse af dfet hartkorn, hvoraf rytterbøndernes ydelser skulle præsteres,
hartkomsreduktioner, klager over for høj skyldsættelse. (Man gik ud fra
matriklernes hartkorn, som forblev det samme, selv om man ændrede det hart
korn, af hvilket der svaredes afgifter: 89(42v)(44?X44?) 9-(5O? f. )(54?)(58r).

- 44 Vedr. midlertidige nedsættelser af en ejendoms ydelser se under/L..-,Vedr. perma
nente ændringer af afgifter m. m. se nedenfor.
Vedr. misligholdelse af forpligtelser, der førte til gårdforsiddelsessag, se
Hl. Vedr. andre misligholdelser af pligterne til at præstere bestemte ydel------ser-se-nedenfor
...... "
Vedr. indfæstning og husbondhold se H 1. Vedr. bøder

'M 1< ;Jordebogsafgifterj: der svaredes .af husmænd, møllere og kroindehavere;
87'(4rXl9rr8%44r
)(44v) 90(49v
)(53r)(53v)(54v)(54v).(55r-55vr.' 9 sager)
91.(81y) 95(i63r) 96(179v f. )(181y f.)(185v) 08(121v f.)(122r ff.-)./
M 2. Bøndernes ydelser til distriktets rytteris Forholdet mëll'ém rytter og
bonde.

Anvisning af kvarterer til rytterne, omlægning af kvartererne; 87(7r)(17r)(18v)
9O(54r)(63r) 94(143r f.) 97(236v f.) O4(167r) O6(343r f.).
Ryttergodsets inddeling i lægder, der hvert især skulle give en rytter kvarter
og underholdning. Klager over og omlægninger af lægdsinddelingen; 86(lv)
..-&748r-)-9O(6-2r) --94(97v-98v4s.... -.................... -—i-~—........ . ..................
Rytternes logier på gårdene., særlige huse1 byggede til rytterne og deres Office...-.-.rer.; 86(3v) 90-(59v., 7 sager) (61v) 96(2OOv)(2OOv f; ) 9'8i(265r; f.) O3'(67vf f ; )
14(28v)(28v) 15(46v f.).
• ■ '
:
;
Inventar, forbrugsgoder, tjenesteydelser og.penge, Som bønderne'skulle skaffe
rytterne eller; svare dem. Ydelser som rytterne forlangte ùbeféttigèt; 86(2v)
(2v) 87(8r)(llv)(12r)(12r) 9O(62r)(6?r f; )(62v)(63r)(64v f.)(65r f.) 91(81r)
. (98v) 98(265r f.) OO(314r f.)(316r f.).
-y - y.«;
Bidrag-til rytternes indkvartering og underhold, som lægdsmanden'(dvs. dén, der
havde., rytteren i kvarter) skulle hâve af tillægget (dvs. lægdetS bvrigé '/med
lemmer )<.■ Tillæggets andel i rytterhestenes gødning; 86(2r) 89(38v) 90(^Sv ff.)
(66v) 93(96v) 94(101r)(112r f.)(il7v)(118v) 95(165v)(176r f., 3 sager) ' '
98('242r)(248r) 03(48r f. )(67v f. ) l-4(29r f. )(29v ;f. ). Vedr. de beløb, lægdsmæncLene modtog af regimentkassen for øde gårde se også L 6'-iPengeafgifter i stedet for rytterhold« Pengeafgifter af vakante k^artafef og
for manglende heste« .Meddelelse til regi nient skriveren om vakante kvårtérers
87(9r)(24v f. ) 88(30r f.) 9O(5Or)(54r) 96(193v f.) 98(248v)(249r-250r)(253r f.)
(255v f. ).OO(-313v f.) O7(28r fr. ) 08(84v).
Ydelser til regimentkassen og til rytternes koner, når regimentet ikke var i
. sine kvarterer; Ol(337v f.) 03(48r f. ) O8(88v f. )_<_._
/.......
Redircerédé~ryt:teré måtte mod betaling blive boende . i deres_kvarterer;f î97.(2.4Qr).
Ægter til "officerer, söfft 'havde ærinde ved .sessionerne; 90(67r).. ...
Bøndér brugte den til ryttertøjring udlånte jord;.. 9Q(73r) .94(1.27r f. ).,, . Ryttere formente bønder at bruge rytterhestens gødning; 95(15Qv f.).
Rytterne og deres, koner holdt kvæg og småt fæmon .i kvartererne; 87(25r f»)
O8(88v f. ).
;
;
'
Rytterudfeblev méd lëjet hest og betaling for lejemålet; 10(248r f.).
Tyveri begået af‘ryttere87(8r) 89(47y).
Rytterkone, gäv bondens høns gift : O9(2O7r) .
Drab begået af rytter; 1O(257V ff.).
Slagsmål mellem ryttere og bønder, overfald, trusler og skældsord; 87(14v)
88(34r)(34r f.) 9O(68v ff.)(69v) 09(207r).
M 3« Portionskorn leveret til magasinet og portionspenge; 86(4r)(5r)(5r) 89(43v)
9Q(57y)(5M^...-Z.- :
-............ . ...........
.......
Hø leveret fpr. betalings 14(22r).
Halm leveret, for betalings 97(238r f. ).

- 45 M 4. Skatter, også dem, der blev svaret af folk i distriktet, som ikke var
rytterbønders 87(4v) 9O(57?)(74v f«) 94(100v f.)(131v f.) 95(165?) OO(285v)
(318v)(319r) 01(328v f.)(348r f.) 08(122r ff.) 10(259v f.).

M 5« Ægter og arbejde.

Ægter og arbejde i almindeligheds 94(126r f.) 00(314? f«)(316r)(316v f.)
10(268r f.) 12(288r).
Bønder var ikke mødt til tilsagte (ikke nærmere specificerede) ægters 89(41? f.)
(46r) 90(59?) 96(2O3v) 03(52? f.) O4(93v) O5(225v f.)(243v f.)(244v)(263? ff.)
14-(356v ff.).
Erstatning for hest mistet under ægt for gennemmarcherende troppers 16(101v)
(102r).
Ægter for sessionsherrerne, regimentskriverén og hans folk se under A, for
jægermesteren se under F., med stakler se under J 1 og forj officerer, se under
M 2.. <Arbejde^mied--øåei-;besætnirigsløse og afbrændte-^gårdiss-dyrkn'ing'se under
..
......
r: ;
—..r

M 6.;! Dragont jenesten. Bøndernes forhold til dragjnregimenterne og dragonerne.
Værnepligtige karle havde forladt deres tjeneste uden lovlig afsked og pas,
bønder havde taget sådanne karle i deres tjeneste, trætter mellem rytter
godset og andre godser om værnepligtige karles 03(44? f•) O4(94?~95v)(98v f.)
(15OV f.) 05(189? f.)(246v f.)(262v f.) 06(317?) O7(4O2r f.)(32r f.)(41? f.)
O8(85r f.)(86v ff.)(87v f.)(90v f.)(116v f.)(130r f.)(159v-162r) O9(172v)
(175v f.)(227v-229?). Se også J 2.
Hvervning.af karle, som ikke havde lovligt pass 10(253? f.) 16(90r-91?).
Slettelse af rullen og fritagelse for dragnit jeneste på grund af overtagelse af
fæsteledig gård eller af andre årsagers 03(22v-26r) O4(137v) 10(244r f.). Se
også H 1.
Bønderne havde pligt til at tage dragonerne i deres tjeneste og,.give .dem løn,
march- og mønstringspenge, misligholdé-se af disse forpligt eis’er'," regie? for
og trætter om deres fordeling på lægd<?nes medlemmers Q5(248v) O7(14r-r5r)
(40v) 08(164r ff.)(165r) 09(226vf.)10(249? f.).
Dragonerne skulle selv betale deres mu'dering. Kunne de ikke dette, skulle
bønderne eller regimentkassen for d^ øde gods’ vedkommende lægge penge ud
for dem. Munderingspengenes inddriving og deres fordeling på lægdernes med
lemmers 03(53?) O4(93v f.)(152v f.'O7(13v) O9(2OOr f.) ll(276r f.).
Påtale af munderingskjolernes benytt Ise uden for de tilladte tider og steders
03(53? f.).
Betalingen for dragonernes pas sku]-e tilbageholdes af deres løns O3(53r).
Bønder vægrede sig ved at lade draone?ne tage deres heste med til eksercitss
O8(165v).
Erstatning for dragonheste, der r-dtoges ved regimentets afmarchs 10(251v f.)„
Erstatning for skade forvoldt v?- dragon- og landmilitsrevue for kongen:
06(344?-345v) O7(396v ff.).

N. Restancer og regnskabsyæsjLÅ.åjjUi^delighed.
Restancer, som ikke
speofice?et eller omfatter forskellige arter af vdelser»
86(4v) 87(21r) f/^Öv
' ^9(43v f. ) 90(49v)(54v)(55r)(55r)(58v)(58v)(74r)
(75v) 9^(76; x,H78v) 9*84v)(89r f.) 93(92? f.)(96r) 94(108v)(121v ff )
(iMv f.V35v ff.) 95.Z146V f.) 95(152? f.)(l7lv f.) 96(177? ff.) 97(fi6vI’ oiTZr 238v/’’
319r) C3(35r
°4(1,,4r

- 46 (13Öv ffl)(13ivj(146r) 95(146v)(149v f-)(152v f.)(170r-172r) 96(177r)(197vff.)
97(211r f.)(219r ff.) O3.(35r f.) O4(lO3r)(152r-153r) O5(189v) O7(4O4r) 08(88v)
O9(18Or) 10(245v) ll(277r).
O. Regimentkassens indtægter af og udgifter til andet end ryttergodset. For- .
skelligt rytterne og deres officerer vedkommende.

De 2 mark, rytterne skulle betale af deres gage? 87(4r)(9r) 89(45r)«
Tilbagebetaling af ydelser til reducerede officerer og for reducerede heste?
89(49r) 97(239v).
Officerers og rytteres sagefald? 87(4v).
Sognerytterpengene og udgifterne til deres opkrævning? 86(lr) 87(4r)(10v)
89(48v)(48v) 9©(51r f.) 91(79v) 92(89r) 94(120v f.)(142v f.)(143v ff.)
(I;44v-ff?) ■95(147r f.)(152v f.)(156r f.).
Erstatning for'præsters, kirkers og andres indtægter af gods, der var,lagt ind
under rytterdistriktet? 94(127v ff.)(128v ff.)(135r f«) 95(172v f.) 04(99^ f.)
Hjælp til brandlidte ryttere? 87(25v f.)(27r f.) 9O(52r) ll(282r f.). Se også
L 1.Betaling. for en. rytters;henrettelse? 91(79r).
Rytteres og., officerers ; ulovlige krohold og "br'ændevinsbrænden? 95(H6v f.).
.... /-*•

;■

I.

P. Forskelligt.
Erstatning for markskade, som heste og vogne i kongens følge havde .forvoldt?
O5(253v).
Spøgeri på en gård? Ol(329r-33Or.).

SAGREGISTER TIL . BREVE TIL OG FRA RYTTERSESSIONERNE OG REGIMENT

SKRIVEREN FOR 4» JYSKE RYTTERREGIMENT (.SKANDERBORG RYTTERDI
STRIKT) 1687-1716 (GRyt 4.5).

Brevene citeres ved. de to sidste cifre i årstallene samt i parenteser datoerne
for deres affattelse. G angiver, at det pågældende brev ligger i lægget med
breve fra-Generalkommissariatet og andre' militære myndigheder. R' angiver,” at
brevet ligger i lægget med breve fra Rentekammeret, og A angiver, at det lig
ger i lægget med breve fra andre end Generalkommissariatet og Rentekammeret.
Koncepter og andre bilag, der er indlagt i de forskellige" breve, er citeret
ved disse breves dateringer. I tvivlstilfælde regnes der med, at alt rytter
gods i Hjelmslev herred og i den del af Gern herred, der var en del af Skan
derborg amt, tilhørte det 4« regiment.
A. Ryttergodsets administrâtion,i almindelighed. Godsets.funktionærer.
Centraladministrationen vedk.: G 90(8/3) R 94(31/3).
Ryttersessionerne skulle holdes på samme tid som. landmilitssessionerne:
G 03(4/12).
Ægter, som n sessionsherre krævede uberettiget: R 02(6/2).
Regimentskriverens underslæb og flugt til Hollandj tjenestens bestridelse i
vakancen, ny regimentskrivers udnævnelse: R 93(18/11 5/12) 94(12/6).
Regimentskriverens løn og godtgørelse for udgifter til skrivematerialer m.m. :
G 90(26/7)98(8/1) 03(16/3).
Regimentskriveren måtte ikke indlede proces, før sagen var forelagt for sessio
nen: G 90(26/7).
................ Vedr. regimentskriverens medlemskab af skovsessionerne se F.
Fuldmægtige for regimentskriveren: G 90(26/7).
Arkivaliers aflevering til ny regimentskriver: G 94(29/10) R 94(12/6 31/8 16/10
•23/IO 11/12).
Kiste til opbevaring af regimentskassens penge skulle forfærdiges og anbringes
på Skanderborg slot: G $2(10/8 5/II) R 93(21/10 5/12).

B. Jordebøgers affattelse. Forøgelser og formindskelser af ryttergodset og af
de enkelte ejendommes tilliggender. Inddelingen i rytterlægder.

Affattelsen af jordebøger: G 91(17/2) 93(30/5) 96(11/11).
Ryttergodsets forøgelse og formindskelse, det nye gods' modtagelse og inddeling
i rytterlægder: R 93(18/4) A 93(9/9) R 94(31/3) G 94(31/3 12/4 12/5)
R 07(8/1) A 07(873) R 08(1773 28/4 8/5) G 08(13/3 22/9).
Deling af gård: G 16(179).
Ændringer som følge af udfaldet af trætter om jord se under C.
Gods, hvoraf der svaredes afgifter til regimentkassen, blev tillagt ufuldstæn
digt rytterlægd: G 94(15/12).

C. Krænkelse eller bestridelse af andres ejendomsret eller brugsret til' mark
jorder og bygninger. •
-................
... .......................................

Selvejernes adkomster indkaldtes til efterprøvelse: G 91(17/2).
Bortfæstelse af selvejergård, der var skænket en kirke, hvortil en præst havde
jus patronatus: G 02(1/4).
Trætter om selvejerrettigheder og selvejerjord: A 94(28/1) G 08(25/9)»
Krænkelser af markfreden: A 94(10/6 5/8) 16(24/87.
Afpløjning: A 08(7/5).
Møllers opstemning og opstemning i forbindelse med anlæggelsen af et fiske
værk var andre til skade: A 94(10/6) R 01(6/8).

- 48 Andre trætter
af forlig i
26/3 2/4) G
A 13(21/127

om rettigheder i jord, effektuering af domme og-misligholdelse
sådanne trætter? R 05(14/7 29/9) G 06(10/4) R 06(14/9) 07(8/2
08(13/3 22/9) A 08(28/8) G 10(12/7) A 11(1475) R 12(3/12)
R 14(27/3 7/7 6/10) 16(22/2).

D. Hovedgårdes og andre større gårdes bygninger, embedsboliger og offentlige;
bygninger.
Ringkloster (stormskade, brand m.m.)? G 88(11/12) 01(1/10) 05(1/8).
Nygård (Dover sogn)? G 03(29/9)Testrupgårds brand (Kattrup sogn): G 05(6/2).
Nissumgårds brand (Hylke sogn): A 16(26/8).
Stokkehusets reparation: G 94(15/12).

E. Hovedgårdes og andre større gårdes drift. Ryttergodsets magasinkorn.

Ringkloster: G 91(18/7) 16(1/9).
Våbensholm (Føvling sogn): A 93(9/9) R 93(18/4) 94(31/3) G 94(31/3)Testrupgård (Kattrup sogn): R 99(22/47«
Nissumgård (Hylke sogn): A 16(26/8).
Salg af magasinkorn: A 93/8/3-27/11)Magasinreghskabers aflæggelse og revision, underslæb og dets dækning:
R 93(16/9 11/11 18/11 25/II 5/12) 94(31/8) G 94(12/11 8/12) R 02(22/7).

F. Skovbrug og jagt.

Regimentskriveren skulle for ryttergodsets vedkommende være medlem af-skov
sessionerne? R 11(26/9).
Skovfogédhùsés opførelse: R 11(25/4).
Vedr. udvisning af træ til rytterbønderne se L.
Rytterbøndernes og andres gedehold: A 94(10/6) G 03(17/4) 08(13/10).
Skovbøder skulle betragtes som privilegeret fordring: R 11(26/9)•
Ulovlig skovhugst: A 05(23/2) 16(24/8).
Lyngslet i skovene Icunne give anledning til skovhugst, krybskytteri og skov
brande jog...ønskedes derfor-forbudt-;. A 05(18/3).-.............
•
.........
Skovbetjente havde skudt-på-bonde, de mistænkte-for-skovhugst, havde foretaget
ulovlige udpantninger m.m.: G 03(17/4) 16(20/10 24/11 15/12;.
Ulvejagter vedk.: A 94(10/6) G 02(30/5) 03(17/4) A 07(23/3).

G. Kirke- og kongetiender.
Tilsidesættelse af fæstebrev på tiende, tiender, der blev taget i kærven bon
den til skade: A 94(7/8) 07(4/3).

H. Rytterbøndernes erhvervelse, afståelse og fortabelse af rettigheder i fast
ejendom. Mølle- og kroprivilegier.. Lempelse af aftægtskontrakt.
Nogle selvejere havde ikke løst husbondholdsbréve: G 08(25/9)Fæsteledige gårde skulle opbydes på tinge eller bortauktioneres: G 16(10/3).
Opbydelse af fæsteledigt gods: A 93(9/9)«
Fæstememorialerne skulle indeholde udførlige redegørelser for gårdenes til
stand: G 12(27/6).
Gårdforsiddelsessager og nye fæstemål (herunder stillelse af kaution og andre
bønders hjælp med agrenes dyrkning og bygningers opførelse på forsømte går
de): A 90(2/4) G 94(15/12) 03(1/5) 05(31/3) 08(22/9) 10(16/8) A 15(28/9 1/10)
G 15(5/10) 16(15/2 IO/3 1/9).
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Supplikker og klager fra folk/ dep havdeJmistet-déres gårdes G 91(10/8}
’ ^4(10/9) R 01(6/8)'G 05(24/10) 06(20/3).
Mølles bort fæst else s G 02.(39/5 12/8). ..
Privilegium og fæstebrev'på Ry kros R 05(15/9), på Borum kros G 06(20/3).
Aftægtskontrakt ønskedes lempet s A 08(26/8).
~~

I. Inkvisitionsforretninger og andre synsforretninger, der omfattede mange
ejendommes G 93(30/5 28/11) 94(14?4 26/10) 03(10/11) 04(22/4) 05(18/8)
12(27/6).

J. Landsbyfællesskabet og driften af bymarkerne. Håndhævelse af kongens halsog håndsret og det juridiske forsvar for godsets bønder.

Herredsfoged vil ikke betale idømt vide og skadeserstatnings A 94(10/6 5/8).
Tilladelse ønskedes til at kaste jorddiger i stedet for at sæute stengærders
A 95(22/6).
Misligholdelse af hegningspligts A 16(24/8).
Misligholdelse af aftægtskontrakts G 05(24/10) 06(20/3) A 08(26/8).
Gældsagers A 04(28/10) R 07(2/4).
Ulovligt krohold og ulovlig brændevinsbrænding: G 88(13/10).
Krænkelse af mølleprivilegiers R 05(27/6).
Trusler og unødigt påført trættes A 94(5/8).
Skade forvoldt anden mands hests A 10(25/8).
Dobbelgilders afskaffelses G 87(?/2).
Delikvents forsendelse til Fredericia? A 05(23/2).
Afstraffelse med ridt på træhests A 05(23/2).
.......... Ydelse af "fogedskæppe til herredsfoged? A 94(10/6).
Bønder så sig nødsagede til at gøre hoveri for herredsfogeds A 15(1/10).

K. Skifte- og overformynderivæsen.

Klage over et skiftes G 05(24/10).

L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets ydelser til bønderne.
Hjælp til bønderne i: almindeligheds G 92(23/6) 93(11/3) 94(12/4 14/4 24/4
12/5 26/10 I9/II 8/12 15/12).
Brandsyns G 03(10/11). :
Fastsættelse af størrelsen af hjælpen til brandlidtes G 11(10/2).
Vedr. hovedgårdes og andre større gårdes brande se under D.
Husdyrsygdomme og hjælp til dem, der ikke havde de nødvendige husdyrs
G 89(7/5) A 93(9/9) G 94(31/3 12/4 24/4 12/5 15/12) A 16(26/8).
Misvækst og hjælp til dem, der ikke havde det nødvendige korns G 89(7/5)
92(6/2) A 93(9/9) R 94(31/3) G 94(20/3 31/3 12/11 8/12) R 98(17/12).
Hjælp til rytternes underhold og rytterhusenes opførelse og reparations
G 92(6/2) 94(31/3.12/5 I5/12).. ......................
Hjælp' tiT'Ry mølles forbedrings G 96(10/10).
Udvisning Og hjælp til køb af gærdsel, hjul- og bygningstømmers A 95(22/6)
G 08(18/2).
Eftergivelse af skatterestancers G 88(13/10).

M. Rytterbøndernes ydelser til kongen. Forholdet mellem rytter og bonde.

Klager over landmåling og hartkornsansættelse. ændring af det hartkorn, hvor
af forskellige ydelser skulle præsteress G 90(28/6) 93(6/7) 94(14/4)
16(26/7).

- 5o M 2. Ydelser til distriktets rytteri. Forholdet mellem rytter og bonde-.

Penge ydede af vakante kvarterer? G 98(7/2)«
'
‘
Kvarterer ønskedes ombyttede på grund af stridigheder ml. ryttere og .bønder?
G 94(12/5).
Overfald begået af rytteres A u.åo(uocL)#
Ryttere og officerer besværede bønderne med ulovlige ægter? G 88(13/10).
Ryttere og officerer holdt, kvæg i.deres kvarterer? G 88(13/10).

M 4. Skatter og deres betaling.

Familie- og folkeskattens forpagtning? R 94(11/12 25/12).
Krigsstyr?! A 1'6(25/8)..... ... .......
... ...
........
Skatterestancer? R 01(22/11). A 03(2/10) O6(5/1Q)... .
................ . !.. .. ....
Rytterbonde betalte ikke skat af privat proprietærgods, han havde fæstet?.
R 93(14/7).
M 5« Ægter og arbejde.

Ægter af materialer til Skanderborg slots reparation; R 02(6/2) Q3(13/3).
Dyrkningen af øde gårdes agre m.m. ? A: 93(9/9).
Påtale af urimeligt mange eller hårde ægter? G 96(10/10) A 08(4/7)•
Vedr. ægter for sessionsherrerne se A, vedr. hjælp med agrenes dyrkning og
bygningers reparation på forsømte gårde se H.
M 6. Dragontjenesten vedk., rytterbøndérnes ydelser til dragonerne. '.■ !

Trætte mellem ryttergodset og et andet gods om værnepligtig karl;
Udskrivningen af dragoner: A 05(23/2).
Dragonernes løn vedr.: A O5T23/2) 08(29/8).
Bønderne skulle indeholde betalingen for dragonernes mundering af.
eller selv betale disse penge: G 03(31/3)
" ...... *................
Lægdsmand havde ikke opbevaret munderingsgenstahde forsvarligt: A
N. _ .Restancer . og._regnsk.absvæsen._i.. almindelighed.... ......... _

G 08(8/12).

deres løn
..... .........
09(29/8).:

_

Restancer, som ikke er nærmere specificerede: G 93(11/3). 94(19/11)«
Regnskabsaflæggelse (specielt afslutning af undvegen regimentskrivers regn
skaber), regnskabers og kassebeholdnings aflevering til ny regimentskriver,
regnskabsrevision og kasseeftersyn:’R 93(16/9 21/10 11/11) G 94(31/8 29/10
29/10 I2/II 8/12) R 94(12/6 31/8 16/10 23/IO 11/12) G 98(7/2) R 98(17/9 17/12)
99(22/8) 01(8/3 1674) 02(22/7) A 03(11/5).
!
Underslæb og dets dækning: A 93(873-27/11) R 93(18/11 25/11 5/12) 94(31/3 12/6)
98(17/9) 99(2/5).

O. Regimentkassens indtægter af og udgifter til andet end ryttergodsets

Sognerytterpengene og deres opkrævning: G 87(3/2) 94(24/4 15/12) R 01(19/2)
A 94(u.d.);
De 2 mark, rytterne skulle betale af deres gage: G 87(.?/2).
Penge assignerede rytterregimentet eller andre regimenter: G 94(30/8 27/10
8/12) 97(31/3) 98(8/1 24/1).
Andre assignationer på beløb, der skulle udbetales af regimentkassen:
G 96(11/8).
■ ■

SAGREGISTER TIL 2. JYSKE RYTTERREGIMENTS (KOLDINGHUS RYTTER

DI STRIKTS ) SESSIONSPROTOKOLLER.1686-94 OG 1700-16 (GRyt 5.1,

5.3 OG 9.1)«
Der henvises til protokollerne ved de to sidste cifre i årstallene for de på
gældende indførsler og ved sideangivelser i parenteser. GRyt 5-1 omfatter åre
ne 1686-94, GRyt 5.3 årene I7OO-I3 og GRyt 9.1 årene 1713-16. Sessionsprotokol
len GRyt 5’2, der omfatter årene 1695-99» er så medtaget af fugt, at der ikke
har;kurmet_jidarbejdes sagregister til dens indførsler.

Registeret er udarbejdet på grundlag af regimentskriverens (og andres) memoria,
aler,og .ekstrakter af bøndernes supplikker med hensyntagen til sessionernes
resolutioner,, dér er indført umiddelbart efter eller som regel i spalter tilvenstre for memorialer og ekstrakter. Derimod er gëneralkommissariatets appro
bationer, der fra og med I705 er indført i protokollerne, men for sig selv
flere sider efter vedkommende memorialer og resolutioner, ikke gennemgået. Til
resolutionerne O5(95r~97r) er approbationerne indført fol. 131r-134r, til
O6(134r-138r og 156r-157r) fol. 180r-188r, til 06(148v f.) fol. 191v-192r, til
O6(15Or) fol. 192r f., til 06(153v-154v) fol. 189v-191r, til O6(154v-155v) fol.
188v-189v, til O6(156r-157r) fol. 180r-188r, til O6(157v-169v) fol. 195v-2O8v,
til O6(173v f.) fol. 2O9r f., til O7(211r-213v) fol. 232r-235r, til 07(216v229v). fol. 235v-242r, til O7(23Or-231r) fol. 242r-243v, til O7(243v-245v) fol.
261r-263v,. til O7(259r-26Or) fol. 2ô4r f., til O8(265v-269v) fol. 289v-293v,
til O8(269v-274r) fol. 293v-3OOr, til O8(28Ov-282v) fol. 286r-288r, til
O8(283v f.) fol. 3OOr-3Olv, til 08(284v f.) fol. 288r-289r, til O8(3O2r-3O6r)
fol. 311v-316r, til O8(3O8r-31Ov) fol. 317-321r, til O8(31Ov f.) fol. 316r-317r,
til O9(324v-326v) fol. 349v-350v, til O9(326v-327v) fol. 346v-347v, til O9(328r329v) fol. 345v nr. 2, til O9(329v-333v og 334* f») fol. 345v nr. 3, til
O9(333v f. og 334v-336v) fol. 351*-352v, til O9(337*-339*) fol« 345v nr. 5, til
O9(34Or-341v) fol. 346r f., til 10(356r f. ) fol. 362r-363r, til 1O(357*-358v)
fol. 367r-369r, til 10(358v-361r) fol.- 363r-365v, til 10(361r-362r) fol. 365v366v, til 11(369v-375v) fol. 383r-389r, til ll(376r-379bv) fol. 389r-395v, til
ll(379bv-380v) fol. 398r f., til ll(381r-383r) fol. 396r-397v, til ll(404v4O9r) fol. 409v-413r, til 13(2r-10r) fol. 10r-llv, til 14(llv-17v) fol. 30r-42r
og 74v-76v, til 14(17v f.) fol. 18v-19v, til 14(29r-30r) fol. 58r~59v.

A. Ryttergodsets administration i almindelighed. Godsets funktionærer.
Udgifter til sessionerne (til papir m.m.); 03(39*)(39v).
Ægter for sessionsherrerne: O3(38r f.).
Regimentskriverens skiftesalær, godtgørelse for udgifter, han havde haft til
papir m.m.: 88(22v f.) 89(35* f.) 90(49* ff.)(50r ff.) 93(130v)(131v)
O2(36r f. ) O8(3O5r-3O6r)'O9(328r-329v) ll(379bv-380v)-.
................
Ægter for regimentskriveren og hans folk: 15(84r).
Officerer og andre, der skulle bistå regimentskriveren eller repræsentere ham:
86(3v) 89(41* f.) 00(8v f.).
Regimentskriverkontorets protokoller og øvrige inventar: 00(3r f.)(7v f.)(13r).
Sognefogedernes løn: 9O(51v f.) 03(54*).
Insubordination og ringeagt for de af sessionen idømte straffe: O6(164v f.)
(167v-169r) 07(251r).
Embedsforsømmelser: 00(7* f.) O6(156r-157*) 15(75* f.).

B 2. Forøgelser og formindskelser af ryttergodset og af de enkelte ejendommes
tilliggender.
Ryttergodsets forøgelse: 87(9**)-

- 52 Hovedgården Nygårds (ø. Starup sogn)"udparcellerings : 07(222v f « ) (248v-249v)
(259r-260r) 08(2713?-280pJ.
„ ..
. ...
Sammenlægning og deling af ‘bøndergårde: 00(4v“f.)(5r f.) 04(65r).
Mageskifte, der omfattede jord i to "bymarkers 89(39v).
Ændringer som følge af udfaldet af trætter om rettigheder til jord se C. Kon
gens erhvervelse1 af eller afståelse af selvejerrettigheder og ejendomsretten
til bygninger se H.
•

C. Krænkelse eller bestridelse af andres ejendomsret eller brugsret til mark
jorder og bygninger. Fejl i jordebøger, matrikler og adkomstbreve. Uoverens
stemmelser mellem hartkorn og afgifter»
Dele af selvejergårdes jord blev pantsat til brugelighed eller solgt uden
ajourføring af krigs.jordebogen og afgifterne:. Forbud mod sådanne salg og
_.c pantsættelser: 8$l(33v),(.36v f,. ) 9O(22r)(46v ff.’)(86r) 00(17r) O4(69v) 15(69r).
Selvejernes adkomster indkræves til prøvelse: 9O(69v f.).
Selvejergård solgt uden lovbydelse.til arvingerne og regimentskriveren: 01(28v)
' O4(59r) . .
■....
Salg af hus, som. sælgeren ikke ejede: Q3(5,lr).
Selvejer ville; ikke udstede skøde på gård,, han havde solgt: O6(174v-175v),
Bonde...havde fæstet et hue bort til ,to maepd: O3(’56v).
Trætte om, hvorvidt ..fæstemålet på et ..indsidderhus gjaldt efter, at gårdens be
sidder, var ;død: 90(61v). ...•
Ulovligt. ; fremlejet jord (fæsteres savel’som selvejeres). Forbud mod fremleje:
88(21v-f.) 89(3’6v ff.). 90(76v f. )(8.7r) 91(90v)(106v f. ) OO(25v) O4(71v).''" . ’
( ,p8(.310v;.f. ) O9(347.v-3.48v).
illovlfge veje og vejnedlæggelser: 00(.18v) O7(251r f. ).
Huse byggede, i ; fælleden, på andre mænds grund eller dem til skade: 89(40r) "
9O(84v) 00(16r)(19r)(19r) O3(53v).
'
Afpløjning og anden uretmæssig benyttelse af anden mands jord: 9O(53r)(82r)
’ / 0O(16v)(19r) O4(65.v)(.65v) O6(146f-147r)(165v-166v)(166v-167v) 07(246r-247r)
,. (:250r)(.252r-25.3r),-lO(359v) 15(^8r f.). . " .
Krænkelse, af markfreden: 8p(39v f.)(40r) O2(33v f.) 06(171r f.) Ô7(222r f.)
(,220v f.;)(246r-247r)(252r-253r) 10(360r).
Fejl; i og. uoverensstemmelser mellem jordebøger, markbøger, matrikler og ad
komstbrevs. Trætter om brugsret til jord i almindelighed: 88(24v) 89(35v)
9O(62r) 93(122r-125r) 00(10r f.)(12v f.)(19v)(21r)(22v) O2(34v) O3(48v)
04(66r f.) 07(220v f.)(223v) O8(3O2r-3O3r)(3O6r-3O7r) O9(342r-345r) ll(408v).
Vedr. grandelagets bestemmelser, som angår bøndernes brugsrettigheder, og overtrædelëërïïë af disse bestemmelser se*J 1*—....... — .. Vedr. den ved nogle aftægtskontrakter sikrede brugsret til enkelte agre se J 2.

D. Hovédgårdsbygninger, embedsboliger og offentlige bygninger. Veje og broer.
Nygårds (0. Starup sogn) bygninger: O8(275r ff.).
Opførelse,.og reparation af gevaldiger- eller stokkehuset: 94(132r-133r)
01(30r f.j O3(48v) O4(74v) O5(125v f.) O6(173v f.)(210r f.) O7(227r f.)
O8.(284v f. )(3O4v)(3Q7v f. ) 15(82v-83v)(84r).
Tilbygning til regimentfeltskærens hus, som kunne benyttes til sygestue: O3(52r)
Q4(59v) 0.7(251r) O8(269v-271r)(3O4r f.).
Skade forvoldt som følge af bros dårlige vedligeholdelse; O6(139r-14Or).

E. Hovedgårdenes drift. Ryttergodsets magasinkorn.
Forp&gtergnsù ârift,, af .Nygård (0. Starup sogn): O2(33v f. ) O3(41r f. ).
Hønborg ladegårds drift og bortforpagtning: O6(Î5Ov f.) 15(74v f.). .
Vedr. rytterbøndernes ydelser af korn til magasinet se M 3Vedr. magasinkorn, der udleveredes til nødstedte bønder se L 4«
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Behandlingen af korn, der lå i magasinet og anvendelsen af overskydende maga
sinkorns 87(7v f.)(12r)(14v f.) 88(23r) 89(31r f.)(42r f.) 9O(44v f.)
91(101v) 92(116r f.).
F. Skovbrug, jagt og fiskeri.

Såvel ryttergodsets som private proprietærers -skove vedr.
Udvisning af træ til rytterbønderne se L 5Selvejernes skove og deres udnyttelse. Huse i disse skoves 9O(8Or f.)
O5(123r f.) ll(369v-371v)(376v)(377v)(378r)(4O6v f.)(407r f.) 13(7r f.)
14(16r-17r)(.6Or-62r) 15(63r f.)(69r f.).
Ulovlig skovhugst og hugst af gærdsel i kær og mosers 89(36r f.) 91(99r)
00(12r f.)(22r f.) 03(51v)(58r) 04(69r f.) 05(118v).
Jagt og vildtets plejes 9o(52r f. ) O6(172r f. ) 08(283v f.).
.Krænkelse- af bondes fiskerets 04(68r).
Afgifter, som skovbetjentene uberettiget afkrævede bøndernes 89(3ér f.)
00(9r f.).
.....
G. Kirkerne og deres indkomster, præster og degne, kongetiender.

Stolestadestridigheders 03(47v f•) 04(60v) 15(66r).
Kirketiendernes 89(40v). 90(86r f. ) O4(65r).
Kirkejorder og afgifter af kirke jorder s. Q3(46r f. ) O3(54v) O4(73r).
Restance med offer og årsredsel til degns O6(146r).
■
Kongetiendens O9(329v-331v).

H 1. Rytterbøndernes (og andre brug'ére- af ryttergårdenes) erhvervelse og sik
ring, afståelse og fortabelse af rettigheder i fast ejendom.

Udparcellering af Nygård (0. Starup sogn) med indrømmelse af tiendefrihed og
selvejerrettigheder til bygninger og skove, dog med forbehold af reluitionsrettens 07(222v f. )(248v-249v)(259r-260.r)' O8(271r-28Or)(3O5r).
Generhvervelse af fradømte selvejerrettighedersO9(333v f.)(334v-336v)..
Officerer og andre havde fået tilladelse til at opføre bygninger, som skulle
tilhøre dem selv, på ryttergodsets 92(115r ff• ) 93(129r) 06(176v.)(2.60v f.)
07(231v)(247v-248v) O8(31Ov f.).
Selvejerrettigheder tages som betaling for restancer' eller fradømmes restanters
9O(75v f.)(84r) 91(97r)(98v) 93(126r)(128v f.) O5(124v f.).
Vedr. tab af selvejérrettigheder i forbindelse med gårdforsiddelse se nedenfor.
Selvejeres og fæsteres øvrige erhvervelser, afståelser og fortabeiser af ret
tigheder i gårde, huse og jorder. Se nærmere den udførlige specifikation af
omstændighederne ved sådanne erhvervelser, afståelser og fortabeiser, i det
tilsvarende afsnit af sagregisteret til det 4» regiments sessionsprotokoller
H is 87(6r)(12v) 88(30r f.) 89(34r)(35r)(39r f.)(40v) 9O(43v)(47v)(54v)
(57r f.)(71r ff.)(73r)(78r)(85v)(86v) 91(90r)(90v f.)(91r f. )(94v).(95v)(98v)
(106v ff.)(109v f.)(110v f.) 92(lllv f.)(112r f.)(112v f.)(113r)(113v)
(114v f.) 93(117r ff.) 00(5r f.)(5v)(10v f.)(14r f.)(16r)(16v)(17v)(19r)(19v)
(l-9v)-(2Ov)(21r)(23r).(24v)(25r)(26r) 00-01 (26r-28r) Ol(28v f. ) 02(30v f. )
(33r f.) 0X41V ff..)(42v ff.)(51r)(56r)(-57r f.) O4(59v)(60r).(63v)(64v)(68r)
(68v) O5(81v ff.)(83r f. )(&|r-86r)(86v f; )(87r f. )(88r f. )(89r f. )(90r)('90r91v)(91v-92v)(92v-93v)(94r f•)(95r~96r)(96r-97r)(97r-98v)(98v-99v)(106v-108r)
- (108r f» )(lllr^H3r)(119r).(122v)(130r)(131r-132v)(132v-134r) 06(142v f. )
(143r)(147r f.)(148r f.)(149'v)(150r)(150r f.)(153v f. )(154r)(170r) 07(216v)
(217r-218r)(218v f.)(220r f. )(226r)(227v f.) O8(-3O9r) O9(324v-326v)(345r f.)
(347v-348v)(348v f.)(352v-354v) ll(372v-374v)(399r-4Olv) 12(413r-415v) "
13(3v f.)(4r f.)(4v f.)(5r f•) 15(71r) 16(107v-109r)(lllar-114v).
En del af de ovenfor citerede gårdforsiddelsessager endte med en eller anden
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beholde gården mod at stille kaution? 87(6v f.)(l?r f.) 88(21v) 9O(75r. f.)
(84r)(85v)(86v).
Om vanskelighederne ved at holde gårdforsiddelsessager ude fra simple restan
cesager o. lign, se afsnittet ”Som allerede omtalt blev endel gard£prsiddel—
sessager ....." i sagregisteret til 4. regiments sessionsprotokoller H T.*'
Nogle selvejere havde ikke løst husbdndholdsbreve? 93(126v)(128v f.).

H 3. Ændringer i kontrakter vedr. bønders rettigheder i fast ejendom. Dispensa_
tioner fra privilegier.
Lempelse af aftægtskontrakter og begæringer om sådannne lempelser? 87(18v f.)
9O(81r) 06(143v-145v) 07(2.28r) 14(14r f.).
Dispensation fra købstadsprivilegier? 87(13r)-.
I. Inkvisitionsforretninger og syn, der omfattede mange gårde.

86(4v f.) 87(8v f.) 88(25r-27r) 93(125v f.)(128v) O2(35r f.) ll(4O6r)., .

J 1. Landsbyfællesskabet og driften af bymarkerne og de. enkelte gårde.

Grandelaget drak idømte bøder op; O3(51v)(58r) O5(il7v).
Græs jævning (til hvem og hvor meget til hver)s 89(36v ff«) 9O(46v ff0)(65v)93(127r f.) O4(64r f.) 07(220v-221v) 09(331v-333v).
Grandelagets bestemmelser om markarbejdernes påbegyndelse? O5(117v).
Grandelagets bestemmelser om, hvilke dele af marken der skulle bruges til agerjord, høs-let og fædrift det- pågældende år? -90(60r-)- 04(62v) 08;(2-82r f.-)
16(115r-117r). .... ................. \
Særhyrde og særdrift? -03(54v) O7(22Ov-221v)(246r-247i ,).(252r-253r).
Svin, der ikke var ringet eller blev holdt uden hyrde; 00(24r f.).
Urimelige løsepenge for og ulovlig omgang med optagne kreaturer og med pant
for krænkelse af markfreden? 00(1.8v) 04(72r f. ) O5(114v f. ) O8(3Q9y)»
Hegningspligt? 05(106r f.)(113r f.).(114v f. ) Q7(215v) 09(334r).
Påbud om at plante humle, pile og frugttræer? 87;(7v).
Pligt til at holde stodheste? 88(20r) 89(38v).
Bygfæld? O6(158r-165v) O7(21,lr). Se også H 1.
Afklædning for besætning? 9O(74v f.) 06(158r f.)(159v f.). Se. også H.l.
Afføring af. korn, hø og græs? 9Q(74v f.)(76r f.)(76v f.). Se .også C (om frem
leje) og H 1<
J 2-5« Håndhævelse af kongens hals- og håndsret og det juridiske forsvar for
godsets bønder, når det ikke kan henføres til andre saggrupper.

J 2. Misligholdelse af kontrakter og aftaler mellem bønder og mellem bønder og
folk uden for ryttergodset.
Misligholdelse af kontrakter og aftaler om ejendomsret og brugsret til mark
jord se C.
Aftægtskontrakt og andre behæftelser var ikke blevet anført i skøder på sélv. ejergårde? 00(Ilv f.) O7(223r).
Kontrakter og aftaler om ægteskab, aftægt og underhold i øvrigt:/00(16r)
O3(57r f.) O4(71v)(71v f.) 05(106v-108r)(116r f.)(122r) O6(167v-169r)(17Or)
(17IV f.) O7(25Or f.)(251v) O8(283r)(3O8r f.) 09(347v-348v) 14(12r)(14r f.).
Tjenestefolks fæstemål; O4(68v)(69r) 05(108v)(112r) 06(152v) 07(247r f.)
13(425r) 14(12v f.). Vedr. karle, der havde forladt deres plads uden lovlig
opsigelse og pas se M 7«
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Aftaler om betaling for varer, tjenesteydelser og låns 88(22r f.) 9O(81r f.)
05(114r)(114r f.) O6(141r-142v)(146r-147r)(166v-167v) O7(226r f.) O8(3O8v)
14(12r f.).

J 3. Krænkelse af privilegier, overtrædelser af told- og konsumtionsbestemmel
ser.
Ulovligt kroholds 87(15v f.).
Ulovlig brændevinsbrændings 9O(61r).
Toldsvigs 15-16(85v-88v).

J 4« Kriminelle handlinger.
Mord og drabs 91(99v-101r) 13(2v).
Dødsfald under omstændigheder, der krævede retslig efterforsknings 91(89r f.)
(99v-101r) Ol(29v f.) O8(285r f.).
Overfald, vold og slagsmål, trusler og undsigelser, æresfornærmelsers 89(41r)
9O(73v)(74r) Ol(29v f.) O3(57r f.) 05(87v)(106v-108r)(110v f.)(127v f.)
O6(135v f.)(140r-141r) O7(247r) 08(283r) O9(328r-329v) 15(66r).
En bondé havde solgt sin-"knægt’’ til soldats 90(44r).
Beskadigelse af anden-mands husdyrs O5(113r f.).
Hærværks O3(52v).
Røveri og tyveris 01(27r f.) O3(57v) 05(123r) 06(134r f.) 10(356r f.) ll(4O7v4O8v).
Tyveri af gærdsel fra allerede rejste gærders 00(21r) Ol(27r f.) O7(246r-247r)
(252r-253r) 14(14v f.).
Hæleris 88(24r f.).
Lejermåls 87(6r f.) 9O(51v)(63r)(87v f.) 15(81v-82v).
Fødsel i døglsmåls 03(48r).
Skørlevneds 92(113r). Ondt forligelsesmål mellem ægtefællers 05(110v f.).

J 5« Rettens pieje, straf og benådning.
Gejstlige antager sig ved trussel om offentligt skrifte sager, der hører
under verdslig rets 9O(48r).
Fogedskæppes 89(41r)(61r).
Delikventers bevogtning og afstraffelses O3(5Ov) 15(80r-81r).
Sags- og delikventomkostninger; O3(48r) 06(194r f.) O7(222r f.)(223v-224v)
08(321r-322v) O9(328r-329v) 10(356r f.).
K. Skifte- og overformynderivæsen.

Besætning, sædekorn m.m., der forlods skulle udtages af en bondes bos 87(6v).
Regimentskriveren skulle have umyndigt barns arvelod under opsyns O7(223r).
Beskikkelse af værge for forældreløse børns O2(3Ov f.).
Fravendelse af dødsbos midler og af umyndigt barns arveparts O3(5Ov)
O6(15Or f.).

L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets ydelser til bønderne.
Misbrug af ydet hjælp. Øde gårdes dyrkning. Udgifter til øde og ubefindtligt.
gods.
L 1. Ildebrande.

Overtrædelser af brandvedtægters 88(20v) 05(lllr f.) 13(3v f.).

j:;'

-.56-

Brande og hjælp af enhver art til de brandlidte, misbrug af ydet brandhjælp.
(Ansøgningerne om brandhjælp indeholder ofte udførlige beskrivelser af de
brandhærgede bygninger og af de brandlidtes hele økonomiske tilstand samt
specifikationer med-,prisopgivelser af den hjælp, der søgtes om)? 88(19v)
SlWvf’^^
.... 89(~39r) 9of*45vy(ëÿ
(97v)(98r)(105v f.) 93(117v-120r)(120ar) 94(133r f.) 00(3v ff.)(llr f.)....... .
(25r) O2(31r f.)(31v-32v)(35v f.)(37v f.) O3(39r)(45v f.)(49r)(52r)(58v f.)
05(100r)(100r f.)(101r f.) O6(154v-155v) O7(229r f;)(23Or-231r)(243v-245v)
O8(265v-269v)(3O3v f.)(3O4?)(3O8r f.) O9(323r-324v)(326v f.)(340v-341v)
1O(36Ov f.) ll(402r f. ) 13(419v)(2r-3r)(3r)(4r f•) 14(17v f.)(29r-30r)
15(62r-63v)(78v-8Or)(89v-92r) 16(88v f.)(109v f.).

L 2. 'Stormskader og hjælp til dem, hvis bygninger var beskadiget, af storm og
uvejr.
00(13r f.) 04(69r)' 08(281r)(309r f. ) 13(429v) 14.(12v)(17v) 15(64v f.)
16(115r). ' '

L 3« Husdyrsygdomme og hjælp til de bønder, der på grund äf sygdom i besæt
ningen eller af andre årsager ikke havde de dyr, driften af deres gårde for
drede.
”

Skabede .heste skulle, „holdes for sig selv eller skydes: 00(24r) O3(39v f. ).
Hjælp som lån eller gave ~il de bønder, der på grund af sygdom i besætningen
eller af andre årsager ikke havde de dyr, de skulle bruge. Ben bevilgede
hjælps udbetaling, lånenes tilbagebetaling, misbrug af bevilget, hjælp og
brændemærkning af dyrene for at hindre sådanne misbrug: 86(4r) 87(7r).(14r)
88(.20r f.)(24r)(25r ff.) 89(33r)(33v)(38v)(39r) 9O(56r)(58r)(6Ov)(62v)(63r)
(66v f.)(70v)(74v f.)(79v)(84r) 91(92v-93v)(101v)(102r f.)(102v-105r)
92(113v f.)(114r f.) 93(H7r f. )(120av)(127v)(127v) 00(2r ff. )(16v)(18r)
(19v)(20r)(20r)(20r)(20r)(20v)(20v)(25v) 01(28r f. ) O.3(39v..f. ) O4(64v)
05(102r)(102r-103v)(104r-105v)(108r f.)(124F)t^8?_F.'r(y6('21Ui- "f. ) O7(2I7r)
(221v)(227v)(249v) O8(264v-265v)(31Or) 10(357t)(357v f. )(358'r):(358r f. )
(360v; ll(372v-374v)(374v-375v)(378r f.)(379ar f. )(379av f.)(:3796r)(402r f.)
(4O4v-4O6v)(415v-417r) 12(417r-418r) 13(421v f.)(426r f.)(426v)(426v f.)
(427r)(427r f.)(427v)(428r)(428r).(428v)(7v-8v) 14(llv f.j(13r f.)(57b)
15(67r)(74r) 16(89v f.)(110v-lllar)(117r-118r).
L 4» Misvækst o. lign. Hjælp til de bønder, der på grund af misvækst eller af
andre årsager manglede korn eller græs.
.......
..... ..... . .. .
............. “
Misvækst og skader på kornmarkerne forvoldte af vildtet, storme og oversvøm
melser. Hjælp som lån eller gave til de bønder, der manglede sæde-, fisdeeller tærekorn, lånenes tilbagebetaling: 86(2v f. ) 87(7r)('7v) 88(2}v f.4
89(39r) 9O(57r)(59r)(59v)(6Or)(6Ov)(61v)(62v)(66v f.)(74v)(74v f.)(77r)
(78v f.)(79v)(80v)(80v f.)(81v)(82r)(83r)(84r)(85r)(85v) 91(92r f.)()6r)
(96v)(101r f.) 92(114v) 93(120v)(120av f.) 00(2r ff.)(13v)(14r f.)(l’r f. )
(17v) O6(149v)(169r f.)(192v-193v)(194v-195v) O9(354v-356r) 10(357v f )
-1-1( 371v-372v)( 372v-374v) ( 376r ) ( 376v).(.379ar ) (379-ar..f,..) (,379-av) ( 379hr ).( 3<lr383r-) ( 4O2r.. f..) (404v-4Q6v.). ( 415vMl?r. ). .13 ( 7v-r8v14( 57r-.58r )..........................
Hjælp til bønder, der manglede græs, bl.a. fordi de boede i en sandet hele*,
egn? OO(17v)(19r)(23v) O7(229v).

L 5« Hjælp til forskellige og forskellige former for hjælp (bl.a. udvisning
og indkøb af træ til bønderne).

Hjælp og friheder, der bevilgedes dem, som overtog forsømte gårde, se H 1.
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syge og svagelige, til umyndige børn og deres stedfædre, til gårdforsiddere,
til dem, der var forsvækkede af ægter, til dem, der havde de yderste agre i
faldene m.fI.? .87(liv f.) 88(21r f.) 89(31v)(38v f.) 9O(45r)(61r)(63v)
(65r f.)(69r)(8Ov)(83v)(85r)(86v) 91(98r) 93(128r) 00(19v) O3(5Or)(52v) .
O3(5Or) O4(66v) 05(124r)(.124r) O6(174r f.)(194v-195v) 08(281r) 10(358r f. )
13(427r f.) 14(57r-58r).
Eftergivelse, af og udsættelse med betalingen af skatter og skatterestancers
86(4r) 88(21r) OO(16v)(17v)(18r)(18r)(18v)(19r)(19r)(19r)(19v)(20r)(20r)(20r)
11(371v-372v)(376r)(376v)(379ar)(379av).
Hjælp til rytterhuses opførelse og vedligeholdelse samt til rytternes under
hold. Ildebrandspenge efter rytterforordn.s 86(3r)(4r) 87(14r) 9O(67v)
91(lllr) 93(H7v-120r) OO(17r)(25v) 02(35r f.) O3(5Or)(51r)(52r)(52v f.)(58v)
O4(62v)(66v) 05(101v f.)(112r)(118r)(119r)(121v)(121v)(122r) 06(158r-164v)
07(214r f.)(215v)(219v)(227v)(229v) 08(281r)(281v)(282r) 14(15r f.)(15v).
Bygnings- og reparationshjælp. Bygningstømmer, hjultømmer, gærdsel og brænde
ved, der blev udvist eller skulle købes for penge bevilgede som gave eller
låns 86(3v) 87(13v f.)(14r) 89(38v f.) 9O(61v)(86v) 93(120v)(125v f.)(128r)
(128v) 00(4v f.)(8r ff.)(10r)(13v)(18r)(18r)(18r)(19r)(19r)(19v)(19v.)(25v)
O3(47r)(50r)(57v) O4(o6v.)(67r)('70r)(71r) O5(1O3v)(1O3v f.)(119r f.) O6(158r164v)(174v) O7(213v f.)(214v)(229r f.)(249v f.) 08(282r) O9(327r-328r)
10( 357r ) ( 359r ),( 359v) ( 360r.) 11 ( 369v-371v) ( 374v-375v) ( 376v) ( 378r ) (378v)
(383r.f.)(384r).(408v f.) 13(430r)(430r f. )(430v)(430v)(430v f. )(431r)(431r)
.(432r)(43^r)(433v f.)(6rp7r) 14(60r-62r) 15(63r f.).

L 6. Dyrkningshjælp og ydelser bondegodset vedkommende, som ikke blev oppebå
ret af rytterbønderne. Afgang for øde og ubefindtligt gods.
Gårdforsidderes og øde gårdes dyrkning ved fremmed hjælp, betaling for rytter
hold m.m., der skulle svares af sådanne gårde, af portioner, der manglede i
jordebogen og af gårde, der havde fået friheder bevilget3 90(43v)(46r)(62v)
(73r)(.78r) 91(9Or)(91r)(91v)(94r f. )(95r)(95v)(96r)(96v)(110r f. ) 92(lHv f. )
93(120v) 00(14r f.) 03(41V ff.)(42v f. ) 05(84r-86r)(88r ff.)(91r f.). Se og
så H 1 og L 1.
Afgang for øde og ubefindtligt godss 9O(46r) 93(122y)(124r-125r) 00(13r).

M. Rytterbøndernes ydelser. Deres forhold til rytterne, ogitil midlertidigt ind
kvarterede tropper.

Fastsættelse, af det hartkorn, hvoraf rytterbøndernes ydelser skulle præsteres,
hartkornsreduktioner, klager over for høj skyldsættelse. (Man gik ud fra ma
triklernes hartkorn, som forblev.det samme,'selv-om man ændrede det hartkorn,
af hvilket der. svaredes afgifter.)s9O(55r)(55v)(56v f. )(57v)(58r)(58v)(59r)
(60v)(61v)(63v)(81v f.)(83r) 91(91v)(91v f.)(96r)(110r) 92(lllv f.) 93(118r).
(Se også projektjordebogen 1692, løbenr. 6) OO(17r)(18v)(2Ov)(23v) O3(55r)
(56v).
Specielt selvejernes hartkorn vedr..? 89(41r) 9O(4év ff. )(56r)(65v ff.).
Vedr. midlertidige nedsættelser af en ejendoms ydelser se under L. Vedr. perma
nente ændringer af afgifter m.m. se nedenfor.
Vedr. misligholdelse af forpligtelser, der førte til gårdforsiddelsessag se
Hl. Vedr. andre misligholdelser af pligten til at præstere bestemte ydelser
se nedenfor.
Vedr. indfæstning og husbondhold se H 1. Vedr. bøder se J 5«
M 2. Bøndernes ydelser til distriktets rytteri. Forholdet mellem rytter og bonde.

Anvisning af kvarterer til rytterne og omlægninger af kvartererne. Afgifter
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88(23r f.) 89(40r)(40v f.)(:42V) 90(44v) 91(88rf.)(108r f.).(108v f.)
93(121r ff. ) 00(22r)(22r)('23r>t23v) O2(35r)(36v ff. )i;03(48v)(57r) O4(77v f. )
O5(12Or f.) O6(L48v f.) O7(218i?)'(219r)(244v)(25Ov f.') O7(28Ov) O8(31Or f.)O9(323r-324y).
'
' ' ' ?
RyttérbøndérnéS' inddeling i lægder, der hvert især skulle giVe én rytter
kvarter og underholdning. Klager over og omlægninger aflægdsinddelingen: ;
90(56v)(83r f.)(83v)(85v) OO(17r)(22r.) 03(48r)(50r) O4(69v)(73v f.). O5(123v)
!(124v) 14(15v f. ).
Rytternes logis på gårdene, huse til ryttere og officerer, deres opførelse,
reparation og nedbrydelse, deres indretning med kakkelovne, brønde m.m.s
90(6.4r ;f.")C67v)(82v) 00(22v)(23r)(23v)(24r)(25v) O2(35r f• ) O3(52v f. )(53v)
■(■54r)'(55r)(56f)' 04(59v)(60v)(62v)(66r)!(70r )(76r)(76v)(76v f. ) (77v f. )(79r81v) 05(109v)(109v f. )(113v f. )(l-15r f. ).(118r)(122v -f. )(124r) O6(137v f. )
( 158r-165v)-(170v f. ) (1733* f'. ) 07( 211r-213v) ( 214r f. ) ( 218v -f.. )( 253v-259r )•
08(284v f.) 14(61v f.).
Inventar, forbrugsgoder,- tjenesteydelser og penge, som bønderne skulle skaffe
rytterne (senge, sengeklæder, bidrag til rytternes underhold', brændsel-og
lys, foder; og tøjr til hestene, skorstensfejning, korntørring, møllekørsel.,' ■
bistand véd brygning og bagning). Klager over ydelser, rytterne ikke var b.erettigéde til at -kræves 86(2r f.) 89(39v)(4Qr) 9O(52v)(53r)(54i! f»)(55r)
(59v)(6Or)(61r)(63r)(64r f.)(75v) 00(23v)(24r)(24v) O3(54r) 0<70r)(72v)
(75r f?)(75v f.)(76r)(76r)(76v f.) 06(138v f.)(173r f.) O7(218v f.)(219v)
(25IV f.) 08(284v f.) 13(420r f.) 14(13v f. )(2Ov)(21r)(22v)(23r)(26r)(26v.)
(28r).
Bidrag til rytternes indkvartering og underhold, som lægdsmanden (dvs. den,
dér-iiavde.lry-t.ter.è.n..indkvart.érèi..). .modtog af tillægget (dvs, lægdets ..øvrige;_
medlemmer). Aftaler om udgiftérnöö. fôrdeling. ...Tillæggets .andel i rytter;_.
hastens gødnings 87(18r ff.) 88(22r) 9O(62r)(85r f.) 00(llr)(17v)(20v)(24v)
O3(4.8r)(5Or)(.51v)(52r)(53v)(55r)(55v) 04(60r)(61r. f. )(63r)(66v)(69v)(7Ov)
(71-r)(75r f, ) .05(109r)(114r f.,)(îlOr f ..)(115v)(.116r)(117r)(117v)(118r f. )
■■(121rHl:22rj(125r)(129r)(129v ff. ) .06(138v f. )(1.51r f)(152v f.)(175v f.)
(176r)- 07(215v. f. )(218r f. )(,226v f. ) O8(3O9v f.)(310r f• ) 14(13v)(15r) '
15(66r)(67r)(72r f.). '
Ryttertøjringen, klager over dens udstikning og anvendelse, vederlag for. jord
udlagt til ryttertøjrings 87(llr f.) 88(22r) O3(51v) O4(67v) 05(122v)
O6(134v-135v)(136r f.)(143r f.)(151r f.)(152r f.) 07(228v f.) 14(22v)(26r)
,(50r)(54y f.).. ..
Bønder'Brugte' ryttért'ø jringén, og ryttere- brugte' eller voldte -skade på- bønder-nes jord. Klager over for store indtægtspenge og ulovlig omgang med- optagne'•—
dyrs 87(15r f.) 9O(55r) 04(62r) O5(126v f.)(127r f.) 14(22v)(23r)(28v)
(48r f.)(48v)(48v)(49r f.).
Pengeafgifter i stedet for rytterhold. Klager over for høje afgifters 87(9V f•)
9O(54v)(56r)(58v)(6dr)(83r f. )(-83v) O3(5Or)(55r) ,05(106r)(lllv fs)(117r)
(124v) O6(152v) O7(215v).
Ægter for rytteriet. Klager over ulovlige eller för lange ægter eller for stör
vognlejes 89(41v f.) O5(126r f.)(128v f.) 14(25r).
Sager mellem ryttere og bønder vedr. gæld, betroet gods, der ikke blev afleve'ret, og bedrageriers 89(38v) 9O(58r) O6(137r f.) 08(281v-f.) 14(23v)(25r)
(26v)(28v) 15(70r).
Tyverier af gærdsél og andet begåede af rytteres 02(34v) O3(54r)14(14r)(17v28v)(42v-46r)(46v-48r)(5Or)(51r-54i ’)(56r f. )15(67r f.)(7Ûr).
Overfald begåede af ryttere, trusler og skældsord? 14(24r)(28r)(46r f.)(48v)
(48v f.)(49v)(49v f.)(50r) 15(68r).
Forskelligt: O5(125v, ryttere havde udsat en by for brandfare) 14(24v, ryt
ter havde skudt en bondes hund) 14(50v og 55r-56r, ryttere havde optaget
.bønde.rv..der-.k0m.,køFendd,.med derpslovligt, erhyervede træ).
.
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M 2a. Midlertidige indkvart e'ringër især af tropper på gennemmarch.

Erstatning for ydelser til sådanne tropper, klager over uforholdsmæssig sto
re indkvarteringsbyrder, over lange og svære ægter, over ydelser afkrævede
uden behørig anvisning og over tyverier, overfald og andre overgreb begåede
af disse troppers 9O(44**)(53v)(54r f»)(55r flere sager)(55v flere sager)
(56r)(58r)(58v)(59r)(59v)(6Or)(6Ov)(61r)(61v)(62r)(62v)(63r)(67v f.)(80r f.)
(81v)(82v)(82v)(84v) 93(129v f.)(131r f.) 00(17r)(20r)(21v flere sager)
13(420r)(420ar)(420av-425r)(425v)(428v f.)(429r)(429r)(431v)(433r)(433v f.)
16(93r-107r).
Indkvarterede dragoner vedr.s 10(358v)(359r)(359r)(359r f.)(359v)(3éOr).
M 3. Portionskorn leveret til magasinet? 9O(48r f.) 93(117**).

M 4. Skatter og afgifter; 87(10v f.) 89(31**) 9O(66r)(87r) 93(126v) 03(40r f.)
(46v f.)(50r)(57r)(58r) O5(116v) ll(371v-372v) 13(43Or)(431r)(432r f.)(432v)
(433v)(433v).
M 5» Ægter og arbejde.

Regler for, hvem der skulle køre ægter, klager over ægter og foranstaltninger
til hindring af uberettiget pålagte ægters 87(17v f.) 89(32r)(32v) 9O(6Ov)
(62r) O3(54r)(55v) 07(225r f.) 11(403^404) 13(433r).
Bønder mødte ikke til tilsagte ægters 89(32v f.)(38r) 00(6r f. ) 03(44** f«)
O5(115r) 07(228v) 13(425v) 15(83v-84v).
Ægter for kongen og for fæstningen Fredericia: ll(376r f.)(377**)(377**) 15(76v78v).
Ægter for sessionsherrerne, regimentskriveren og hans folk se under A, for
godsets bygningstjeneste se under D, for distriktets rytterregiment se under
M2 og for indkvarterede tropper se under M 2a. Arbejde med øde gårdes dyrk
ning se under L 6.
M 6. Dragontjenesten. Bøndernes forhold til dragonerne.

Optagelse i rullen, regler for og trætter om, hvem der skulle indrulleres el
ler udskrives: O3(44v f.) O6(179**-18Or) 13(8v f.).
Gamle mænds sønner og karle, der skulle overtage gårde, søgtes fritagne fra
dragontjeneste eller slettede af rullen: 03(51**) O4(61r) 05(112r-113r)(121v)
(122r)(126r) O6(148r f.)(149** f.) 13(4v f.)(5** f»)(5v f.).
Karl, der var udskrevet til dragon, lod sig hverve uden gyldigt pas: 09(337**339**).
Bøndernes ydelser til dragonerne (løn, rejse- og mønstringspenge, penge til
mundering): O3(49v)(49v)(55v f. ) O6(17év f. )(177** f«)»
Dragonhestene, fourage- (eller foder-) og beslagspenge: 05(122v) O6(177v-178v)
07(215r f.)(216r f.) O9(34ér).
Pengehjælp bevilget dragoner af regimentkassen: O9(339v f.)(345v).

N. Restancer, som ikke er nærmere specificeret.
Regimentskriverens restancer: 86(3v) 87(7**) 89(34v)(36v ffi) 9O(46v ff.)
(72r f.)(78v f.).

O. Regimentkassens indtægter af og udgifter til andet end ryttergodset.
Forskelligt rytterne og deres officerer vedkommende.
De 2 mark, rytterne skulle betale af deres gage: 86(4r) 87(5V f.)«

Sognerytterpenge.; 87.(8r) 88(22v f. ).(29v)j89{43r) 9Q(49£)^.4. .8
Udbetalinger til militære afdelinger og enkelte officerer og soldaters-,8.6(..2v)
'89(4Qv) 9O(48v)(67r)(7Or f.) 94(133rJ 03(52r) O6(176v,;fT.
Z:Ryttere, der havde overtaget eller skirile overtage gårde, søgtes fritaget for
’t jenestes 13(5v f. ) 15(71?) 16(lllar-fl4r).
<

SAGREGISTER TIL BREVE TIL OG FRA RYTTERSESSIONERNE OG . REGIMENT-

......

. SKRIVEREN FOR 2. JYSKE RYTTERREGIMENT (KOLDINGHUS RYTTERDI

STRIKT) 1686-1716 (GRyt 5.4-5)»
Brevene citeres ved. de to sidste cifre i årstallene samt ' i -parenteser datoerne
for deres affattelse. G angiver, at det pågældende brév ligger i pakken GRyt
5.4 med Generalkommissariatets breve, til ryttersessionen. R angiver, at brevet
ligger i pakken GRyt 5»5 i lægget med Rentekammerets breve til ryttersessionen,
og A angiver, at det ligger i lægget med memorialer, der ikke er indført i
sessionsprotokollerne, samt breve fra andre end generalkommissariatet og ren
tekammeret til ryttersessionen. Endelig angiver understregning af dateringen,
at brevet ligger i lægget med breve til regimentskriveren og koncepter til
samt kopier af breve fra ham. Koncepter og andre bilag, der er indlagt i de
forskellige breve, er citeret ved disse breves dateringer.

A. Ryttergodsets administration i almindelighed. Godsets funktionærer.
Centraladministrationen vedkommende; G 90(4/3) 96(18/2).
Sessionsherrerne og sessionsmøderne vedkommende; G 94(28/8.31/8) 97(24/7 3/8
IO/8) 97(10/8) A 98(19/3 I3/7 I2/IO) G 00(20/1)“a 01(14/12 I7/I2).
Regimentskrivernes udnævnelse, embedsovertagelse og stillelse af kaution, deres
suspension og afskedigelse. Konstitution af fungerende regimentskrivere;
G 86(10/11) 94(5/11) R 95(26/1) G 95(12/2 23/2) R 95(15/6 24/8 3/9 1/10)
98(25/1) G 99(7/4 9/5 27/5) R 99Ï16/9 17/10) G99(31/10) R 99(5/12) 00(27/1)
. 16(15/8)..» ..........
•
-.....
~'
-..........
Regimentskriverens løn. Naturalier, han oppebar efter gammel sædvane, men med
urette; G 94(14/7) 95(25/1 26/7 28/12) 96(19/12): 97(3/7) 98(8/1).
Bestemmelser, vedr. regimentskriverens virksomhed og officerernes deltagelse i
godsadministrationen; G 90(9/6).
Regimentskriverens- embedsforsømmelser og overgreb^ hvori han. gjorde sig skyl
dig; G 95(25/1 9/2) 98(5/3 9/4 3O/4) A 99(19/3) G 08(2/6) 13(4/12)^ Vedr.
underslæb begået af regimentskriveren se under N.
En regimentkasses anskaffelse, dens indretning, placering og benyttelse;
R 87(31/12) 93(11/11) 94(10/2).
Forskelligt godskontoret vedkommende; A 99(3/1) 03(9/2).

Bo Jordebøgers affattelse og godsets inddeling i rytterportionero Forøgelser
og formindskelser af ryttergodset og af de enkelte ejendommes tilliggender*
Affattelse af en ny krigsjordebog på grundlag af projektjordebogen 1692 m*m.s
0 95(18/6).
..........
Godsets inddelinger i. rÿt'têrportiôner; G 96(18/2).
Ændringer af ryttergodsets "omfang og de enkelte ejendommes tilliggender;
G 87(12/3 23/4) 95(9/11) 96(18/2 4/4 4/4).

C. Krænkelse eller bestridelse af andres ejendoms- eller brugsret til markjor
der og bygninger.
Efterprøvelse af selvejernes adkomster, påtale af deres fremleje af jord til
andre; R 95(2/3).
To havde fæstet samme gård; G 00(20/4).
Indsidder sat ud af et af ham opført hus, der var lovet ham på livstid;
G 03(18/9).
Strid om brugsret til jord, uretmæssig benyttelse af anden mands jords
G 95(9/1) 96(18/2) A 15(8/7).
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D. Offentlige bygninger.
Opførelsen af et stokkehus; G 95(14/8) 99(10/3 9/5) 01(2/9) G 02(26/8).

E. Godsets hovedgårde.
Hoveri til Nygård (0. Starup sogn) og Koldinghus; G 94(14/7).
Nygårds tiendefrihed og portionsinddeling; R 97(30/3) 98(30/4).
Nygårds bortforpagtning; 01(2/9).
F. Skovbruget.

.... . ..... .......

Selvejernes skove; A 99(8/1) 00 (9/4).
Skovruller og udvisning vedr. ; G 97(27/1) 99(18/3).
Skovarbejde og kørsel med træ; G 99(13/3 22/4).
Skovhugstsager; A 02(18/8).
Naturalieydelser, som skovbetjentene krævede med urette; G 94(14/7) 99(18/3).

G. Kirkejorder og kongetiender.
Afgifter af kirkejord; A 99(9/1).
Kongetienders bortfæstelse; G 96(18/2) 97(26/6 17/7)«

...... * ■

H. Rytterbøndernes (og officerernes) erhvervelse, afståelse Og fortabelse af
rettigheder i fast ejendom«
Officerers ejendomsret til bygninger, de havde opført, og tilbygninger, de.
havde foretaget på egen bekostning; G 02(14/11) A 03(16/2 22/2 3O/IO 27/II).
Fæstemåls indgåelse på bestemte vilkår, deres afståelse og fradømmelse;
A 89(24/12) G 98(5/11) A 99(25/2) G 99(31/3) A 02(22/7) 03(4/3 18/8)
04(13/2).
Indgået fæstemål blev ikke effektueret; G 96(18/2).
Benådning af gårdforsidder; R 90(15/3).
Ledige rytterhuse blev ikke udlejet, men overladt bønderne; 98(23/12) 99(13/1).

I. Inkvisitionsforretningers afholdelse.
G 91 ( 28/11 ) 98( 3O/4) ' 99(8/4)■«........................
J. Landsbyfællesskabet og driften af bymarkerne. Håndhævelse af kongens halsog håndsret og det juridiske forsvar for godsets bønder.

Grandelaget drak de idømte bøder op; A 99(8/1).
Græsjævning; A 99(11/6).
Påbud om risgærders erstatning med grøfter og stengærder; G 11(21/3).
Hegnenes vedligeholdelse; A 15(30/4).
Ulovlig optagelse af' kreaturer; A 99(11/6); ~.....
' .........
Indsidder nægtede at arbejde for den, af hvem han havde fæstet sit hus;
A 15(30/4).
Hvervet karl forlod sin plads i utide; A 16(2/3).
Gældsager; G 88(18/8) 96(4/4 I4/4) 97(19/10) 98(27/8 6/9).
Ulovligt krohold og brændevinsbrænding; G 90(9/6) 98(20/9).
Overfald, slagsmål og æresfornærmelser; A 00(26/10) 15(30/4).
Tyverier; G 97(26/6 17/7) 98(20/9).
Lejermål; A 98( .16/12) G 99(13/3) A 99(10/1) u.å.
Officerer antog sig sager, der hørte under sessionen og domstolene; G 98(20/9).
Belikventomkosninger; G 94(14/7).
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K. Skifte- pg overformynderivæsen.
A 99(19/3) 16(7/9).
L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets ydelser til bønderne,
dyrkningen af øde gårdes jorder.

Hjælp bevilget af kommissionen 1692; G 95(23/2 12/3 9/4 14/5)«
Regler for bevillingen af hjælp, hjælp i almindelighed; G 91(28/11) 95(14/8)
96(14/4) 97(17/4 1/5 22/6 24/7).
,
,
,
Ildebrande og hjælp til brandlidte; A 99(10/1 8/2 24/2 30/2) G 99(8/4 22/4)
A 99(19/6) 02(18/8) G 02(26/8) A 03(8/1) G 04(10/1) ll(io/2j A 13(27/3)
G 14(10/3) A 14(18/77.
Stormskade; A 04(7/?).
Husdyrsygdomme og hjælp til dem, der ikke havde de nødvendige husdyr?
G 95(14/5) 96(4/4) 98(30/4) A 98(19/7) G 98(19/11) A 99(10/1 8/2 8/2 23/10)
G 00(30/3) A 00(23/4) G 00(5710) A Ol(?74) u.å.
Foranstaltninger mod misbrug af hjælp til besætningernes supplerings
0 91(14/12).
.....
Misvækst og hjælp til dem, der ikke havde det nødvendige korn. Hjælpens til
bagebetalings G 86(24/4) R 92(6/2) G 94(23/10)' 96(18/2) 97(23/1 2/3)
98(30/4 19/11) a 99(8/2 872) G 99(8/4 22/4 17/8) A 99(23/10) R 00(13/1 16/3)
G 00(30/3 5/I.O) R 07(25/10) A u.å.
Hjælp til rytternes underhold og til rytterhuses opførelse og reparations
G 90(9/6) 96(23/6) A 05(29/6).
Udvisning eller hjælp til køb af tømmer, gærdsel eller brændsels G 97(27/1)
A 99(10/1) G 99(18/3) A 03(17/7) 04(7/?) G 11(21/3) A u.å. u;å.~
dyrkningen af øde gårdes jorder? G 97(17/4).
M. Rytterbøndernes ydelser til kongen. Deres forhold til rytterne og til
midlertidigt indkvarterede tropper.
Fastsættelse af selvejernes afgiftspligtige haftkorns R 95(2/3).

M 2. Ydelser til distriktets ryttere. Forholdet mellem rytter og bonde.

Portioner, som blev tillagt fhv. officerers G 96(4/4 14/4) 99(26/5).
Anvisning af nye kvarterers G 02(26/8).
Fordelingen af ydelserne til rytterne på lægdernes medlemmers 'A 99(12/6 7/9).
Tillæggets restancér til lægdsmanden? ..A 03(18/1).
Rytterhuse og rytternes logis på gårdenes G 95(12/3) 97(26/6 17/7) A 99(19/6)
03(22/2).
Ægter for rytteriets G 96(4/4).
Pengeafgifter i stedet for rytterhold; A 98(27/6).
Rytterne skulle have deres hø for sig selvs G 90(9/6).
Officerer og ryttere måtte ikke have kvæg på bøndernes fodring .eller tage
derés kvæg i pants G 90(9/6).
Overfald begået af ryttere, trusler og æresfornærmelser fremsatte af dem;
14(8/5).
Tyverier og overgreb, hvori ryttere havde gjort sig skyldig; G 14(14/7 21/8
8/12).
Rytter vil ikke aflevere betroet gods s 14(22/5).
M 2a. Tropper på gennemmarch.

Ændring af marchrute. Tyverier og andre overgreb begåede af sådanne tropper,
ubillige og ulovlige krav om ægter for og havre til dem; G 00(7/9)
14(21/8 8/12) A 16(1/3 2/3) u.å.
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Skatter af selvejernes indsidderes R 94(27/3) 95(2/3 25/StT99('T/2>...
Kornskatter, kop- og ildstedskatters G 88(18/6) A 99(23/10) R 00(13/1)
A 00(23/4) R 03(6/11).
"
Forpagtning..„af. ryttergadséts _folke-.og ..familieskat s R.94(22/12).. 95( 19/1-26/1
9/2 23/2 19/3).
- t
-..................Hø og halm leveret til Fredericia mod^betalings A 16(7/9).

M 5.. Ægter og arbejde.
Ægter i-almindelighed, regler for deres-ydelse og fordelings G 90(9/6)
94(14/7) 97(26/6 17/7) 00(20/4 31/7).
Selvejernes ægters A 99(8/1).
Ægter for fremmed amtmand og til fæstningen Fredericias G 99(13/1 13/3)
A 99(13/3) Og(,8/8),. .
’
■
Udeblivelse fra og for sent fremmbde til tilsagte ægters A 03(12/6) 16(2/3).

-M .6'. Bragont jenesten og bøndernes ydelser til dragonerne.
Udskrivning -til militærtjenestes. A 03(18/8).
Kärl hvervetj skønt hän ikke havde lovligt pass A 16(2/3).
Fortegnelse over dragonernes løns. G .04(5/2).
Landmilitséns underofficerer og menige fritages for lejermålsbøders 10(4/10).

N. Restancer og 'regnskabsvæsen i almindelighed.
Restancer i almindeligheds G 87(12/3) A 89(24/12) G 95(26/2) 96(22/12)
A 98(27/6) G 98(29/10 I3/Î2) 99(31/1 13?7).
Revision af :regimentekrivérens regnskaber, konstatering ..af ...regimentskriveres
underslæb og dettes dækning af deres kautionistar. _el.ler. véd ..salg af. deres, .bo s
R 93(11/11) 94(10/2) G 94(28/8 31/8 4/98/9 15/9 4/10 5/11 6/11) R 94(15/12)
G 94(22/12) R 94(29/12) G 95(19/1 25/1 9/2 23/2) R 95(23/2) 95(2/3)
R 95(19/3) G 95(2/4 16/47 R 95(23/4 23/4) G 95(3074 I4/5 13/7 2/9) R 95(7/9)
G 95(14/9 22/IO). R 95(9/11 26/11). G 96(21/1 26/5) R 96(2/6 6/6 16/6J
96(17M-R 96(20/5)- -G 96(23/6) ?7<’27/l 2/3 24/7) R 97(“3/8) G ’97(1/9 5/n)
R 97(28/12) G98(8/17 R 98(25/1) G 98(15/2 22/2 573 9/4 26/4 13/5 2/7)
R 98(6/8 9/8 13/8) G 98(26/8 30/87 R 98(3/9) G 98(10/9) R 98(17/9)
G 98(20/9 14/10 29/ÎO) R 98(29/10 5711) G 98(5/11) R 98(15/11 19/11)
G 98(19/11 13/12) R 98(17/12' 31/12) 99(371) 4 99(3/1 17/1) G 99(17/1 21/1)
R 99(21/1 28/1) G 99(31/1 I7/2) R 99(18/3 2073 31/3) G 99(31/3 9/5 I3/7
24/7 28/7) R 99(22/8 I6/9) G 99(16/9) R 99(17/10 11/11 18/11) G 99(21/11)
R 99(28/11 5/12) 00(13/1) G 00(13/1) R 00(27/1 16/3)...G 00(23/37 R 00(23/3
3O/3 6/4 I3/4 20/7) 02(22/7).

0. Regimentkassens indtægter af og udgifter til andet end ryttergodset. For
skelligt rytterne og deres officérer vedkommende.
Sognerytterpenges G 94(4/9 8/9) 95(5/2 I6/4 31/5) R 96(20/6) G 96(23/6)
97(11/12) 98(15/2 11/3 2/8 30/8) R 99(11/11) 00(20/4) 01(2571 5/2).
Penge (antagelig sognerytterpenge), som en amtskriver, skyldtes G 99(2/12)
00(9/1 27/1 9?3).
Udbetalinger til militære afdelinger og personers G 94(14/7 30/8 4/9 27/10
6/11) A 95(5/2) G 95(13/4 26/7 24/8 28/12 31/12) 96(15/2 19/12) 97(31/3
10/5 377 ) 98(8/1 24/1 9/4 ) 99(6/1).
......
Refusion til en. kirke, for dens andel i en ryttergårds G 95(26/11).
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R 97(30/3) 98(30/4).
Der skulle skrides ind mod ryttere og officerer, der brændte og solgte brænde
vin? G 98(20/9).

SAGREGISTER TIL KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKTS SESSIONSPROTO

KOLLER 1719-1749 OG i' .9-1765 (GRyt 9.I-4).
GRyt 9.1 omfatter årene 1719-1724» GRyt 9»2 årene 1725-1733» GRyt 9-3årene
I733-I749 og GRyt 9.4 årene 1759-1765» I sessionsprotokollerne indførte man i
denne periode praktisk talt kun de memorialer fra regimentskriveren og de ses
sionsresolutioner, der blev indsendt til Rentekammerets approbation. De med
hinanden korresponderende memorialer, resolutioner og approbationer er som of
test indført side om side med hinanden i tre rubrikker, der tilsammen fylder
et blads versoside og det følgende blads rectoside. Der henvises derfor til
protokollerne ved de to sidste cifre i memorialernes årstal og ved de pågældende
rectosiders folieringstal. Registeret er i reglen udarbejdet på grundlag af me
morialerne.

B. Ændringer af byernes tilliggender og af de enkelte ejendommes matrikulerede
hartkorn.

Afskaffelse af udeje og fællesskab mellem to byer; 63(108-110) 64(114).
Jord afgivet til rytterkobbel mod vederlag i andet ejerlav; 36(103 f.)♦
Udparcellering af Vranderup Hovgård; 41(334-38).
Vedr. rebning og magelæg inden for samme ejerlav se J 1.

C. Krænkelse og bestridelse af andres ejendoms- og brugsret til markjorder.
Ulovligt fremlejet jord; 34(19-20).
Benyttelse af anden bys eller anden mands jord; 44(453-55) 64(114-17)(137-39).
Misligholdelse af aftale om opladelse af gård; 61(50-53).

E. Hovedgårdsjordernes og rytterkoblernes drift.
18(320-21) 35(92-93) 36(116-17).

F. Skovbrug og fiskeri.
Selvejernes skove og deres udnyttelse, udvisning og ulovlig skovhugst;
36(130-31).
Ulovligt fiskeri; 45(550-54).

G. Kirker og kirkejorder, kirke- og kongetiender.
Kirkernes reparationer; 33(269-71).
Kirkernes jordegods; 27(82-84) 33(274-75) 36(125-27).
Kirke- og kongetiender; 33(269-71) 35(91-92).

H. Rytterbøndernes erhvervelse, afståelse og fortabelse af rettigheder i fast
ejendom.

Regler for aftægtskontrakters oprettelse; 34(60-62), oplysninger om skik og
brug, når ejendomme blev opladt mod betaling, aftægt o.lign.; 36(112-14), og
når penge blev udlånt mod sikkerhed i fæsterettigheder; 61(50-53).
Selvejeres og fæsteres erhvervelser, afståelser og fortabeiser af rettigheder
i gårde, huse og jorder. Se nærmere den udførlige specifikation af omstændig
hederne ved sådanne erhvervelser, afståelser og fortabeiser i det tilsvarende
afsnit i sagregisteret til det 4. rytterregiments sessionsprotokoller 16861716; 19(122-33)(134-44) 21(147-56)(157-93) 22(206-20)(225-26)(227-29)
(231-50) 23(251-63)(273-78) 24(281-303)(304-307)(308-19) 25(11-13)(14-15)

- 67 (16-28 ) 26(29-36)(49-62 ) 27(70-81)(85-104)(105-06 ) 28(107-H3)(U5-38)
29(139-43) (144)(149)(150-67) 30(168-75)(176-89) 31(196-204)(207-12)
32(214-17)(218-26)(230-32)(232-45) 33(246-68)(7-10)(14-16) 34(21-44)(49-54)
35(62-77)(79-81)(84-87) 36(104-16)(118-23)(124-25) 37(146-58)(165-72)
38(179-88)(209-18) 39(219-36)(241-53) 40(269-95) 41(303-33)(342-43)
42(348-64)(380-401) 43(402-16)(426-38) 44(442-52) 45(462-77)(481-83)(489-501)
46(502-12)(523-36) 47(537-49)(560-70) 48(575-88)(592-98) 49(602-11) 60(4-17)
(22-35) 61(37-49)(50-53)(58-62) 62(63-70)(79-94) 63(94-108) 64(117-35)
65(140-54)(154-57).
Kontrakt om overtagelse af 6 portioner af Nygård: 18(320-27).
Gårdforsiddelsessag, der blev afsluttet på betingelse af, at fæsteren stillede
kaution: 35(79-81).
Æhdring af indgået fæstemål» 34(81 f.).
Hus opført uden sessionens tilladelse: 60(36).
*

J 1. Landsbyfællesskabet og driften af bymarkerne.
Rebning; 37(159).
Indgrøftning af hedejord til høbjærgningens forbedrings 43(422-23)»
Indsætning af fremmede kreaturer på byens græsning: 34(19-20).
Græs jævning og udelukkelse af kreaturer fra den fælles hyrdes vogtning:
60(17-18).

J 2-4» Håndhævelse af kongens hals- og håndsret.og det juridiske forsvar for . .
godsets bønder, når det ikke kan henføres til andre saggrupper.
Misligholdelse af store gældsforpligtelser: 33(14-16).
Misligholdelse af forsengerpligt, bortødning af fællesbo: 42(343-48).
Lejermål: 25(2-10) 26(37-43) 34(44-47) 35(95-103) 37(136-43) 37(173-78)
38(189-93)(144) 39(236-39) 40(256-61) 41(262-68)(338-41) 42(368-72) 43(439-42)
4z’.(457-61) 45(484-88) 46(516-20) 47(555-59) 48(589-91) 49(612-13) 60(19)
61(54 f.) 62(71 f.)(74-76) 63(110-11) 64(136).
Rytterbonde husede folk uden pas: 60(36).
Brandstiftelse; 32(227-30)-33(11-14).
Tyveri: 32(227-30) 33(11-14).
Falsk: 25(11-13). .....
Æresfornærmelser’og insubordinat i on: 45(550-54).

J 5» Rettens _£le je, straf og benådning.
Tingstedets flytning: 41(342-43).
Træhest, pæl og halsjern opsættes på Koldinghus: 34(18-19)(83).
Undvegen fange og hans transport: 25(11-13).
Benådning for straf: 36(135-36).
K. Skifte- og overformynderivæsen.

Private ekiftekontrakter også vedr. boer, til hvilke .dér var umyndige arvinger:
34(60-62).
L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets ydelser til bønderne.
Øde gårdes dyrkning og udgifter til øde og ubefindtligt gods.
Overtrædelse af brandvedtægt: 60(36).
'
‘
Ildebrande og hjælp-til brandlidte (indeholder mange oplysninger om gårdenes
bygninger og om den besætning og det sæde»- og ædekorn, driften af gårdene
fordrede). 19(119-20)(«45-46) 21(194-95)(221-24) 22(230)23(266)(271-72)(279)
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24(280) 26(44-46)(47-48)(63-64) 28(114) 29(148) 30(190-91) 31(192-93)(205-06)
(213) 32(227-30) 33(11-14) 34(16-17) 35(88-89)(89-91) 36(128-30) 37(160-62)
38 (200-02)(205-09) 39(240-41) 40(254-55 ) 41(295-98)(3OI-O3) 42(372-79)
43(417-21)(424-25) 45(478) 46(521-23) 47(559)(571-74) 59(2-3) 61(56-57)
62(72-73) 63(112-13’). '
............ =
ska/ter forvoldte på møller ved dæmningsbrud o.lign., skadernes udbedring?
31(194-95) 34(56-57) 41(298-301) 45(479) 60(21-22).
Stormskader og hjælp til dem, hvis bygninger var beskadiget af storm og uvejr?
22(224-25) 26(64-65) 33(lv) 37(163-64) 38(197-200)(202-05) 45(479-81)(48183) 61(55-56).
.
Hjælp til dem, der havde mistet husdyr; 19(119-20) 21(195-205) 35(93-94)«
Misvækst og hjælp til dem, der manglede korns 21(195“205)__27(105~06) 38(195-97)«
De tidligere rytterhuses nedbrydning og anvendelse til gårdenes reparation;
21(202).
Hjælp til møllers istandsættelse; 34(57 f« ) 44(456^57).
Betaling for kure til forskellige syge og sårede? 36(133-34) 62(77-78).
Gårdforsidderes og øde gårdes dyrkning: 27(105-06) 29(149).
Afgang for øde og ubefindtligt gods: 36(144-45), jævnf.? 42(365-68).

M. Hytterbøndernes (og andre beboere af distriktets) ydelser til kongen,
dragon- og landmilitstjenesten.
Afgifter af huse. 26(68-69) 33(275-76). Det tidligere tinghus blev et afgifts
pligtigt kassehus: 41(342-43)«
Afgifter af møller: 29(144)(145-47)«
Skatter: 23(267-70).
Æfeter i almindelighed; 33(27:5-76) 35(77 f . ) ,48(598-600).
Bønder mødte ikke til tilsagte ægter: 33(271-73)(274)•
Udskrivning til soldatertjeneste; 34(54-55)«
Bortrømte værnepligtige, og værnepligtige, der blev hvervet; 26(66-67)
34(54-55k .
. ...
Nogle af...et:, lægds medlemmer, unddrog sig deres økonomiske. forpligtelser.:
36(134-35)«
Opstilling af træheste på eksercerpladserne: 36(132-33).
N. .Restancer, som ikke er nærmere specificeret.
23(264-65) 24(304-07) 29(145-47) 34(58-60) 35(79-81) 42(365-68) 48(601).

SAGREGISTER TIL BREVE OG MEMORIALER TIL RYTTERSESSIONERNE- OG

BREVE TIL REGIMENTSKRIVEREN FOR KOLDINGHUS RYTTERDISTRIKT
1719-1763 (GRyt 9-11-14'og 16).

"

Der henvises til brevene ved. deres dateringer, nemlig ved de to sidste cifre i
årstallene og ved datoerne i parenteser samt for kopibøgernes og memorialernes
vedkommende tillige ved brevindførslernes første foliotai og sagernes numre i
memorialerne ligeledes i payenteser? Kop angiver, at det pågældende brev er
indført i'GRyt 9«H-12 Kopibøger over-indkomne breve 1721-22 ög 1722«^^SesR
angiver, at brevet ligger i pakken GRyt 9-13 Memorialer, supplikker. og breve
til ryttersessionerne 1717-55 i lægget Kgl. reskripter og brevefraftentekam-:
meret I72O-52. SesA angiver,' at brevet ligger i samme pakke i lægget Memorialer,
supplikker og breve fra andre end kongen og Rentekammeret 1717-55- RegR angiver,
at brevet ligger i pakken GRyt 9«14 Breve til regimentskriveren fra Rentekamme
ret,:1721-61. RegA angiver, at brevet ligger i pakken GRyt 9« 16 Breve tilregi
mentskriveren fra andre end; Rentekammeret og Rytter- og Reluitionskommissionen
m»mi..?Ey ,et’.bevaret Brev indført i en kopibog, henvises der kun til det origi
nale brev. Breve fra Rytter- og Reluitionskommissionen, såvel de bevarede som
de, det*, kun kendes fra kopibøgerne, er ikke medtaget i sagregisteret. For disse
breves vedkommende vil et stedregister være et både tilstrækkeligt og nødven
digt hjælpemiddel.
A. Ryttergodsets administration i almindelighed. Godsets funktionærer.
Godsadministrationen blev underlagt Rentekammeret i stedet for Generalkommissa
riatet? Kop 21(26/3 3r)(7/6 35v).
Indskærpelse af, at regimenternes chefer skulle deltage i sessionsmøderne?
Kop 21(30/8 55r).
.
Fuldmægtig beskikket for amtmanden under hans bortrejses Kop 22(21/6 134v)«
Sessionsplakater? RegA 21(-2O/3)(3/9) 25(14/9)«
Forretningsgangen ved indsendelsen af sessionsresolutioner til Rentekammeret?
Kop 21(23/8 54r) 22(10/2 101v)(3/3 101r).
/
Regimentskriverens ansættelse og kaution, orlov, løn, sportler og friheder?
RegR .25(13/10 ) 58(23/12).- RegA 25(23/3) 31(2/7).- Kop 21(15/2 lr)(26/2 Ir)
(4/3- lv)(.26/4 17r)(6/5-. 26r) -22(4/4-l-13r)(12/5 123v) 23(9/1 29v) 24(16/12 112v).
Regimentskrivers overskyldelse af- sine- beføjelser? Kop 24(25/3 93r).
•Sognefogdernes antagelse? RegR 40(2/1).
- ........
Sognefogeds overskridelse af sine beføjelser; SesA 31(9/10).
Regimentskriverkontorets inventar? Kop 26(31/8 152v).

B 1. Jordebøgers'affattelse.

SesR 32(1/11)«- RegA 21(17/2)(31/5)(3O/6)(19/ll)«- Kop 21(22/11 78v) 22(21/5
124V) 23(24/2 34vj 24(12/9 107r).
B 2. Forøgelser og\ formindskelser af ryttergodset og af de enkelte ejendommes
tilliggender.

Ryttergodsets forøgelse, det nye gods' overlevering og indførsel i jordebogen?
RegR 25(10/3)(23/10)(13/ll) 26(16/2).- RegA 21(21/5) 22( 18/2.)(30/4?) 25(30/5)
TÏ/Î1) 26(7/2)(8/2) 28(30/7)(9/8) u.å.- Kop 21(15/5 30v) 22(21/5 124r)(19/5
124r) 24(18/3 91r)(30/12 113r).26(2/2 14ÏF)«
Ryttergodsets formindskelse, det afståede gods' overlevering? RegR 21(15/11)
25(24/3)«- RegA 22(21/1)(3O/4)(3O/4)(1/5) 24(4/2)«- Kop 21(29711 80r) 22(5/5
120v).
Ekspropriation til toldgrøft og forøgelse af ejendoms tilliggende ved nedlæggel-
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se af vej? SesR 50(24/10).— RegA 26(31/12).
Vranderup Hovgårds deling? RegR 41(4/2)»
■
Deling af bondegårde? SesA 32(11/10) 33(11/7) 36(18/6 nr. 2) 53(21/7 np..5)»
Jord tages fra en ejendom og lægges til en anden? SesA 35(4/1)»
Vedr. nyopførte huse se H 1.
Vedr. rebning og udskiftning se J 1.

C. Krænkelse eller bestridelse af andres ejendoms- og brugsret til markjorder
n^jTv^nijTgftT?^_^j]^J^gjioyerensstemmelser mellem jordebøger, matrikler, ad—
komstbreve o.lign.
Selvejerrettigheders dokumentation? Kop 25(20/10 136v) 26(18/10 157v).
Misligholdelse af kontrakter og aftaler om salg og leje af fast ejendom? SesA
32(15/10 nr. 4) 35(6/6 4v), om jord til aftægtsmand SesA 37(6/5 nr» 1)»
Mand havde bortfæstet et hus, hvori andre bymænd havde andel? SesA 32(15/10
nr. 12).
Ulovlig pantsættelse til brugelighed og fremleje? SesR 52(29/1).- RegA 32(14/10).
Huse byggede på fælleden, på anden mands grund eller ham til skade? SesA 27
(1/2)31(15/9) 35(6/6 6r)(4/10 nr. 9) 36(18/6 9v f.) 39(19/9)»- RegA 30(12/8)
33(11/7)»
Indtagelse af forte og gadejord samt af fælles fædrift til dyrkning? SesA
35(6/6 4v f.) 36(20/9 nr. 6). Se også J 1. Opdyrkning af fælleder m.m.
Ulovlige veje og nedlæggelser af veje og forter? SesA 35(6/6 5r f.)(</10)
36(18/6 nr. 3 og fol. lOv) 39(28/2).- RegA 27(2/4).- Kop 22(10/2 101r)(17/2
102v).
.........
..............................................
........ ' .
Afpløjning og anden benyttelse af anden mands jord? SesA 23(27/3) 32(15/10) '
35(6/6 4r og 5r)(4/10 nr. 6) 36(18/6 nr. 1 og 6 samt 9v f.) 55(7/10 nr. 3).RegA 27(28/3)(2/4)(26/7) 31(5/6).- Kop 24(20/5 99r) 25(30/1 U7r-).
Jord afhændet fra selvejergård uden berigtigelse af afgiften? SesA 21(24/9).
Fejl i og uoverensstemmelser mellem jordebøger, matrikler, adkomstbreve m.m.?
SesA 26(13/2) 36(20/9 nr. 5) 54(9/10 nr. 2).- RegR 25(18/1)(19/9)»- Kop
21(14/6 36r)(19/7 47v) 22(18/4 117v) 23(20/6 56r)(23/ll-80r)(6/11 81rK22/11
81v).
D. Slotte og hovedgårdsbygninger med gårdspladser, haver, vandspring osv.
Bygninger til disposition for godset, rytterne og offentlige myndigheder.
Veje, broer o.lign.

Koldinghus og gårdene Fovslet, Lerbæk, Røjgård og Sjelle Skovgård med gårds
pladser, haver og vandspring, rytterbarakkerne og rytterstaldene med deres
inventar? SesR 23(4/12) 29(5/2).- SesA 22(28/12) 31(3/6).- RegR 28(31/1)
(IO/7)(10/^(30/10) 30(3/1) 31(28/4X16/6)(14/7) 32(6/12) 4X17/6).- RegA
21(8/8) 29(17/2)(10/8)(25/11) 31(22/5)(?/?) 32(4/2).- Kop 21(8/4 9r)(278 50r)
(4/10 62r)(4/10 63r)(8/10 63v)(18/10 65v)(21/10 66r)(28/10 71v) 22(17/1 94r)
(24/2 106v)(23/9 14v)(10/10 18r)(27/10 19r)(3/ll 21r) 23(13/3 40v)(l/6 51v)
(3/8 63v)(1O/8 64v)(21/9 70v)(12/11 74v)(16/12 83v f.) 24(12/1 84v)(14/l
85r f.)(15/2 88r)(22/4 96r)(2/9 106r) 25(14/8 132r)(l/9 133r) 26(28/5 146r)
(4/6 146r)(5/10 155r)(15/10 157r)(5/n 158v)(5/ll 159r) 27(21/1 163r)(14/4
168r)(21/10 178r)(28/10-l-80r)( 13/12 180v).
Vagthuse på markerne? SesA 31(3/6)»- Kop 22(14/7 5v) 23(3/7 57v).
Lejet hømagasin? Kop 28(17/2 182v).
Tinghuset? RegA 22(28/8).- Kop 25(6/1 114v).
Veje, broer, færgebroer m.m.? SesR 50(24/10).- SesA 26(30/7) 27(26/2) 28(4/3)
35(6/6 2v f.) 44(9/10).- RegR 43(13/4).- RegA~2ÏT25/6) 28(13/11).- Kop
22(27/11 22v) 26(1/8 150vX
Toldskellets markering ved en grøft? RegA 26(31/12).
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E. Hovedgårdenes og rytterkobleraes drift, distriktets høbeholdninger og magas inkom.
Hovedgårdenes og rytterkoblernes drift. Herunder hovedgårdenes bortforpagtning,
bortfæstelse og tiendeforhold, rytterkoblernes drift og fordeling på de mili
tære afdelinger, hø- og græstaksationer, høets transport fra marker og enge,
ladefogders ansættelse og løn, gødningens udkørsel fra rytterstaldene. Følgen
de hovedgårde og større gårde omtales? Fovslet, Højgård, Hønborg ladegård,
Lerbæk, Vranderupgård og Ødstedgård? SesR 23(l/5)(29/5).- SesA 28(29/7)
31(20/-2) 35(6/6" 5v f.)(4/10 nr. 3 og 4) 36(18/6 nr. 8) 37(6/5 nr.-6).- RegR
28(7/12) 30(15/4)(10/6) 34(18/9) 40(26/4) 41(4/2).- RegA 21(12/4)(31/5)TW11)
23( 11/5).(5/6)(?/9) 24(9/3) 28(25/7)(30/7)(9/8)( 10/8)fll79) 29(17/2)(19/12)
30(24/4)(3/8)(29/11) 31(11/4) 34(24/4) 63(19/8).- Kop 21(29/3 6r)(8/4 9r)
(26/4 17r)(3/5 18v)(6/5 18v)(6/5 26r)(12/5 29r)(3175 33 v)(24/6 38v)(5/7 41v)
(8/7 43v)(15/7 44v)(18/7 46r)(28/7 48v)(29/7 49v)(2/9 57r)(4/10 62r)(4/10 62v)
(14/10 64v)(18/10 65v)(11/11 76r)(29/ll 80r) 22(26/5 127r)(26/5 127r)(26/5 127v)
(23/7 137r)(10/7 3v)(ll/7 3v)(ll/7 4r)(21/7 6v) 23(6/3 37v) 24(30/3 93r ff.)
(22/4 96v)(13/5 98r)(3O/6 100v)(12/9 107v).
Distriktets høbeholdninger, høets modtagelse fra rytterkoblerne, fra andre ma
gasiner eller fra bønderne, dispositioner, der blev truffet med høet? RegR
23(11/12) 25(31/3).- RegA 21(29/5)(1/7)(3O/7) 22(9/5)(10/5)(10/5)(2/11)
23(10/2)(l/9) 24(19/171472)(22/2)(29/2)(31/5)(24/7) 29(21/8) 39(1/10) u.å.Kop 21(8/4 9r)(27/7 40v)(8/ï 43v)(15/7 44v)(18/7 46r)(28/7 48v)(29/7 49v)
727$ 57r)(2O/9 59v)(14/10 64v)(11/11 75v) 22(10/2 101r)(28/4 118v)(9/5 121v)
(12/5 123v)(3O/5 129v)(21/7 7r)(25/7 9r)(10/10 17v)(20/10 18v) 23(14/9 70r)
24(22/1 86r)(ll/3 89r)(26/8 105r)(30/12 114v) 25(17/3 123r) 26(3/12 160r).
Distriktets kornbeholdninger, deres tilvejebringelse, transport, opbevaring og
anvendelse? RegR 22(9/5)»- Kop 21(15/12 82v) 22(14?2 101v)(21/2 103v)(28/2
107v)(10/3 109F7(17/3 110v)T479 113r)(13/6 133v)(23/7 137r)(ll/7 4v)(21/7 6v)
(1/9 12v)(15/9 14i*)(17/10 18v)(20/10 19r)(27/IO 20v) 23(29/5 51r)(24/7 60v)
(21/8 66r)(4/12 82v) 24(14/3 91v) 25(24/11 139r) 26(19/2 143r)(5/10 155r)
27(20/9 177v)(2O/9 178r)(4/ll 179r)(4/ll 179v)(15/n 179v).
Vedr. ryttérbøndernes ydelser af korn, hø og halm se M 3.

F. Skovbrug og tørveskær, jagt, og fiskeri.

Såvel ryttergodsets som selvejernes og private proprietærers skove m.v. vedr.
Udskiftning af skov? SesA 53(3/10 nr. 5).
Fredning af bondeskov? SesA 36(18/6 nr. 9).
Skovdriften vedk. (indhegning, pløjning, træfældning, kløvning af og kørsel med
træ)? RegA 23(23/6) 24(19/7) 29(18/1) 60(19/12).- Kop 25(9/10 135v).
Skovruller og udvisning (herunder stempelpenge, udvisningsprocedure og kørsel
for skovrideren)? SesA 32(10/3).- RegA 21(25/6)(30/6) 28(13/11) 29(10/8)
34(24/4).- Kop 21(1379 59v).
Trætte om ret til en gammel stumpegs RegA 29(18/1)O
Ulovlig skov- eller gærdselhugst? SesR 52(29/1).- RegA 23(10/3)(15/3) 26(20/1)
28(20/2) 31(8/2)(19/2).- Kop 23(23/6 62r) 25(15/9134v).
Vedr. fordelingen af olden og græsning i fællesskov se J 1.
Tørveskær vedr.? SesA 35(4/10 nr. 6) 36(18/6 nr. 3 og 7)(2O/9 nr. 6).- RegA
60(11/4).- Kop W7?6 37v) 26(4/6 146r).
Bøndernes deltagelse i jagter? RegA 23(27/4)(16/ll) 38(7/1)«- Kop 22(1/7 138r)
23(19/2 37r) 28(26/1 180v).
Hunde anvendte til vildsvinejagt havde gjort skade på heste og kvæg? SesR
44(25/1).- RegA 43(21/11).
Skovridergodset vedk.? RegA 21(22/5).
Jægermesterens tørvedeputat? RegA 60(11/4).
Skovbetjente havde brugt vold mod bønder, de mistænkte for ulovlig skovhugst?
RegA 21(15/3) 26(13/8) 27(3/4).
Skovbetjentene måtte ikke prygle de bønder, der deltog i jagterne, eller skælde
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,
,
t \
Fiskepladsers forpagtning? SesA 24(6/11).- RegR 25(30/6) 41(12/9).- RegA
21(10/11).- Kop 25(30/6 12^7 26(22/1 140?)(Î2/3 143v)(6/4 144r)(20/4 144v)
(4/5 145v)( 3^77 149r).
,
..
o.
Ulovligt fiskeri, trætter om fiskerettigheder? SesR 49(22/4)«- SesA 47-48(fiskeriet i Rands fjord) 49(27/9)«- Kop 22(30/9 16r f.) 26(30/7 149r)

G. Kirker og skoler, præster, degne og skoleholdere, kirke- og kongetiender.
Kongens såvel som de private proprietærers kirker og tiender vedr.
Kirkernes reparation? SesR 21(3/5)(4/n)«- SesA 22(28/12)(30/12).- RegA 23(8/6).Kop 21(6/12 81v) 22(25/7 8r) 23(4/9 68v) 25(18/1 115r) 28(22/1 181v).
Stolestadestrid? RegA 28(30/7).
Kirkernes jordegods? SesA 36(20/9 nr. 3).- RegA 27(4/4)«- Kop 21(9/4 10r)
23(5/1 29r)(5/6 53rT^( 19/11 160r).
Kirke— og kongetienderne, deres størrelse, oppebørsel og anvendelse, fæstemål
på tiender og tienderestancer? SesR 21(23/8) 32(1/11).- RegR 21(31/12).RegA 21(13/5)(31/5) 25(19/9) 30T2474).- Ko£ 21(31/5 35r)T5/7 41y)(28/8 54v)
W9 60v) 22(21/2 104v)(28/2 1O5v)(15/8 llr)(l/9 12v)(l/9 13v)(24/10 19v)
(28/11 24r)(19/12 26r) 23(5/1 28r)(l/6 52r) 25(24/7 129v ff.)(17/ll 137v)
26(22/6 146v).
Kapitelstaksterné? Kop 22(15/1 91v) 23(23/1 31r) 24(21/1 86v) 25(23/1 117v).
Kirkernes indkomster i almindelighed? RegR 28(13/3).- RegA 21(16/4).- Kop
22(23/5 125v).
Kirkernes udgifter? Kop 21(27/9 61r) 22(24/2 106r)(20/6 134v)(16/7 5r)(27/6 5v)
(25/7 8r)(15/8 Hv7u5/8 12r)(25/9 14v) 23(3/4 43v, generelle regler)(27/4
46v)(16/10 71v) 25(18/1 115r).
Kirkernes regnskaber, deres indtægter og udgifter? Kop 21(12/8 55r) 22(7/1 89v)
(9/1 91r)(27/10 20r) 23(4/9 69r) 24(12/9 107r)(24710 lllr) 25Q0/3 120r, ge
nerelle regler)(17/11 137v).
Kirkeinspektørens og hans folks befordring? SesR 21(3/5)(4/ll).- RegA 21(7/5)
(12/11).- Kop 22(7/1 89v)(25/7 8r) 25(18/1 115r)(17/ll 137v).
Præstegæsteriet? RegR 26(29/6 147r).
Skolehuse og degneboliger, skoleholdernes løn? SesR 21(5/4)«- SesA 32(12/2)
35(4/6)(6?6 6r og 6v)(4/10 nr. 1 og 2) 36(20/9 nr. 3)«- RegA 21(12/4)(12/4)«~
Kop 22(1/9 13v)(22/9 14v)(25/9 14v) 23(3/4 43v) 24(11/3 89v) 25(10/3 120r
punkt 2 og 5)«
Forening mellem en degn og hans hustru, om hvorledes ”med deres tilhørende
samt degnekaldets indkomster skal forholdes”? SesR 42(6/1).

H 1. Rytterbøndernes erhvervelse, afståelse og fortabelse af rettigheder i fast
ejendom.
Afståelse og fortabelse af selvejerrettigheder? RegA 21(12/4) 35(2/8)(3/8).—
Kop 23(2376 62r).
Tilladelse til at opføre og udvide bygninger eventuelt med ejendomsret til disse?
SesA 17(14/6) 26(22/2) 32(11/10) 33(11/7) 35(4/10 nr. 7).
Fæstemåls indgåelse, afståelse og fortabelse: SesA 35(4/10 nr. 8) 55(25/2).RegR 25(23/1)«- RegA 29(25/11)55(8/2).
Fastsættelse af husbondholds og indfæstnings størrelse? SesR 51(11/9).- Kop
22(11/8 lir).
Ejendomme blev mageskiftet mellem deres fæstere? RegA 28(26/8).
Attest, der erstattede bortkommet fæstebrev: SesA 30(13/10).
Aftægtskontrakt blev stadfæstet af sessionen: SesA 36(18/6 lir f.).
Fæstemål indgåede mellem bønder og fremleje: SesR 48(1/6).- SesA 35(4/10 nr. 6
og 7) 43(19/11). Vedr. ulovlig pantsættelse til brugelighed og fremleje se C.
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Udvidelse af Kolding købstaddistrikts RegA.45(17/2).
Krobevillings RegR 31(27/10).
Mølleprivilegium og tilladelse til at brænde brændevins RegA 34(8/6).
Hestemølle nedlægges på visse betingelsers Kop 21(24/12 87r).
Færgebevillings SesA 35(6/6 3r f•) 49(27/9).
Håndværkeres tilladelser til at nedsætte sig på landets RegA 60(18/1)(24/1).
J 1. Landsbyfællesskabet og driften af bymarkerne og de enkelte gårde.
Nyt videbrevs SesA 53(21/3 nr. 3).
Opdyrkning af fælleder og græsland, rebning og udskiftning, klager over uret
færdig rebnings SesA 27(24/2)(16/9) 30(2/3) 36(18/6 nr. 4, 5, 9 og I5)
53(3/10 nr. 4) 55T771O nr. 2 og 5).
• -- •- - • -.........Grandelagets aftaler vedr. markarbejdets RegA 29(6/9).
Fordelingen af olden i fællesskovs SesA (15/IO nr. 8).
Græsjævning og græspenges SesA 28(3/3) 32(15/10 nr. 8, 10 og I3). 35(6/6 6r)
('4/1’0 nr. 5) 36(18/6 nr. 3, 7 og 15)(18/6 9r f.)(20/9 nr. 1 og 6) 37(6/5 nr.
8 og. 10) 53(3/10: nr. 3) 54(9/10 nr. 1) 55(7/10 nr. 5 og 7).- RegA 3O(lo/6).
Fordelingen af udgifterne til hyrdens SesA 37(6/5 nr. 2, 3 og 9).
Særhyrde og særdrifts SesA 54(9/10 nr. 1).
Hegn og hegningspligts SesA 27(17/9)(18/9) 32(15/10 nr. 3 og 5) 36(18/6 nr. 15)
40(før 6/10) 55(7/10 nr. 1, 4 og 6).- RegR 29(5/11) 30(25/3).
Plantning af frugttræer; RegR 29(5/11)«
Besætning reserveret kongen i henhold til rytterforordningens Kop 26(31/8 152v).

J 2-5» Håndhævelse af kongens hals- og håndsret og det juridiske forsvar for
godsets bønder, når det ikke kan henføres til andre saggrupper.
J 2. Misligholdelse af kontrakter og aftaler mellem bønder og mellem bønder og
folk uden for ryttergodset.

Kontrakter om ejendoms- og brugsret til jord se C og H 1.
Aftægtskontrakt ikke overført som behæftelse ved ejendommens salgs SesA 37(6/5
nr. 1).
Kontrakter og aftaler om ægteskab, aftægt og underhold; SesA 32(15/10 nr. 1, 2,
•9 og 15) 33(22/6) 35(4/10 nr.-8) 36(18/6 nr. 12 og I3) 37(6/5 nr. 7) 45(30/3)
53(21/3 nr. 4)(3/10 nr. 1).
Arveaftaler og skiftebreve se Ko
Kontrakter og aftaler om hyrders og tjenestefolks fæstemål; SesA 35(6/6 6v f«)
36(20/9 nr. 2) 37(6/5 nr. 9) RegA..2-7( 10/3> 29( 17/3)(30/3) 3ÔT26/11)-.......Aftaler om betaling for varer, tjenesteydelser, lån num.å SesA 21(24/9)
26(26/9) 32(15/10 nr. 11, 13, 14, 16 og 17) 35(6/6 6v, 7r og 7v f.) 37(6/5
nr. 4, ,5 Og 11) 39(11/3) 53(21/3 nr. 2,. 6 og 7).- RegA 31(21/6) 35(2/8)(3/8).. -Kop24(25/3 93r)(2O/5 98v)(29/5 99v) 25(20/2 119?).
J 3* Krænkelser af privilegiery overtrædelser af told- og konsumtionsbestemmelser.
Krænkelse af færge- og mølleprivilegier; SesR..48(24/8) 49(8/11) 50(7/3)SesA
34(10/7)45(22/9).
Toldsvigs SesR 20(12/10).- Re^B 22(7/4).- Kop 21(6/12 81r) 22(26/1 95v)(26/2
105r).(147T^09v)(18/4 114vX?8/4 118v)(975~122r)(23/5 126r).
Ulovlig brændevinsbrænding og ulovligt krohold; RegA 21(?/1) 28(2/12).
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J 4f Kriminelle handlinger m.m.
Mord og drab; RegA 21(12/5).- Kop 22(17/2 103r) 24(22/4 96v) .27(28/6 170r)
(8/7 171v).
Dødsfald under omstændigheder, der krævede retslig efterforskning; RegA
23(16/4) 30(17/7).
n
‘
A
Overfald, vold og slagsmål, trusler og undsigelser, æresfornærmelser; SesA
21(12/3) 23(20/9) 43(19/11) 45(30/3).- RegA 20(28/8) 27(10/3) 29(30/5^11/8)
(6/9)(19/12) 31(5/6) 32(19/3) 33(1/10).- Kojd 24(30/6 lOlr).
Kværulanteri; SesR 48(5/3)«- RegA 25(16/3).
Selvtægt og ulovlig pantning; SesA 32(15/10 nr. 11).-.RegA 31(1/3)«
Dårligt forhold mellem forældre og børn og mellem ægtefæller og trolovede;
RegA 31(1/3) 32(7/11).
, x
, ,
. . .
Tyveri og røveris SesA 53(3/10 nr« 2)»- RegA 20(28/8) 21(12/4)(5/12) 28(2/12).Kop 22(24/11 22rJ(28/ll 25r) 27(8/7 170v).
Bedrageri; SesA 35(6/6 3v).
Åger; RegA 32(14/10)(19/11)»
Forskellige overgreb begåede af indkvarterede tropper; RegA 21(13/9).
Lejermål; SesR 27(25/1).- SesA 23(3/11) 25(14/12) 4O(8/1O).- RegR 48(5/10).RegA 21(2073) 25(15/12).- Kop 23(2/1 27r).
Fødsel i dølgsmål; SesA 24(14/12).
Bigami; SesA 20(8/171
Skørlevned; RegA 20(27/11).
Forbud mod skydning, når der holdtes gilder; RegA 29(24/9).
Forbud mod spillelav; SesA 26(21/12).
Husdyr sårede mennesker eller andre dyr; SesR 44(25/1)»- SesA 32(15/10 nr. 7)
35(6/6 4v).- RegA 43(21/11).
J 5« Rettens pleje, straf og benådning.

..... ..

Kaldsmændenes honorarer; RegR 56(12/10).
Domme s'eksekution;- Kop 22 (4/8 lOv). ■
.........
............
............
Delikventers bevogtning, transport og afstraffelse;. RegA. 21(12/4) (I6/4X 31/5)
25(12/4).- Kop 22(17/2 103r)(24/ll 22r) 23(2/1 27r)(23/6 62r) 24(22/4 96v)
27(28/6 1707X8/7 170v)(8/7 171v)(19/7 173r).
Undvegne fangers opbringelse og transport; RegA 54(9/9).- Kop 25(28/1 117r)
(6/2 118r).
Benådninger, strafs erstatning med soldatertjeneste; SesR 20(12/10) 27(25/1)«RegA 25(12/4) 28(20/2).- Kop 25(21/4 126v) 27(8/2 164vJ(8/7 170v).
Delikventomkostninger og deres fordeling, regimentkassens indtægter på og ud
gifter til delikventers RegR 28(10/2).- RegA 20(27/11) 21(12/4) 31(5/2).Kop 21(8/4 9v) 22(13/1 95v)(26/l 96r) 23(13/3 41r) 24(22/7 102v)(2ô/8 104v)
25(25/9 135r) 26(20/4 145r)(29/6 147r)(31/8 152v)(3/12 160r) 27(5/4 166r).

K. Skifte- og overformynderivæsen.
Forskelligt vedr. arv og skifte, værgemål og overformynderitilsyn; SesA
32(15/10 nr. 6) 35(6/6 3v f. og 6v) 36(18/6) 53(21/3 nr. 1).- RegA 29(16/4)
(25/4X25/7) 3O(17/2)(1-1/3)(3O/3).- Kop 21(16/9 60r) 22(6/6 1317)7
L. Ulykkelige hændelser og deres forebyggelse. Godsets hjælp til bønderne.
Stormskader og hjælp til dem, hvis bygninger var beskadiget af storm og uvejr;
Kop 25(17/2 118v)(21/4 126r).
Forstrækning med kvæg og heste; SesR 22(21/2).
Misvækst og hjælp til bønder, der manglede korn. Lånekorn og dets tilbagebe
taling; SesR 22(21/2).- RegA 21(1/9) 27(21/3).- Kop 23(29/5 51r)(21/8 66r)
(24/8 66v) 26(5/10 155r) 27(29/3 165v)(8/4 167v)(1974 168v)(1O/5 169r)(16/9
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175r)(2O/9 176r)(l/ll 178v).
..... ..i.......... r
...v
Behandling af syge, især sindssyges SesA 25(8/12).- RegA 29(25/10)(19/12).Kop 27(15/2 165r).
M.Rytterbørrdernes ydelser til kongen.

Ml. Landgilde..

Kornlandgilde af Lerbæk godss RegA 28(3/12).
Fra og med 1. januar 1733 skulle rytterbønderne svare almindelig landgildes
SesR 32(1/11).
Afgifter af møllers Kpp 21(25/11: 79v) 22(31/10 20v).
M 2. Månédspengé og skovskyld, halm og halmpenge før 1733«

Månedspenge Og skovskylds SesR 23(16/1).- RegR-25(24/3).- RegA 19(16/7-)
23(19/1).- Kop. 21(29/3 7^723(16/1 31v)(19/6 55v)(31/7 63?)7
Halm og halmpenges RegR 21(22/11).- Kop 21(6/12 8ir) 27(29/8 175r).

•

M 2a. Indkvarterings SesA 43(19/11).- Kop 22(9/5 121v).
M 3. Korn, halm og hø leveret for betaling.
Ydelse af korn mod betalings SesR 23(16/11).- RegR 25(13/1)(?/8) 28(31/l)(7/8)
(18/9)(28/9) 30(14/1)(19/8)1979) 31(13/10).- RegA 23(29/11).- Kop 21(4/11 73r)
(22/11 78v) 22(T/8 9r)(l/8 9v)(3/10 17r)(24/10 19v)(31/10 20v) 23(6/3 38v)
(30/3 42v)(15/5 48r)(18/5 48v)(31/7 63r)(10/8 65r)(14/8 65v)(24/8 66v)(ll/9z
69v)(23/1O 73r)(30/10 71r)(20/ll 76v)(16/ll 80v) 24(11/3 90v)(27/6 100v)(19/8
104r)(2/9 106v)(10/10 110r)(28/10’lllr) 25(27/10 1 36v) '26(9/3 '143r)( 14/8“ l'50r)
(11/9.154v) 27(10/5 169v)(16/8 174v)(1/11 178v).
Ydelse.af hø mod betalings RegA 21(30/7).
Ydelse af halm, græs og.tørv for betalings SesR 32(1/11).- RegA 31.(18/9).

M 4» Skatter.
Skatter og andre afgifter til staten, der.svaredes af rytterbønderne ogaf di
striktets andre beboeres SesR 23(16/1) 32( 1/11 )RegR 30(13/5) 31(20/1)
34(16/10) 61(5/12).- RegA~23T19/l) 27(4/6) 28(16/8) 29(25/11) 32(4/2) 43(11/3).
Kop 21(18/11 76v)(16/1283v) 23(16/1 30r)(30/1 32r)(20/11 77v) 24(4/3 88v)
TÏ0/6 lOOr)(25/II H3v) 26(20/7 148r)(31/8 151r) 27(21/1 163r ff.).

M 5» Ægter og arbejde.
Ægter og arbejde i., al mindelighed, .ulovligt pålagt hoveris.. SesR .20(26/10) 48(2/7)
49(11/12),.- SesA.31(9/10) .32.(15/10 nr....10).35(-6/6 lv^2v) 35(4/10 nr.. 3 og..4)
36(18/6 nr. 10 og 14) 48(2/10).- Kop 23(1/6 51v).
Kongeægters. RegA 22( 1/5).
~~
.Ægter for officerer og med korn til regimentet~s Kop 21(18/10 66v)(22/ll 79v)
22(26/1 96r)( 14/2 101v)(21/11 21v) 23(18/12 8z|7K
Ægter for godset og dets funktionærer se D, E, F og G.
Bønder, der ikke mødte til tilsagte ægter eller ikke ville køre så langt, som
de skulles SesA 22(30/12).- RegA 21(12/4) 30(29/11)— Kop 25(18/1 115r).
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Dragonafdelingernes overgang til landmilitsen? Kop 27(9/8 173v ff«)o
Inddelingen i lægder, lægders flytning fra et til et andet regiment? SesR
44(11/5).- SesA 43(15/2).- Kop 23(28/5 50v).
Sessionsplakater, karlenes optagelse i rullen og udskrivnings SesA 44(16/12)
45(2/1)(21/3).- RegA 21(20/3)(16/6) 23(3/4) 25(14/9) 30(3/3).- Ko£ 25(7/7
128v)(21/7 131r).
Fripas og midlertidige tilladelser til at forlade distriktet, overførsel til
eller fra andre godsers SesA 35(6/6 8r).- RegA 28(14/8) 30(6/11) 51(1/6)
53(l/5)(6/ll) 54(16/9) 5W2)Bortflyttede eller bortrømte værnepligtige, deserterede dragoner og landsolda
ters SesR 47(15/11).- SesA 45(2/1) 55(18-25/7).- RegA 25(20/3) 30(29/7.).- x
Kop 22TÏ3/1 95v) 26(28/9 154v)(12/10 155v)(8/10 156r)(2/n 158r)(16/ll 159r)
ÏÎ3/11 159v).
t
,
Værnepligtige blev hvervets Kop 22(12/12 25v).
Bøndernes ydelser til dragonerne og landmilitsenssoldaters RegR 31(3/2)«—
RegA 23(29/11) 30(24/1).- Kop 22(3/11 21v)(25/ll 22v) 23(13/11 74v) 24(8/4
95vJ(2/9 105v)-25(17/3 123rX14/9 134r) 26(27/4 144v).
Bønder ville ikke svare deres del af lægdes ydelsers SesA 20(18/10).
Bøndernes anskaffelse af dragonheste, disses røgt og plejes Kop 23(28/5 50v)
(22/11 78r)(3O/IO 78v) 25(6/7 127v).
Det offentliges ydelser til dragonerne og deres heste og til landmilitsens sol
dater, græsning og hømarker udlagte til de til hvervede regimenter overførte
dragoner, havre og penge i stedet for græsning og høs SesR 23(29/5)• - SesA
28(4/3).- RegA 27(28/8) 30(12/12).- Kop 23(12/6 54v)(7/8 64v)(22/11 78r)
(30/10 78vT{30/11 82v)(26/11 83r) 24ÎÎ9/9 108r ff.) 25(14/9 134r)(18/9 l’34r)
(2/10 135r;) 27(14/1 162r),._.
Udleveret udrustning ikke afleveret i forsvarlig stands RegA 31 ( 9/3 ) ( 4-/5 ) »
N» Restancer og regnskabsvæsen i almindelighed«

Restancer, som ikke er specificeret eller omfatter forskellige arter af-ydelsers SesR 22(21/2).- SesA 24(17/7).- RegA 23(14/5)«- Kop 21(19/7 47v) 22(14/2
102r)T2872 107r)(25/4 H8r) 23(30/1 30^X23/1 32v)(167T41v)(30/3 42v)(27/7
61r)(16/10 72v)(23/11 79v) 24(12/2 87r)(17/10 IlOv).
Regnskabernes revision, regnskabsførelsen i almindeligheds RegR 25(13/l)(27/2)
(15/5)(6/ll) 28(10/l)(7/2)(2/3)(5/6) 29(24/2) 30(13/5) 31W7)«- RegA
21(30/7) 23(16/6).- Kop 21(10/5 28v) 22(17/1 94r)(23/5 125v)(6/6 131v7 23(9/1
29r)(3O/l 30v)(13/3 38v)(13/3 40r)(16/3 41r)(16/3 41v)(26A 42r)(30/3 42v)
(1/5 46v)(7/8 64r) (.16/10 72r)( 20/11 77r)(23/lL 79v) 24(7/3 89r)(18/3 90r)
(11/3 90v)(10/10 IlOv) 25(17/2 119r)(17/3 123v)(.24/3 124v)(31/3 125v)(ll/8
131v) 26(26/3 143v)(31/8 151r)(31/8 152r)(2/ll 158r)(3/12 160r)(14/12 161v)
27(18/1 162r)(21/l 163r ff.)(4?2 164v)(5/4 166r)(5/4 166r)(5/4 166v)(19/4
179v).
0. Regimentkassens indtægter af og udgifter til andet end ryttergodset. For
skelligt rytterne, de andre hvervede soldater og deres officerer vedk.
Penge modtaget fra Zahlkammerets Kop 22(4/4 113r)(ll/4 114r)(21/4 115v).
Penge udbetalte til hærens RegR 25(13/1)•- Kop 22(27/1 99r)(3/2 99v)(7/2 lOlr)
(18/4 115r)(28/4 117r)(9/5123r)(23/5 125^X24/10 19v)(12/12 25r)(29/12 27r)
23(5/1 28v)(30/l 32r)(31/7 63r)(31/7 63v)(14/8 65v)(9/10 71r)(16/10 72v)
(18/12 84v) 24(12/2 87r)(15/4 95v)(27/5 99v)(29/7 103v)(23/9 109v)(17/10 IlOv)
(23/12 112r) 25(27/1 116v)(24/3 125r).
Forskellige udbetalinger bl.a. til retsbetjentene og til gejstlige, der havde
lidt tab ved rytterdistriktets og koblernes indretning, pengesedler indsend
te til Zahlkammerets SesR 23(12/6).- RegA 21(30/7).- Kop 21(10/5 28v)(13/5
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29v)(17/5 29v)(12/8 55r)(2O/9 60v)(18/10 66r)(28/10 71r)(27/12 87v) 22(24/1
95r)(4/4 113r)(23/5 125v)(2o/6 134v) 23(16/3 41v)(3/4 43v)(19/10 72v) '
24(18/1 86r)(25/l 86v)(23/3 92r)(l/4 95r)(15/7 101v)(29?7 103v)(23/9 109v)
(20/12 112r) 25(10/3 120r punkt 2 og 6)(17/11 137v) 26(7/9 153v)(14/12 161v)
27(28/1 162v)(22/7 173r).
Forlægning af afdelinger af rytteriet; Kop 21(8/7 44r) 24(30/3 93r ff.)(13/5
98r).
Af- og tilgang af mandskab og heste skal noteres af regimentskriveren; Kop
27(20/9 177r).Bestemmelser vedr. hvervning? RegA 41(4/2) 42(8/12).
Delikvent blev soldat i stedet for rytterbondes søn; SesR 27(25/1)»- Kop 27(8/2
164v).
Erklæring i sag mod en for desertering mistænkt karl; Kop 26(8/10 156r f.).
Lejermål begået af officerer og deres domestikker? RegR 29(5/11) 31(27/10).RegA 21(20/3).
Salg af stabs- og brødvogne? RegA 21(7/2)(8/3).- Kop 21(18/3 5v)(27/5 33r).
P. Forskelligt.

Regimentskriveren afæskes erklæring om mangler ved ryttergodsets nuværende
indretning og deres afhjælpning? RegA 31(8/9).
Proprietærernes troskabseder; RegA 46(25/8).
Møntreduktionen vedk., omregning af forpagtningsafgifter? Kop 26(16/7 148r)
(20/7 148v)(1/8 149r)(17/8 150r)(31/8 151v) 27(21/7 172rh
Omveksling af bankosedler? RegR 4-6(29/1).

STEDREGISTER Tit 4. JYSKE RYTIÉRREGIMENTS. (SKANDERBORG RYTTER

DISTRIKTS ) SESSIONSPROTOKOLLER I686-I716 (GRyt 4.1-3 OG GRyt
8.1).

Der henvises til protokollerne ved de to sidste cifre i arstallene for de pa—
gældende indførsler og ved sideangivelser i parenteser. GRyt 4»1 omfatter are
ne 1686-1702, GRyt 4-2 årene 1703-170?» GRyt.4»3 årene 1707-1714 og GRyt 8.1
årene 1714-1716.

De vigtigste stednavne, .der forekommer;:i sessionsprotokollerne, er navnene på
de lokaliteter i rytterdistriktet, som. indførslerne angår, eller hvor indfør
slernes hovedpersoner havde deres bopæl. Ved udarbejdelsen af sagregistret
blev disse navne understreget, og på grundlag af de understregede navne er det
foreliggende stedregister udarbejdet.
Når de approberede memorialer og resolutioner er indført i- protokollerne,
er generalkommissariatets approbationer ikkegennemgået ved sagregistrets ud
arbejdelse. Stednavnene i approbationerne er .derfor ikke medtaget i stedregi
stret. Da approbationerne kun indeholder stednavne, der også forekommer i de
approberede memorialer og resolutioner, kan de.imidlertid findes ad indirekte
vej ved hjælp af memorialernes og resolutibnernes stednavne, som anføres i•
stedregistret, og den i indledningen ti'l sagregistret meddelte fortegnelse
over de sider på hvilke approbationerne til de forskellige memorialer og re
solutioner er indført.
De mange stednavne i fæstememorialerne O3(lOv-26r)(54r-65r) O4(79r-89v)
(144r-149r) 05(190r-194r)(195r-197r)(232r-240r) 06(291r-298r)(346r-353v)
O7(4O7v-414r)(16v-23r) O8(73r-82v)(lO8v-115r)(149v-151r) O9(167r-171v)(2O8r215r) 10(232r-236r) 11(262v-268r) 12(3O3v-316r)(324r f.)(326v-329v) 13(340v349v) 14(2r-9v) 15(32r-40v) 16(59v-62r)(64v-79r)(96v-99r) er heller ikke med
taget i stedregistret. Da fæstebreve og fæstememorialer sædvanligvis vedrører
de samme ejendomme, kan man som regel finde fæstememorialernes vigtigste sted
navne ved at gennemgå bopælsangivelserne i personregistret til fæsteprotokol
lerne og sammenholde dette registers årstalsopgivelser med ovenstående forteg
nelse over fæstememorialer. For de fleste formål vil fæsteprotokollernes op
lysninger i øvrigt være fuldt tilstrækkelige.
Endelig medtager stedregistret ikke stednavnene i nogle andre indførsler,
der vedrører ejendomme i mange byer. Det drejer sig om indførslerne 98(255v256r) fortegnelse over vakante portioner og portioner, der kan afgives til re
gimentkassen, 00(286r-312r) specifikation over rytterbøndernes udsæd og mang
lende sædekorn, O6(3O5r-315r) specifikation over kvæg, rytterbønderne havde
mistet, O7(36r-39r) inkvisitionsforretning for godset i Silkeborg amt, O8(126r
129v) inkvisitionsforretning for godset i Skanderborg amt, O9(192r-197v) spe
cifikation over rytterbøndernes udsæd og manglende sædekorn og 09(200v-201r)
inkvisitionsforretning for godset i Silkeborg amt.
Addit, Sdr. Vissing s.; O3(3r)
04(90v) O5(244v) O6(299v)(354v)
10(236v).
Adslev s. og by? 89(44r) 93(95r)
94(98r) 97(218r) 08(166’r). . )
Aggestrup, Gangsted s.? 87(18r)(20r)
(25v) 88(29r) 9O(6Ov)(64v)(71v)
(72r) 92(86r) 97(225v) 99(270r)
O6(3O4r).
Ajstrup, Malling s.? OO(319v)
O6(36Or).

Alken, Dover s.? 9O(62r) 95(161v)
O3(7r) 08(164r).
Almstok se Store Almstok.
Ammitsbøl, Ødsted s.? 10(259r)«
Arvad, Brande s.? 94(98v) O6(337v)
O9(197v).
Arvad Mølle, Brande s.? O8(153v)
O9(198v) 10(254v).
Assendrup. Vedslet s.: 89(44r)
97(218v).
Astrup by og s.? 90(62r) 97(217v) -
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ll(268v) 16(62r).

Balle, Odder s.?, Q5(226v).
Ballebo, Gangsted s.s 87/19v)
89(39v) 9O(55v) 06(304v).
Bering, Kolt s.s 87(10r)(14v)
O7(15v)(3Or)(34r).
Bindeballe, Randbøl s.s 91(83r)
94(123**) •
Birknæs, Østbirk s.? 89(40v)
98(256v) 05(.247v) o6(299v)(359v)
07.(394**).
Bisgård se Tamdrup Bisgård«.
Bisholt, Vester Bisholt i Skjolde s.
el. Øster Bisholt i Glud s.?
O4(163v).
Bjedstrup, Dover s..' Ol(348v)
O3(46r) 04(91v)(138v) O5(259v ff.)
09(215r)(223r) 14(352r)(355r)(14v)
15(42v) 16(86r).
Bjerlev, Hvejsel s.î 94(HOr).
Bjertrup, Hørning s.s 94(98r).
Bjødstrup, Ovsted s.; 89(37v)
93(92v) 95(160r) 96(190v) 97(213**)
O3(8v) 09(179v)(2O6v).
Blegind by og s.? 88(35v) 9O(61v)
(62r)(62r)(70v) 91(7ér) 96(193v)
O3(5v) O4(99r)(99v)(151v) O5(188v)
(244**) O7(4O2r) 08(87v) 10(244v)
11(269**) 14(350v)(14r)(30r).
Bodilmølle, Hørning s.3 9O(5Ov)
98(253v)(257v) 16(84r).
Boes, Dover s.; O3(26r)(27r)(28r)
04(152v).
Boest, Nørre Snede s.; 97(214**) •
Borup i Adslev s.3 94(98v).
Borup, Brande s.i 94(98v) 96(182v).
Borup, Kattrup s. s 91(76v) 9é(197v)
14(349v)(13r).
Brande by og s.s 94(97v)(140v)
O9(197v)(198v).
Brandelund, Brande s.; 90(62v)
91(78v) 94(97v).
Brandstrup hede, Brandstrup mark,
Dover s.s 89(40v) 9O(73v)(74**)
(75**) 95(175**) 96(179r) 97(216v)
O3(47r)(66v) 04(91v) O5(2O9r)
(254r).
Bredal, Engum s.3 94(97v)(129v)
(137**) 04(163v).
Brestenbro, Nim s.3 O9(19Ov).
Brigsted, Søvind s.s 14(20v) 15(46r)
16(88r).
Brunde, Skjold s.s 9O(63r) 94(97v)
95(152r) O4(163r).
Bryrup s. og bys 97(232v) 10(236r).
Bryrup Mølle, Bryrup s.; 97(232v)
98(240v).
Brædstrup, Ring s.3 98(258r)(263r)

99(268v)(273r)(276v) 00(281v)
04(102v).
Brørup, Hylke s.s 88(35**)(35v)
9O(6Ov) 91(81r) 93(95**) 94(122v)
00(284v) 04(100r) 10(248r)
11(275**) 16(89**).
Burgårde, Grædstrup s.$ 02(355**)
O5(214v) O6(3OOv)(358r) O7(28r)
O8(84v).
Bøgebjerg, Føvling s.s 16(94v).
Bøgeskov se Mellem Bøgeskov.
Båstrup, Hylke s..s 87(12v) O3(47v)
04(100r)(140v)(160r) O5(188r)
(242r) O6(298v)(354v) O7(4O1v).
Dalby se Lille Dalby.
Davding, Grædstrup s.s 89(43v)
9O(49v)(54v)(74r)(75v) 96(200r)
(200v) 99(270v) OO(282r) Ol(331v)
Ö6(358r) 07(403v)(406v)(26v)(28r)
08(83v)(84v)(137v).
Dørup, Hørning s.s O9(178v)(2O7v)
(221r).
Dørup, Hørning el. Voerladegård s.s
95(176v) 16(90r).
Dørup, Voerladegård s.s 89(39v)
94(H3v) 99(269v).
Dørup Mølle el. Lille Mølle, Hør
ning s. s 87(19r) 9O(5Ov) O9(178v)
(207v)(221r).

Egebjerg, Hansted s.3 12(289v).
Ejer, Ovsted s.s 87(16r) 89(41v)
91(76v)(77r)(79v)(8Ov) 94(n8r)
(118r)(123v) 96(190v) 01(342r)
O3(8v)(66v) 04(100v)(102v)(152r)
(162r) O5(198v)(242r)(243r)
O6(3O4r) O8(162r) 13(335v) 15(54r)
16(89r).
Elbæk, Gangsted s.:: 87(23r) 89(38r)
(42v) 9O(55v)(64r)(71v) O2(358r)
09(224r).
Eldrup, Tolstrup s.; 91(76v)
06(357**) 09(220r).
Elkær, Hundslund, elo Malling s. 01(343r) O2(356v).
Elling. Ovsted s.3 9O(52r)(52r)(52r)
(52v)(52v)(54r) 91(77**)-O0(321r)
(322r) 05(255r)06(360v) O7(394v)
O8(119r)(137r) O9(222v) 10(249**)
14(350r)(351r) 14(29r)(29r)
15(47r)(54r).
Elsted s. og bys 08(116v) O9(172v).
Emborg, Rye s. s 94(111**) O7(39v).
Engetved, Them s.s 97(217v).
Enslev, Kolt s.: 04(106v) O7(3Or).
Falsterbo, Stovby s.s 94(105r)
95(154v).

- 8o Fastrup, Vitved$■.;$ 94(98r) 97(224v)
03(4?).
Favrholt, Vrads s. s 97(213v).
Firgårde, Dover s.; 87(9?) 88(36r)
89(40v) 9O(59*)(59*)(73*)(75?)
95(175?) 96(179?) 97(216v)
98(243v) OO(325r) 03(47?)
O4(138v) 05(209?)(244?)(254?)
C>9(224v) 14(350?).
Fiskerhuse, Rye s.s 04(102v)
11(276*) 16(93?).
Flø, Brande s.s O6(338r).
Fogstrup, Then) s.* 97(214?) 99(276v)
01(349?) 10(243v)(250r).
Forlev, Skanderup s.: 96(194*)
04(141?)(158v) 05(249?) 06(300r)
06(355?) O.7(392v).
t
.
Fregerslev, Hernings.: 87(10r)(14v)
9O(61v) 97(217v) 03(10r) 05(198r)
(252v) 11(274*) 12(291r) 14(350v)
H (354r)(13v) 16(102v)(103r).
Frisbæk, Nørre- Snede s.: 9O(55?)(58v)
95(158?) 97(214?) 03(7?).
Fruergård, Ejstrup s.; 96(204v)
(204*).
Fruering s. og bys 89(46r) 96(185r)
05(243*)(256?) 14(17*).
Fuldbro Mølle-, Skanderup s. s O4(165v)
07(40r).
Fulden, tidligere Lille Fulden,
Beder s.s 9O(55v) 97(218v). Se
også Store Fulden.
Føvling s. og by-; 89(39?) 91(76r)
(78r) 92(84*) 94(123*)'98(243?)
99(271r)(273v) 03(48v) 04(105?)
(107?)(157?) 05(243*) 06(355*)
07(393?)(399v)(2r)(25?)(25v)(27?)
O8(83v)(86r)(86v)(117r)(124r)
O9(173v) ll(269?)(273v)(274?)
12(289*) 14(23v) 15(41*) 16(94*)-

Gammelby, Stovby s.s 03(45*) 04(95*)
(151v)(163v) O5(261v) 0T(403?)
(26r).
Gammelstrup, Tønnings.s 89(42v)(44?)
9O(69v) 92(90?) 99(267?) 05(248?)
08(123*).
Gangsted s. og bys 9O(55?)(55*)(6Ov)
(72v) 00(283v) Ol(33Or) 02(357*)
04(101r)(102v) 05(287r)(287v)
06(301r)(301v)(304?)(304?)
07 ( 397* ) ( 400v ) ( 401r ) ( 28v ) 09 ( 223v )
(224r)(224r)(225v) 10(237*)
11(273*) I4(28v) 15(46v).
Gantrup, Voerladegård s.s 88(36r)
9O(53v) 95(148v) 97(218r).
Gaverslund s. og bys 10(258v)
16(100?).Gjedved, Tolstrup s.s 87(13r)(13v)

(13v)(22v)(26v) 88(31?) 90(55?)
.
(58r)(63r) 91(80*) 94(127?)(129?)
.\ ' 95(164?)(173?)(173?)(176*)
96(2O3v) OO(283?)(318r)(325?)
07(30v)(31*) 08(90?)(121v)(160r)
09(227*) 13(334*) 14(29*) 15(49?)
16(89?).
Gjedved Mølle, Tolstrup s.s 95(164?)
O7(31v).
Gjesing, Fruering s.? 95(161r)
06(359?)(359*) 07(394?)(5?)(8?)
(15?)(29v) 08(86v) 10(.252v)(257?)
(:260v)(261v).
Gjesing Mølle, Fruering s.s 07(29*)«
Glud se Overglud.
Gram, Skanderup (el. Rårup) s.?
93(95*) 94(98r) 95(150?) 97(225?)
O7(4?)(6?)(15?)(29*) O9(216r)
1O(231?).
Gramrode Mølle, Rårup s.s 99(269?;
07(398v)(24v).
Grarup, Brande s. s 94(114v) O5(267’r)
07(12r).
Grumstrup, Vedslet s. s 87(9*)(16v)
(,19?)(21v) 89(42?) 90(53v)(54*)'
(63v)(71?)(71*)(72v)(73r)
94(114*) 96(185?)(185v) 97(213v)
(220r) 00(279?)(285r)(285?)(312r)
(320r) 01(330v) O2(353v)(354*)
O3(4*)(5*)(43v) 04(91r)(100r)
(104v)(141?)(152r) 10(262r)
11(286v) 12(317?).
Grædstrup s. og bys 02(355?).
Gudensøs 92(88r).

Hallund, Hvejsel s.s 99(274*)
04(137*) 05(223v) 07(63?) 13(333?)
16(100r).
Hansted s. og bys 00(318?,).
Harlev Mølle, Harlev s.s Q4(98v).
.Hasselager, Kolt s.s 05(245?).
Hatting s. og bys O8(87r).
Havreballegård, Tåning s.s 04(160r).
Hedehuset, Stovby s.s 99(.269v).
Hem, Voerladegård s.s.87(10v)
12(292v).
Hemstok, Dover s.s 89(42v)(43r)
O3(67v) O5(198r)(252v) ,14(350v)
(354?)(13v)(17*)(27v).
Hjøllund se Lille Hjøllund.
Holme s. og bys 05(215r)(245r)
O6(316r).
Holmsmølle, antagelig Tingstedholm
Mølle, der ofte forekommer Under
. dette navns OO(283r).
Hornborg s. og bys 93(96v) O8(132r)
O9(176v).
Horhdrup, Tåning s.s 87(12v) 9O(58v)
99(271r)(274?) O8(95v) ll(276v)
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16(93?).
'
,
Horsens? 91(83v) 99(269r) O6(366r)
08(137?).
'
'
z
x
Hoved, Ørridslev s. s 89(38r) 91(81r)
94(113v)(114v)(129r).
Hundshoved, Nørre Snede SoS 92(86v)
94(98v) 97(214v).
Hvejsel s. og by? O5(223v) 16(101r).
Hvilsted s. og by? 01(343?)»
Hvolbæk, Fruering s.? 97(226r)(231v)
99(274v)(276r) 03(9?) 04(106r).
Hylke s. og by? 98(251v)(254?)(257?)
03(481') 04(100r)(140v)(160v)(160v)
05(187v)(187v)(241v) O6(298v)
(354?) O7(391v)(4Olv) O9(221v)
(225v).
Hyrup, Stovby s.? 97(214v)(217v)
98(242v) O1(347v) O4(163v).
Hørning s. og by? 94(128r)(128r)
03(10r) O5(188v) 11(275?)
12(291?).
Hørslev, Framlev s.? 89(47v).
Hørup, Jelling s.? 99(274v).
Hårby, Veng s.? 89(43?) 94(104r)
95(153v) O5(288r) O9(225r)
10(251?) H(279v) 16(91?).
Hårup, Føvling s.? 99(271?)(274?)
04(161?).
Ildved, Hvejsel s.? 94(110v)(lllr)
(125v) 95(150r) 96(180r).
Illerup, Dover s»? 95(161v) OO(32Or)
09(177?).
Ingerslev Mølle, Tiset s.? 92(90v)
O4(98v)(1O3v).

Javngyde, Tulstrup s.? 91(82v)
94(125v) 98(263v) OO(285r)
O1(338v) O3(35v) 05(244v) O9(177v)
(206v) 10(230v)(251r) 16(62r).
Jeksen, Adslev s.? 87(10r)(14v)
04(103v) O5(211r) O7(29v) O8(165v)
14(29v).
Jelling s. og by? 9O(63r) 91(79?)
92(91v) 94(97v)(98r)(100v)(114r)
(115v)(116r)(124v) 96(181r)(184v)
(186r)(188v)(195v)(202v) 97(222r)
( 228 v)(233v)(235?)(236v)(237v)
98(259?) 99(277?) OO(316r)(316v)
(317?) O3(29v)(29v) 04(136r)
05(225v)(267v)(268r) O6(337v)
(339v) O7(13v)(14r) O9(189v)(199?)
(199v)(200r) 10(254v)(258v)(259?)
14(357?)(357v) 15(30v)(31?)(31?)
16(100r).
Jennum, Skibet s.? 16(100r).
Karlskov se Store Karlskov.
Kattrup s. og by? 87(7r)(9v)(15r)

(17r)(18v)(22r) 9O(64v)(72r)
91(80v) 94(129?) 95(172v) 00(282v)
Ol(332r) O3(6v)(49v) 04(92r)(96r)
(139v)(150r)(157v) 05(228v)(242v)
(248r)(250r)(257?) 06(299?)( 356v)
(361 v)(364v) 07(393?)(394v)(4O6v)
08(124v) 11(275?).
Kejlstrup se Vester Kejlstrup.
Klejs, Rårup s.? O4(163v).
Klostermølle, Voerladegård s.;
14(22v).
Kollensgård, Adslev s.? 99(275v).
Kolt s. og by? 9O(62r) O4(169r)
05(194v)(219?)(242r)(268v) 06(299?)
O7(16r).
Kolpen, Bryrup s.? 93(96r) 97(212v)
O3(7v).
Korning s. og by? 94(98r).
Korsballe, Tønning s.? 98(248r).
Krog, Voerladegård s.? 14(371?).
Krørup, Gangsted s.?, 87(24?).
Kæmpegård, Grædstrup s.? 13(329v)
(330r).
Kærgård, Hvilsted s.? O9(2O5r).

Langballe, Vinding s.? 05(214?)
15(55?).
Lille Dalby, Hedensted s.? O4(163v).
Lille Fulden se Fulden.
Lille Hjøllund, Vrads s.s 98(245?)«
Lillerup, Østbirk s.? O6(36Ov)
07(395?) O8(119v) 09(223?).
Lille Mølle se Dørup Mølle.
Lundfod, Brande s.? O8(153v)(153v)
O9(198v)(198v) 10(254v).
Lundum s. og by? 89(41v) 9°(50r)(58r)
99(278r) 04(105v)(108r)(154?)(167r)
10(249?).
Løjenkær, Astrup s.? 90(56r)(o2r)
(70v).
.
.
Lønsgård, Linnerup s.'? 89(47r)(48v)
95(168r) O8(122v)(131r).
Løvet, Grædstrup s.? 05(213r)(246v)
(246v) O6(315v).

Mellem Bøgeskov, Nørre Snede s.?
O8(69v)(117v).
Mesing s. og by? 88(36v) 89(47v)
96(2O2r) 99(270r) 99(276r) O5(219v)
(268v) 07(39?) 09(224r)(225v)
10(247v).
Mindstrup, Hvejsel s.; Q9(199r).
Molger, Tamdrup s.? O3(5Ov) 04(92v)
O5(257v) O6(32Or)(366r) O7(395v)
O8(89r)(91r).
Møballe, Kattrup s.? 87(7r)(17r)
93(92r) O5(248r) 14(17v).
Nebel s. og by? 89(45r) 94(129r)

- 82 95(148r)(172v)(173r)(173r)
97(217v) O5(211r).
Neder Astrup, Føvling s.s O7(27r),
se også Astrup.
Nim s. og bys 89(38v) 9O(53v)(55v)
(63v) 95(176r) 96(181v) 97(214v)
98(243r) OO(316r)(324v) 01(331**)
(340r)(340v) 04(159**) O5(188v)
O5(211r) O9(19Ov) 14(358v)(21r).
Nissumgård, Hylke s.s 87(14v)
10(262r) 14(364v)(367v)(370r)(21r)
. 15(50r).
Nortvig, Nørre Snede s. s 9O(55**)(58v)
94(98r)(98v) 97(214r) 14(356r).
Nygård, Dover s. s 94(139**) 98(243v)
03( 3r) ( 3v) (43**) 04(91**) (149v)
05(185r)(240v) O6(298r) O9(18Ov)
13(33£r):. 16(62r).
Nøley.'s. og bys 98(247*0 •
Nørhoved, Nørre Snede-s.: 95(156v)
(160v) 99(277v).
Nørre Snede ;s. og by s 11(288r).
Nørskov, Lindeballe s. s 90(63**)
96(204r) O4(137v) O5(223v)
O6(338v) O7(4O2v)(63v)(64r)
Q8(151r) O9(198r). •
Nøttrup, Rårup s.s 99(269v).
Oldrup i Hundslund s. dl. Ollerup i
Bredsten s. : 01(347)« ’
Ovdrup,. Hundslund s ; i 94.( 113**) •
Overby,: Kättrup s. s 90 ( 6ör ).
Over Glud, Glud’s. s 97(217**)
O4(163v).
Over Astrup-, Føvling s. ■> 07(393**)
( 27r) o08(86v) (124**) ’ 09( 173v), se
også Astrup.
Ovsted s. og bys 93(92v).

Plovmandshave, Nørre. Snede s. s
97(214r).
Purupgård, Østbirk s.s O8(13Or).
Pårup, Them s.s 99(276v).
Ravnsøs 94(125v).
Rindelev, Fruering s i s 89(40**)
99(276r) 12(288v).
Ring s. og bys 89(42v) 98(264r)
09(191**) 14(26r) 16(89r).
Ringive s. og by: 91(78v).
Ringkloster, Hylke s. s 87(8r)
92(87r)(91r) 05(25IV)(264v)(268v)
O6(316v) 16(82r).
Ris, Ovsted s.s 89(39v) 9O(68r)
94(97v)(98v) 95(176r) 06(357**)
O7(393v)(4O6r)(23v)(25**) O8(83r)
(115v)(118r)(137r) O9(17Or)(172v)
(205r)(220r) ll(269r) 12(288v)
(303r).

Roden Mølle, Stovby s.s 14(3élv).
Rugballegård, Hatting.el. Hover s.s
14(356v).
Rude, Saks ild s.: 98(243v)(246v)
(258v) 05(220r)(227v)(246r)(246 r)
O6(316r) 16(58v)(59r).
Rye s. og bys 89(44v)(48r) 9O(5Ov)
(51i*)(52v)(58r)(7Or) 91(81v)(82r)
(82v) 94(142r) 95(160v)(163r)
(175v) 96(180v)(192v) 97(212r)
(213v) 98(260r)(260v)(260v)(262r)
(262v) 00(283v)(284r)(284v) 03(4**)
04(110r)(159r)(159v) O5(249v)
O6(3O4v) O7(397v)(24r)(4Or) O8(83r)
(116r) 09(170r)(220v) ll(276v)
12(316r) 14(18r) 15(44v) 16(87r)
(93**).Rye bros 14(28v).
Rye Mølle, Rye s. s 92(88r) 94(135v)
95(173v) 97(211v).
Rygbjerg, Randbøl s. s O4(136v)(137**)
O5(222v)(225v) 07(131*) 10(254r)
16(101r).
Rønslunde, Ejstrup s.s O8(86r)(117r).
Rådved, Hansted s.'s 04(105v)(108r)
(153r) 08(118v).

Salten, Them s.s 99(276v) 01(332r)
O4(98r) 16(9O,r).
Salten bros 14(28v).
Sandvad, Hvejsel s.s 94(110r)
O4(137v)(13v) 09(200r) 16(102r).
Sattrup, Østbirk s.? O8(119v).
Sejt, Bryrup s.s 05(214r)(286r)
O6(3OOr)(3OOv) 10(250r).
Serridslev, Nebel s.s 90(55**)«
Sillerup Mølle,-Vrads s.s O5(224v).
Siim,- Dover s.?- 87(27**) 88(28r)
- 89( 40v) 90( 59v) ( 73v) ( 74**) ( 75** )
91(80v) 95(175**) 96(179**) 97(216v)
(223r)(232r) OO(285r)(325r)
03(47**) (67**) 04(91v)(104r)(138v)
05(209r)(244r)«
Siim søs 9O(74v).
Skade, Klovborg s.: 96(2OOv)
99(270v) O8(83v) 10(236r) 16(94v).
Skanderborg: 91(83v)(83v) 96(193v)
OO(279i*)(312v)(32Or) O2(353v)
(354v) O3(49v) 04(106v) O5(256r)
07(151*) 10(257v).
Skanderborg Ladegård, Skanderup s.:
99(275r) OO(323v).
Skanderup s. og by: O4(164v)
O5(256r) O7(396v).
Skjolde s. og bys OO(325v) O4(163v)
O8(131v) O9(176v).
Skovborg, Linnérup s. s O6(34.0r) .
Skvætmølle, Skanderup s.s 9O(67r)
OO(323v) 04(164v) O5(256r).

- 83 Skerlund, Brande s.: 94(123*)«
Skørrir.g ?.. og by; 03(44*)«
Skårup, "ruering s.; 04(110r)
ll(2i2~)(283r) 13(330v).
Slagballe, Grædstrup s.? 94(118v).
Spottrup, Halling s.; 87(10r)
93(^v) 97(218r).
Stavtrup, Kolt s..: O4(lC6v).
Stensballe, Vær s.: 95(148*).
Stilling s. og by: 89(42r) 97(225v)
98(25 *) 10'251*) 13(332v) 15(30*).
Støre Almstok, Randbøl s.; 05(223*)
16(101r).
Store "ulden i Mårslet s. (el. mulig
vis Fulden, tidligere Lille Fulden
i Beder s.)s 9O(55v) 9?(212v).
Store Karlskov, Ringive s.i 90(56*)
91(78v: 05(2677) 10(255r).
Store Thorlund, Ejstrup s.: 94(98v)
Ol(34-lr)(344r).
Stovby s. og by: 94(105r) 95(148v).
Svejstrur, Bover s.: 89(40v) 9O(59v)
(73v)(74r)(75r) 95(175v) 96(1797)
93(25Cr) Ol(348v) O3(46r)(47*)(67r)
O4(91v)(138v) O5(2O9r)(259v)
09(215r)(223r) 11(268*) 14(352r)
(355r)(14v) 15(42v) 16(85r).
Svinsagar, Pruering s.: 90(61r)(61r)
96(191r)(191r)(194r) 99(268v)
00(282v)(282v)(314v)(319r)
01(33 3V)(336r)(340v)(343*)
O2(35£v) 04(1027) O5(197v)(249v)
(252v': 09(1777) 14(350v)(13v)
(21r) 15(151r) 16(80r).
Søften s. og by: 9O(66v).
Sønder Vissing s. og by: 9O(59v)(59v)
(62v)(67v) 91(77v)(80r) 93(95*)
95(162*) O5(221v)(247r) 06(3177)
(36^; O7(33v) O8(165v) 09(1767).
"Sønder Aakierd": 08(153*)•
Såby, Yding s.: 9O(58v) 99(274r)
00(313v) O3(66r)(68r) 05(248v)
07(395v)(400r)(24v) 14(297) 15(48r).

Tamdrur Bisgård, Tamdrup s.: 05(258r)
O6(366v) 08(89r)(91v).
Tammestrup, Ovsted s.: O3(65v)
12(3O3r).
Tammestrup, Tolstrup s.: 08(124v).
Tebstrup, Ovsted s.: 9O(56r)(71v)
94(142r) 95(160v)(17ôr) 97(213r)
(213v) O5(197v) O7(41r) 10(255v)
(256r)(261r) 14(3567)(23v)(84r).
Testrup, Kattrup s.: 89(417) 98(254v)
O5(283v).
Thorlund se Store Thorlund.
Tingstedholm Møllef Østbirk s.s
95(16dr) O7(31v). Se også Holms
mølle o

Tingsted Mølleeng i Elling i Ovsted s.: 08(13?r) 09(?20r).
Tiset s. og by: 91(84*) 95(3-49**).
01(329*) 08( 106v) ( 1'08* )( 133*)
O9(l?6r).
'
.
Toftum, Søvind s.: O3(51v) 04(101v)
(152r).
Tolstrup s. og by: 94(129*.)
95(172v).
Torrild s. og by: O3(4v).
Tremhuse, Hvejsel s.: 98(244*)
07(137) 09(199*).
Troelstrup, Tønning s.: O8(13Ov)
(165*;.
Træden s. og by: 09(42v) 9O(68v)
92(84v) 97(212v) 98(243*)
Ol(35Ov) O3(9v)(45*) O4(78r)
(97v) O6(317v) O7(3Or) O8(88v)
09(207*) 10(2497) 11(269*)
12(2?lv) 14(361*)(21r)(24v).
Tulstrup s. og by, Gjern, h..:.
98(263*).
Tvingstrup, Ørridslev s.: 86(2v)
87(7*)(il*)(13*)'(14r) 88(32v)
92(867) 97(213v)(225*) 10(248r)
16(90r).
Tyrrestrup, Søvind s.-. O2(35?v)
05(287*)(287v).
Tønning s. og by: 91(80r) 93(95*)
98(243*) 03(9v)(45*) O4(78*)(97v)
08(1237) ll(280v) 15(53v)(54v)
16(57*).
Tørring s. og by: 06(340r).
Tåning s. og by: 93(95*) 94(112v)
98(2h6r)(247v) Cl(342v) 07(396r)
07(33*) 10(247v)(249*).

Ure, Brande s.: 94(140v) 95^149*^
03(30*) 09(1977).
Urup Skovhus, østbirk s.: 04^9öv)
05(197*).
Ustrup, Hylke s.s 89(39*) 94(140v^
95(148v) 98(242*) 03(48*)
08(164*)•

Vedslet s. og by: 89(44r) 90(60*')
97(213*)(218r)(220r) 00(279*)
(312v) O2(353v)(354v) 09<224v)
(224v) 10(255v).
Velling, Bryrup s.: 94.(98r'»
95(148r) 03(8*) 1O(243v) 13(338*).
Veng s. og by; 9O(62r) 94(142r)
03(51*) 04(93*) 10(250v).
Vengegård, Veng s.; 05(254v)(254v).
Vestbirk, Østbirk s.; 87(77)
91(777) 92(85r) 04(98v) 05(197r)
13(337*) 16(56r)(81r)..
Vester Lisholt se Bisholt.
Vester- Kejlstrup; Nørre Snede s. :

- 84 98(244v).
Vestermølle, Fruering s.s 95(165v)
00(323v) 04(164v) O5(256r).
Vilholt, Sønder Vissing s.; O5(211v)
O6(315v) O8(165r) 14(350r).
Vinding s. og bys 94(117?) 96(200v)
98(260r) 99(274r)(275v) O6(3OOv).
Vipskov, Vrads s.s O8(7Ov)(117v).
Virring, Fruering s.s 94(117v)
96(191?) O3(6r) O5(253v) 10(246v)
(247?)(247?) ll(276v) 14(17v)
16(93?).
Vissing se Sønder Vissing.
Vitved s. og bys 94(117v) 96(185r)
97(224v) O4(168r) O7(4Olv)(2v)(25v)
O8(83v)(118r)(121r) O9(179v)
13(339?) 14(22v) 16(84?).
Vitved søs 05(226v).
Vonge, Øster Nykirke s.s 98(244v).
Vorgårde, Framlev s.s 08(118v).
Voerladegård s. og bys O4(93r)(163?)
13(336v).
Vorret, Them s.s 99(276v).
Vrads s. og bys 90(68r) 94(118v)
97(214?) 98(245?) O9(222r).
Vrigsted s. og bys 96(183v) 04(94?)
(163v) O7(32r)(41?) O8(85?)(9Ov).
Vrold, Skanderup s.s 88(33v) 89(39?)
98(258v) 06(344?) O7(396v)(4Or)
14(363?)(22v).
Våbensholm, Føvling s.s 94(104?)(120r)
(123v) 98(262v) 99(266r) Ol(351v).

Yding s. og bys 87(15r)(15v) 88(36r)
93(95?) 97(225v) 99(267?) 00(314?)
(321v) 03(51?) O4(167v) 05(199?)
(248v) O8(165r) 09(229?) 16(90r).

Ørridslev s. og bys 87(9v)(10r)(14r)
(14?) 9O(64v) 91(80r) 94(129?)
95(149?)(172v) 10(256r) 13(335v).
Ørskov, Ørridslev s.s 87(7v)(13?)
9O(63v)(69v).
Østbirk s. og bys 04(162r) O9(176v).
Øster Bisholt se Bisholt.
VÅkierd", se ”Sønder Åkierd".
Ås, Søvind s.s 9O(6Ov) 94(99?)(102r)
(102v)(124r) 02(358r) 04(108v)(154v)
05(229v)(241r) 06 (289r)(301v)(318v)
. 10(244?) 13(334v).
o
Åstrup, Neder el« Over Åstrup i Føvling s.s 95(155v) 05(2^3v) O6(355v),
se også Neder og Over Åstrup«

STEDREGISTER TIL 2. JYSKE RYTTERREGIMENTS (KOLDINGHUS RYTTER-

, DISTRIKTS) SESSIONSPROTOKOLLER 1686-94 Og 1700-16 (GRyt 5.1,
GItyt 5.3 og GItyt 9.1).

Der henvises til protokollerne ved. de to sidste cifre i årstallene for de pågæl
dende indførsler og ved sideangivelser i parenteser. GRyt 5*1 omfatter årene
1686-94, GRyt 5.3 årene I7OO-I3 og GRyt 9.I årene I713-I6. Sessionsprotokollen
GRyt 5.2, der omfatter årene 1695-99» er så medtaget af fugt, at der ikke har
kunnet udarbejdes registre til dens indførsler.
De vigtigste stednavne, der forekommer i sessionsprotokollerne, er navnene på
de lokaliteter i rytterdistriktet, som indførslerne angår, eller hvor indfør
slernes hovedpersoner havde deres bopæl. Ved udarbejdelsen af sagregistret blev
disse navne understreget, og på grundlag af de understregede navne er det fore
liggende stedregister:udarbejdet.
Når de approberede memorialer og resolutioner er indført i protokollerne,
er generalkommissariatets approbationer ikke gennemgået ved sagregistrets ud
arbejdelse. Stednavnene i approbationerne er derfor ikke medtaget i stedregi
stret. Da approbationerne praktisk taget kun indeholder stednavne, der også
forekommer i de approberede memorialer og resolutioner, kan de imidlertid fin
des ad indirekte vej ved hjælp af memorialernes og resolutionernes stednavne,
som anføres i stedregistret, og den i indledningen til sagregistret meddelte
fortegnelse over de sider, på hvilke approbationerne til de forskellige memo
rialer og resolutioner er indført.
Stedregistret medtager heller ikke stednavnene i nogle indførsler, der ved
rører ejendomme i mange byer. Det drejer sig om indførslerne 88(25r-27r),
88(27v-28v), 91(93r-93v) og 91(102v-105r) , der alle er fortegnelser over bønder,
som behøvede eller havde modtaget forskellige former for hjælp.
Almind s. og: by? 90(61r) O3(55v)
13(8v).
Amhede, Egtved s.; 9O(75v)*
Ammitsbøl, Ødsted s.: 9O(58r)(72r)
92(112r) 93(H8v) 94(133r) 02(31r)
(36r) 05(105v) ll(374r)(399v)
13(4v) 14(22r)(42v)(43r) 16(110r).
Andkær, Gaverslund s.s 9O(8Or)
00(18v)(22r)(22v) O3(51v)(52r)
(54r)(55v) 05(110r)(110v)(115v)
(122r)(124r)(124v)(125v)(126v)
(129v)(130v) O6(163v) O7(223r)
(230r) 08(283v) ll(374r)(377r).

Balle, Bredsten s.: 05(128v).
Bindeballe, Randbøl s.? O9(355r)*
Borlev, Øster Starup s.: 88(23v)
9O(59v) 07(211r)(212r) 14(45v)
15(68r).
Borup, Brande s.: O9(34Ov) ll(379Br)
(402r).
Brakker se Nygårds Brakker.
Brande s. og by: O5(128v) ll(374r)
(4O5r) 12(416r) 13(7v) 14(57v)
15(67r).
Brandelund, Brande s.: ll(374r)(379Br)
(4O2r)(4O2r)(4O5r) 12(416r) 13(7v)

14(57r)(57v).
,
Bredstrup s. og bys 9O(55r)(61r)(64v)
00(17r) 01(30r) O3(52v)(55r)(56r)
O4(6Ov)(65r)(69r) 05(118v)(122v)
O6(137r) O7(218r) ll(400r) 12(417v)
13(426r)(427r)(429r)(432v) 14(27r)
(27r).
Bredstrup bro? 05(102v)(128r)
O6(139v).
Bregning, Gaverslund s.; 89(40r)(40v)
00(16v) O5(87r)(115v) O6(17Or)
O7(223r)(251v) ll(399r)(399v)
15(70r).
Brusk herred: 9O(52r).
Brødsgård , Hart é . s.: 90(54v).
Brøndsted, Gaverslund s.: 89(39v)
(41r) 9O(57r)(79v)(81r)(81v)(84r)
91(91v) 93(124v) 00(18r) 03(38v)
O4(65v)(7Ov) O5(1O3v) 06(160r)(167r)
O7(254v) 13(430v) 14(48v) 15(71r)
16(lllAr).
Bøgvad, Egtved s.: 14(46v)(47v)(53r)
(54r).
Bølling, Egtved s.: 90(5ér)(83r)
OO(llr) 04(68v) O7(228v)(243v).
,
08(266r)(267r)(3O3v)(321r) 11(377v)
14(19v)(29r)(47r)(53v)(58v).

- 86 Børkop, Gaverslund, s.s 9O(57v)(6Ov)
92(112r) O4(73v) 05(110r)(123?)
(125?) ll(399v) 15(81v).
Børup,- Tavlov s.? 88(30r) 89(34v)(40v)
9O(56v)(56v)(61v)(61v)(62r)(62r)
(87r) 00(6r) 03(49v) O4(67?)(79?)
(79v)(79v)(79v)(79v)(79v) 05(122v)
O6(142v)(15Ov)(162v)(176r) 07(221v)
(223v) O8(3O9v) 13(433?) 14(57?)
15(67?).
Børup Sande, Tavlov s.s 90(87?)
03(51?).

Bamksr, Skærup s.s 05(109v) 11(379-A?)
(402r).
Bons, Almind, s.s 9O(63r) 91(91v)
93(120r) O3(58v) 05(108r) O7(222v)
(24.8v). U(4O6v) 13(432?) 16(99?).
Dons Mølle, Almind s.s O8(272v)(273?)
ll(4O6v).

Egeskov, Vejlby s.s 89(40v) 9O(6Ov)
OO(13v) 03(51?) 04(81?) O6(138v)
ll(400v) 13(425?) 14(28r).
Egholt, Lejrskov s.s 03(43?)05(103?).
Egtved s. og bys 88(2Or) 9O(57v)(59v)
(62v)(63r) 91(91v) 00(llv)(20v)
O2(31v).(36r) O3(5Ov) 04(65?)
05(102r) O6(1.61r). 07(228v) O8(3O6v)
(3O8v)(3O9r)(321v) 09(352v)(353?)
(355?) ll(373v)(4OOr) 14(2Or)
15(77?).
Egum, Ullerup s.s 90(63?) 91(107**)
O3(38r)(55r) 04(60r)(61v) 05(102v)
(118r).(121r)(121r)(128r) 06(139?)
O7(226v) 08(283?) 09(342r)(342v)
(343v).
Ejstrup, Härte s.s 9O(46r)(54?)(65?)
(69r) 91(98r) 05(104?) 10(357?)
14(21r) 16(106r).
Elbo herreds 9O(52r).
Eltang, s. og bys 89(35v) 90(44?)(57?)
00(18v) 05(116r)(II9?)(122r)(122r)
06(161v) 13(423v)(433v)(9v) 14(23v)
16(102r).
Erritsø s. og bys 88(19v)(24r)(3Or)
89(34v) 90(57v)(57v)(59?)(73v)(76v)
(80v)(85v) 91(9Ov)(94r)(96r)(lO9v)
92(114v) 93(120r) 00(10r)(10v)(12v)
(20v) 02(34v) O3(51v)(57?) 04(61v)
(66r) 05(100r)(100r)(117v) 06(141v)
(152r)(154v) 07(229?) 08(281v)(282r)
09(334?) ll(401v) 13(420Ar)(420Av)
(425v)(427v)(430v)(432v) 15(70r)(80r).
Ferup, Lejrskov s.s 88(20v) 89(32v)
9O(53?)(57?)(59?)(63?) 91(109?)
06(173?) 07(212v)(249v) 10(359?)
13(422r)(427?) 14(56?) 16(97?)(106r).

Follerup, Herslev s.s 03(45?) O4(71?)(71r
Q5(109r)(114?)(H7?) O7(218r)(218v)
(219?)(250v)(251?)(255v) 08(280v)
14(27?).
Follerup Mølle, Herslev s.s 07(251?).
Fredericias 00(12v).
Fredsted, Øster Starup s.s 88(24v)
(24v) 9O(6Or)(63v)(8Ov)(82r)■
92(113?) 00(24v) O7(211v) O9(329v).
Fuglsanghusé, Egtved s.s ll(377v).
Færgegården, Erritsø s.s 00(21r).

Gammelby Mølle, Pjedsted s.s05(125?)
06(147?)(174v) 07(220v)(246r)(247?)
(252r) O8(268v) 1O(359v).
Gammel Toldbod se Toldbodén.
Gaverslund- s. og bys 9O(54v) 93(124?)
..OO(16v)(17v)(17v)(18r)(23?)
- O4(71v) O5(119?)(122v) 07(215v)
(250v) 09(325v) 13(430v) 15(77v).
Gudsø, Tavlov s.s 9O(53v) O6(152v)
O7(223v) 13(422r).
Gudsø Mølle, Tavlov s.s ll(408r).
Gårslev s. og bys 87(llv) 89(38v)
9O(53?)(81v) 92(113v) 93(119?)
(120v)(124v) OO(17v)(19?)(2Or)(23v)
03(44?)(51v)(58?) 04(71?)(77v)(77v)
05(123?) 06(134v)(159?) O7(215v)
(253v) 08(280v)(281r)(281r)
11(378r)(399?)(408v) 14(25v)(26r)
(48r)(48v) 15(77v) 16(90r)(101r)
(101r)(104r)(105r)(107?).
Harte s. og bys 9O(44?)(54?) 93(117?)
03(48v) O7(249v) 13(432v)<14(21?)
(23?) 15(86r).
Henneberg Ladegård, Erritsø s.s
00(21r) O4(61v) O6(142v)(15Ov)
07(227?) 15(74v).
Herslev s. og bys 90(57?)(64v)(82v)
91(87v)(98r)(105v) 93(120r) 00(10r)
(19v) (20r)(20r)(25v)(25v) 01(30r)
03(45?) O4(62v)(69?)(71?)(78r)(78r)
05(110v)(114?)(124?) 06(146r)(159r)
(174v) 07(214?)(214?)(256r) 10(357?)
(359v) 11(374?)(374v)(379v)(379Ar)
13(420Ar)(A26v)(432r)(9v) 14(11v)
(14?)(14?)(27v) 15(69?)(74?)(75?)
(77v)(82r) 16(99?)(101r)(107?)(lllr)
(115?)(115?).
Hesselballe, Øster Starup s.s 90(59?)
(60v) 00(16r) O3(46v)(57v) 08(273?)
O9(329v) ll(401r) 14(20v)(22r)(23?)
(23?)(43?)(45?)(45?)(45v)(52r)
15(77v).
Hjarup (skrives Jarup) s. og bys
00(14r)(21v) O5(H7?)(126r).
Hjelmdrup, Egtved s.s 14(43?)(51v).----- Holmans herreds 9O(48r)(52r)(64v).

- 87 Holmes 89(34v).
Horstedy Højen s.„; 00(16v) Ol.(29v)
06(143?) O7(226r) 14(.26y)..
Husby mark, Ullerup s.s 09(342?)
(343v)-. y ’
: :;i ,. . ’ '
Højen s. og by: 9O(61v)(79?) 05(90?)
(91r)(91v)(95r)(95v)(96v)(122r )
06(153v)(154?)(158r)(194v)
O8(267v) 10(360?). 13(425v)(9v)
,14( 20v) ( 20v) ( 2ir ) ( 26 v) ( 45? ).,
Højrup, Herslev (el. Lejrskov) s.s
90(5év) (57?)(58v)( 60r ) 00(21v)(23v)
02(37?) 03(48v)(53v) 04(59?)(59?)
(59v)(60v) 06(174v) 07(256v)
09(355?) 11(378v) 13(425r)(426v)
14(llv)(23r) 15(74?).(75?) 16(lllr).
.Høllund, Ødsted s.s 90(82v) 91(97v)
05(108v) -14(22v)(46r)(4.6r). .
Håstrup, Smidstrup s.: 87(12v).
89( 39v)( 39v) 90(55v)(.ß3v)(84v) . . ■ 91 ( 89?) ( lOOv) ( 109r)' 00( 18r )
02(30v) O3(53v)(55r)(5.6r)(56v)
04(.60r) 05(106?) 0ö(148v)
07(215?)(231v) 11(374r)(379Ar)
(402v) 13(2f)(3v) 14(12r),(12r)(13r)
(23v) 15(77v)(77v) 16(94?).
Jerlev herreds- ' 88( 20r) 90( 52?).
Jerlev s. og bys 9O(59?)(62v)(85r)
03(38v) 05(94r)(102?) 06(174?)..
08(309?) ll(401v) 13(54) K(20r)
(22v)( 22vX46r)‘- 16(91r)(i0Or)(105?).
JordrùD (skrives ’’Jaarup") s. og by:
9O(53r)(61r) 92(112v) O.O(4v)(5?) ;
O8(3O4r) 10(358?) 11(374?) ,13(4?).
"Jørup": 9O(57v).

Knudsbøl, Jordrup s.s 9O(59v)
93(119v)(120Ar). 03(39v) 04(66v)
O6(160r)(170v)(171?) 13(429v).
Kongsted, Bredstrujp s. s 90( 55?)(61v)
(71?) (82r) (85v) 91 ( 90v) ( 95v) ( 96?.)
(110v): 00(20r) 04(60v)(67v)(68r)
(80r)(80r)(80r)(80r)(80v) .05(83?)
(86v)(89?)(92v)(97?)(113v)(119?)
06(134v)(149v)(162r)<172v)(193r)
(194v) 07(227v) O9(331v) ll(4O7v)
12(417v) 13(420Av)(427?)(428v)
(430r)(432v) 14(27?) 15(65?)(66?)
(66r)(68r)(82r).
Kongsted Torp se Torp«
Ladegård se Henneberg-Ladegård og
(Nygård:) Ladegård.
Landerupgård, Sønder Vilstrup s.2
07(225?).
Liegård, Egtved s.s 87(12v) 9O(75r)
91(102?).
Lilballe, Eltang s.s 89(35v) 90(44?)

(45v)(53v)(6.5?)(68v)(77v) 93(117?)
00(17v) O6(152v) 09(323?) 13(426?)
(432v) 14(21?) 15(77v).
Lille Velling, Smidstrup s.s 89(40?).
Se også Velling.
Lynggård, Hart e s.s.90(54v).

Mejsling^ Jerlev s.s 9O(62r)(85?)
07(212?) 08(309?) ll(374?)(399v)
(400r) 13(429v).
Middelfarts 9O(86r).
Mørkholt, Gårslev s.s 89(39?) 90(53?)
04(64?) 05(216r) 14(48v) 16(102r).
Møsvrå, Ålmind s.: 90(44?) 01(28v)
04(69?) 07(217?)(217?)(256?)
08(281r)(308v) O9(324v) 13(429?)
(433v) 14(17v)(23v) 16(93?).

Nebbegård, Gårslev s.: 87(9?) 91(89?).
Nebel, Tavlov Nebél eller snarere
•Vester Nebel. Se også disses
88(22r) 9O(62v) 00(24r) O3(54v)
05(113?).'
Nordbæk, Egtved s.s 00(19v). O8('3O2r)
(3O6v).
: ■
Nyborg, Øster Starup s.s 08(273r)
(275v)(279v) 14(44?) 15(69?).
Nygård, Øster Starup s.s 88(,23?)
93(123?) 02(33v) 03(41?) 06(177?)
(177v) 07(222v)(259v) 08.(271?)
( 272v) ( 274? ),( 274v),( 279v) 11( 406v).
.Nygårds Brakker, Øster Starup s.?
06(194?) 07(222v)(247v).
(Nygård) Ladegård, Øster Starup s.s
08(272v)(274v).
Nørre Stenderup, Eltangs.: 13(432r).
Se også Stenderup.
Nørre'Vilstrup, Skibet s.: 91(97v)
O3(57v) O7(228v) 1.4(.14v)(20r)(21?)
(21v). Se også Vilstrup.
Oddersted, Tavlov s.s 03(49?) 07(223v)
08(284r) ll(399v) 13(424v) 15(81r)
(84?) 16(95?).
Oksvig, Højen s.s 88(23v) 02(30v)
05(94?) 13(430r).
Ovstrup, Egtved s.: 90(62v).,

Pjedsted s. og by: 88(23v) 9O(54v)
(58v)(59v)(61v)(83v) .91(89?)
93(128r) 00(20r) O4(77v) 05(124v)
06(143v)(145?)(167v)(172r) 07(219v)
(251?)(255v)(26Ov) 08(310v) 11(376?)
(400v)(401v) 12(417v) 13(421r)(426v)
(427?)(430?) 14(27v)(27v)(28r)(28r)
(28v).
Påby, Harte s.:. 90(54?) 91(109?)
04(70v) 15(86?) 16(96?).

.. - 88 -

Rands, Gårslev s.? 89(33?) 00(19?)
(19?) 03(50?) O5(123v)(124v)
07(218r)(219r) 08(280v) 16(101?)
(104r).
Refsgård, Egtved s.s 14(22v)(46v)
(47v)(52v)(54r).
z
Rerslev, Ullerup s«: O4(67v).
Ris, Egtved s.s 88(19v) 9O(57v)(74v)
(83?)(84?) 91('91?)(96?)(108r)
92(lllv) 93(118r) 00(17?)«
Rugsted, Ødsted s.; 9O(6Ov)(84?)
OO(17r)(23v)(25r)(26r) Ol(27r)
07(228v) 11(377?) 14(22v).
Rønshave, Smidstrup s.s O3(53v)
O7(215r)(247v).
x
'
Rådvady ; Härte s.g 9O(54v) 16(96r)
(96?).«
Seest s. og by:.91(100?)«
Sellerup. Gaverslund. s.s 89(40v)
90(58?) 92(114?) 93(127v)(.127v)
. 00( 18r)( 18r)(23?) 02( 37v) O3.(52?)
($8v)(58v) 06(164v) 07(227v)
08(283v).
Skikbal1e, Gaverslund s. :. Q4(71v)«
Skovsgård, Sønder Vilstrup s.s
9O(.56v)- 04(;61r) 05(.106.r) 09(347v).
Skærbæk,' TavTov s«: 89(39?) 9O(59r)
(61V)( 62r)(62?)(87r) 93(124v)
00(6r)(12b)(22r)(22v) 02(33?)
03(49?)(51?)(58?) 04(80v)(80v)
(80v)(80v) O6(14Or)(162v) 07(223v)
08(269?) 13(424v)(431v) 14(l$v).
Skærup s. og bÿ:88(23v)_90(84v)
OO(25v) O3(5Or) O4(72v) O5(.1O9v)
06(143?)(163r)(175v)(176v) 07(228v)
08(283v) ll(374r) 13(9v) 14(49?).
(49v)(49v)(50?)($4v)(54v)(56r)
16(103?)«
' )•
Smidstrup s. og by: 9O(62v) 93(123?)
02(31v) 03(39?) (45v)(46r)(53v)(55?)
(56v) 05(106r)(112r)(114r).06(148?)
07(220?) 14(26r). •
Snoghøj, Erritsø s.: 9O(5Ov)(57?)
(86r) O4(73r).
Spjarup, Egtved s«: 89(34?) 9O(74v)
00(15?) O7(229v) 12(419v) 14(43v)
(44v)(52r).
Stallerupgård, Harte s.f 14(24v)
(44v)(51v).
Starup se Øster Starup.. •
Stenderup, (Nørre Stenderup i Eltang
s. eller) Sønder Stenderup s. og
by: 87(lir) 9O(56v)(59v)(61?)
05(116r)(122r) 07(250?) 13(5v)(7?)
16(102?).
Store Velling, Smidstrup s.: 89(40r)
93(123?)« Se også Veiling«
Stovstrup, Ullerup s«: 87(12v)

89(39v) 9O(61v) 91(110r)(110v)
02(34v) 03(51?)(55?) 04(61?)(67v)
(68v)(69v) 05(126?) O6(135v)(147?)
(151r)(174v) 07(222r)(226v)
09(333v)(341v)(342r)(343v) 13(428?)
(428v),
Stubberup, Højen s«: O5(115?)(H6r)
(116v)(122r) 06(154?) 14(20v)(45?)«
Se også Stubdrup«
Stubdrup, Harte s«: 9O(46?)(53r)(54v)
(56?) 93(123v) 00(16r) O3(48v)
13(432v) 14(23?)« Muligvis også
O5(115r) og (116v). (se Stubberup)«
Studsdal, Tavlov s. 87(11?) 90(56r)
O6(15Or) O7(223v).
Svinholt, Skærup s«: 89(35?) 90(85?)
00(4r) 04(64v) 06(163?) O8(283v).
Sønderbygård, Ullerup s«: 90(86v)
. O9(335v).
> i
Sønder Stenderup s. og. by se Stende
rup.
Sønder Vilstrup s. og by: 9O(56v)
(80r) 05(101v)(103v)(109r) 0?(214v)
(225r)(256r) 11(400?) 13(431?)
(431r)(9v).
Tavlov s. og by: 00(21v) 04(73?)
07(223v) 09(328?) 13(425r)C432?)
15(83v).
•
Tavlov Nebel, Tavlov- s.:. 88(30?)
O4(67r)(73r)(8Or)(8Or)(8Or) 05(127?)
06(I36?)( 148v) 15( 8.0y).. Se : også
Nebel.
.. ^
Tersbøl, Verst s«: 04(72?).
Toldboden, Gammel Toldbod, Erritsø s.5
9O(57?)(86r).
? v;
Tolstrup, Herslev s. s 9O(57?)(74?)
O3(54v) O4(78r)(78r)'05(106v);(107v)
(IlOv)(114v)(129r)(129v) 06(146r)
( 147?)( 150r ) ( 165v) (170?)( 172r ):
(172v)(175r) 07(220v)(221r)(246?)
(247?)(252r)(257v) 08(268?)(308?)
1O(359v)(36Ov) 12(417v.) 13(427?)
15(69?) 16(99?)«
.
Torndal, Højen s«: O9(326v).
Torp, Kongsted Torp, Bredstrup s«:
0A(67v)(67v)(80r)■05(83?)(101r)
06(134?)(134v) 08(280v)(3O9v)
O9(331v)(334?) 14(17v). '
Torsted se Øster Torsted.
Treide, Vejlby s«: 87(12v) 00(20v)
03(50v) O4(71v)(81r) 05(121v)
O7(216v) O8(3O9v)(31Or) O9(345r)
H(399v) 14(28r)(28v) 15(62v).
Tudved, Ødsted s«: 9O(6Or) 03(46v)
11(377?) 14(25?)(44?)(45v) 15(77?)Tyvkær, Smidstrup s«: 89(38v)(39v)
90(55?)(55?)(57v?02(30y). 03(53v)
O4(66v) O5(81v) 07(210r) 08(281v)

- 89 (310r) ll(379Ar)(4O8v) 12(418r)
14(12v)(24r)(24r)(47v)(54r) 16(89r).
Tved, Vejlby s.s O4(69v)(8Ov).
Tågelund, Egtved s.; 9O(55v) 00(20r)
06(149?) 13(433?) 15(67?).
Tårup, Tavlov s.;. 05(127r) 07(223v)
09(342r)(343v) 15(81r).

Ullerup s. og by? 9O(61v) 13(432v).
Ure, Lejrskov s.? 07(213r).
Ure, Brande, Hover el. Lejrskov s.s
05(127v) 07(219?).

Vejlby s. og by: 89(38v) 9O(61v)
01(30r) O5(121v) O9(348v) 13(422v)
(423r)(432v).
Velling, Lille og Store Velling,
Smidstrup s.: 9O(87r) 00(2r)
O3(5Or) O4(59v)(63v)(65v)(73v)
O5(lllr)(121v) 06(164r) O8(269v)
14(25v)(27r) 16(100r)(104r).
Verst s. og by: 89(38v)(39?)(39?)
9O(55v)(56r)(57r)(73r) 91(89?)
(99v) 93(119?) 04(72r) O5(84r)
(88r)(98v) O6(16Ov)(193r)(194r)
ll(400r)(401r) 12(413?).
Vesterby, Ødsted s.: 9O(6Or) 91(88r)
(92r)(96v)(97v) 05(105r)(105r)
07(216r) 14(45v)(52v) 16(lllAr).
Vester Nebel s« og by: 88(24v)
9O(48r)(54v)(61r)(82v) 93(116v)
(117r)(120r) O4(7Or) O6(158v)
07(211r)(212r) ll(401r) 14(47?)
(53?).
Vilstrup, (Nørre Vilstrup i Skibet s.
el.) Sønder Vilstrup s. og by;
S9(33v) 9O(51v)(56r)(58v) 91(106r)
OO(16v)(18v) O4(7Or)(71r) 05(108v)
(128v) O9(348r)(355r). Se også
Nørre og Sønder Vilstrup.
Vinding s. og by: 9O(54v) 91(106v)
00(3v) 03(49?) O8(283v)(285v)
10(358r) ll(374r)(374v)(378r)
(379Av)(379Av)(4O2r)(4O5r) 12(4-16r)
13(424r)(8r)(9v) 14(21v)(57v).
Viuf s. og by: 9O(55?)(6Ov)(6Ov)(62v)
(79r)(82v) 91(109r) 93(127v) 00(18v)
(18v)(20v) O2(3Ov)(37r) O3(53v)
O4(65v)(74v) O5(117v)(125v) o6(14ér)
(150r)(152v)(173v) 08(284v) ll(401r)
13(43Ov)(432v) 14(13v)(15r)(24v)
15(77v)(82v) 16(93r)(94r)(Hlr).
Vork, Egtved s.: 9O(57?)(57v)(6Ov)
(63r)(63v)(78r) 91(00r)(91v)
93(118r) OO(19r)(2Or) O3(5Ov)(57?)
04(éSv)(65r) 05(103r) 10(359?)(360v)
n(373v)(375r)(399r)(4OOr) 14(45v)
(52v) 16(97r)(98r).
Vranderup, Seest s.: 91(100r)

93(124?) 03(49v) 04(62r) O6(161r)
12(418?) 14(15r)(15v) 15(75Ar)(84r)
16(117r).
Ødsted s. og by: 9O(62r)(86r) 00(llv)
01(28r) O3(54v) 05(104r)(104v)
O7(215v) 11(376v) 14(22r)(45v)(52v)
15(66r)(77r).
Østerby, åbenbart i Herslev s.s
04(63?).
Østergård i Egtved by, Egtved s.:
O9(352v).
Øster Starup (skrevet Starup, Storup
el. Staarup) s. og by? 88(23?)
90(58v)(80v)(80v) 91(91v) 93(119v)
00(2r)(17r)(24r)(24r)(24v) 01(28v)
O4(63r)(64v) O7(211r)(213v)(228r)
09(3307) 1O(358v) 13(432v) 14(13v)
(26v)(43v)(45r)(52r) 15(86r).
Øster Torsted, Egtved s.: 90(43v)
(58r) 91(102r) OO(13r)(19v) O3(41v)
(43r)(50r) 05(lllv) O7(215v)
10(357v) ll(374r)(405r) 12(413r)
(416r) 13(433r)(7v) 14(57?)
16(107v)(108v).
Ågård, Øster Starup s.s 9O(62r)
91(111?) OO(llr)(16v)(17v)(19r)
(21r) 02(33v) 05(124?) 09(337?)
1 ](399v ) 14( 20v ) ( 24r ) ( 24v ) ( 45r ) ( 52r )
15(77v).
”Aakjær": 14(25v)(26r)(26v)(26v).

Marknavne;
Adsagerskifte i Erritsø mark: 02(34v).
Brendborrefald i Egum mark: O9(342r).
Fuldkjærhauge i Sellerup mark:
O7(227v)'.
Hommelgaards Bierg i Toistrup marks
O7(221r).
Mølletoft ved Gammelby Mølle;
05(125r).
Nedenskov Toft i Hesselballe mark:
08(273?).
Schrønkier i Smidstrup mark; O3(56v).
Stubjord i Smidstrup mark; 03(55?)»
Tolm ved Herslev; 16(115r).
Aarager i Erritsø mark; 04(66r).

