


Koldinghus Lensregnskaber - ved Christopher Emil Hagedorn (med rettelser 

af Christian Grøndberg). Version 1.2, 8. december 2020. 

 

Komplette uddrag af indfæstning og stedsmål, samt opslagshenvisninger til 

sagfald. 

 

Der er hovedsagligt benyttet standardiserede navne, ofte med et 

alternativ el. original stavemåde præsenteret. 

 

Alle opslagshenvisninger er til AO. 

 

Ikke bevarede regnskabsår: 1624-25; 1627-28 og -28-29; 1644-45; 1646-47 

og -47-48; 1657-58, -58-59 og -59-60. 

 

== 1610/11 == (film #2, opsl. 191ff) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (film #2 opsl. 178) 

- Iver Andersen i Starup fæstet et stykke "Stuffjord" ved degnegården, 

som ligger til Starup kirke; 2 dlr. 

- Søren Sørensen i Gårslev fæstet en ager liggende til Gårslev kirke, 

kaldet Lundbjerg; ½ dlr. 

- Las Nielsen i Gårslev fæstet en ditto ager, kaldet Pustager; 1 mk.  

- Hans Pedersen i Gårslev fæstet en ditto ager, kaldet Gålands ager; ½ 

dlr. 

- Hans Hansen i Gårslev fæstet en halv otting agerjord på Gammelby ager, 

samt en ager på Pustager, liggende til Gårslev kirke; ½ dlr. 

- Jørgen Hansen i Trelde fæstet en otting Vejlby kirkejord over hele 

Trelde mark, udi ager og eng; 3 dlr. 

- Peder Timsen (el. Peder Timbsen) i Egeskov fæstet efterskrevne Vejlby 

kirkejorder: to stykker på Vestertoft, en ager på Blåtoft, seks agere på 

Gårdens ager, en ager på Bravager, en ager på Høgleager samt en ager på 

Nederstødkær ager, som alt tilsammen udgør en fjerdetil otting jord; 1½ 

dlr. 

 

BRUSK 

- Niels Jensen Ravn i Sønder Vilstrup, til fæste af en gård sammesteds, 

som hans fader Jens Ravn afdøde; 17 daler, 1 okse 

- Christen Jensen af Egholt, til fæste af Stallerupgård, som Laurids 

Lauridsen ham oplod; 16 dlr, 1 okse 

- Oluf Nielsen i Tiufkær, til fæste af et bol sammesteds, som Niels 

Jensen afdøde; 4 dlr. 

- Mads Jensen af Ammitsbøl, til fæste af en gård i Tiufkær, som Jes 

Andersen afdøde; 12 dlr, 1 okse 

- Fornævnte Mads Jensen, af noget bondejord på Tiufkær mark, som broges 

til fornævnte krongård; 2 dlr. til husbondehold 

- Oluf Nielsen i Tiufkær, til husbondhold af en otting bondejord på byens 

mark; 2 daler 

- Iver Andersen i Starup, til feste af en gård sammesteds, som hans fader 

Anders Iversen afdøde; 20 dlr, 1 okse 

- Troels Olufsen i Tiufkær, til fæste af en gård sammesteds, som hans 

fader Oluf Jensen afdøde; 14 dlr, 1 okse 

- Mads Pedersen af Vesterby, til fæste af en gård i Dons, som Jens 

Viffertsen afdøde; 20 dlr. 

- Lauge Ibsen Smed (el. Lauge Jepsen Smed) i Sønder Vilstrup, til fæste 

af et bol sammesteds, som Peder Andersen oplod ham; 1 dlr. 



- Søren Hansen af Viuf, til fæste af en gård i Harte, som Knud Hansen 

afdøde; 15 dlr, 1 okse 

 

ANST 

- Anders Nielsen i Vranderup, til fæste af et bol sammesteds, som Søren 

Smed afdøde; 5 dlr. 

- Søren Esbensen i Vrå, til fæste af en gård sammesteds, som Jørgen 

Madsen afdøde; 10 dlr, 1 okse 

- Christen Jensen i Egholt, til husbondhold af en halv bondegård i 

Veerst, som Peder Mortensen og hans søn MorTen Pedersen oplod ham; 2 

daler 

- Jørgen Iversen i Vester Vamdrup, til fæste af et bol sammesteds, som 

Lauge Pedersen oplod ham; 2 dlr. 

- Hans Pedersen i Seest, til fæste af et bol sammesteds, som Svend Ibsen 

(el. Svend Jepsen) afdøde; 5 daler 

- Iver Tøgersen af Folbøl ("Foelbøll"), til fæste af en halvgård i 

Skanderup, som Thomas Pedersen afdøde; 10 dlr 

- Nis Lucassen i Store Anst, til husbondhold af en bondegård sammesteds, 

som hans fader Lucas Nielsen afdøde; 4 dlr 

- Peder Jepsen (el. Peder Ibsen) i Seest, til fæste af et bol sammesteds, 

som hans fader Jep Hansen afdøde; 2 dlr. 

- Joen Sørensen i Veerst; til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Morten Pedersen med sin faders bevilling oplod ham; 2 

dlr. 

- Peder Thomassen af Gamst, til fæste af et bol i Dollerup, som Thomas 

Hansen oplod; 2 dlr. 

- Søren Andersen i Asplund(?), til fæste af et bol sammesteds, som Hans 

Sørensen afdøde; 1 daler 

- Hans Pedersen i Gamst, til husbondhold af en bondegård, som hans fader 

Peder Hansen oplod ham; 2 dlr. 

- Peder Jensen i Gejsing, til husbondhold af en bondegård sammesteds, som 

hans broder Thomas Jensen afdøde; 4 dlr. 

- Hans Knudsen i Store Anst, til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans broder Nis Knudsen afdøde; 3 dlr. 

- Peder Andersen i Lunderskov, til fæste af en gård i Gelballe, som Poul 

Thomassen afdøde; 13 dlr, 1 okse 

 

JERLEV 

- Anders Andersen Lund i Ågård, til fæste af en gård sammesteds, som hans 

fader Anders Lund afdøde; 16 dlr, 1 okse 

- Jes Steffensen i Egtved, til fæste af en gård sammesteds, som Gyde 

Jensen oplod ham; 10 dlr, 1 okse 

- Las Jacobsen i Ødsted, til husbondhold af en halv bondegård sammesteds, 

som hans fader Jacob Jerlovsen (Jacob Jellofsen) afdøde; 3 dlr. 

- Peder Iversen i Bøgvad, til fæste af en gård sammesteds, som hans fader 

Iver Jansen afdøde, 10 dlr 

- Peder Nielsen i Hesselballe, til fæste af en gård sammesteds, som Niels 

Simonsen afdøde; 18 dlr. 1 okse 

 

ELBO 

- Anders Hansen af Sønder Stenderup, til fæste af et bol i Studsdal, som 

Margrethe Peders oplod ham; 4 daler 

- Mikkel Hansen i Hand[rup], til fæste af et bol med sin tilliggelse, en 

løkke som kaldes Brodalsmøllested, som Anders Lassen afdøde; 4 dlr. 

- Søren Nielsen i Vejlby, til fæste af et bol sammesteds; 15 dlr. 



- Jørgen Hansen i Trelde, til husbondhold af en bondegård sammesteds, som 

hans fader Hans Sørensen afdøde; 4 dlr 

- Peder Timsen i Egskov, til fæste af en gård sammesteds, som hans fader 

Tim Mikkelsen afdøde; 14 dlr, 1 okse 

- Lauge Madsen, ridefoged til Koldinghus, til fæste af et bol i Handrup 

med sin tilliggelse, en lykket kaldet Brodalsmøllested, som Mikkel Hansen 

før ham havde fæstet; 4 dlr. 

- Jacob Clausen i Søholm, til fæste af et bol Handerup, som Knud Plovsen 

(Knud Plougssøn) påboede, og tilforn ikke havde færet fæstet eller i 

jordebogen for landgilde været indført; 1 dlr. 

- (intet fornavn) Pedersen af Hyby, til fæste af en gård i Ullerup, som 

Thor Hansen oplod ham; 15 dlr, 1 okse 

 

TØRRILD 

- Christen Christensen, til fæste af et bol kaldet Kobberbøl, som hans 

fader Christen Smed afdøde; 4 dlr. 

 

NØRVANG 

- Nis Jensen i Odderbæk, til fæste af et øde møllested kaldet Odderbæk 

Møllested, som i nogen års tid har været øde, og nogle agere som dertil 

er; 1½ dlr. 

 

SLAV 

- Gregers Lauridsen af Grindsted, til fæste af en gård i "Loffte"(?), som 

Mathias Jørgensen oplod ham; 8 dlr. 

- Mathias Jørgensen i Lofte, til fæste af en halvgård i Grindsted, som 

Gregers Lauridsen oplod ham; 8 dlr. 

 

(sagfald opsl. 197ff) 

 

== 1611/12 == (film #2, opsl. 69ff) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (film #2 opsl. 56) 

- Christen Jørgensen af Vitrup (el. Vitterup?) fæstet et bol liggende til 

Gesten kirke samt en toft i Møgelgesten, som Mads Jensen påboede; 4 dlr. 

- Mikkel Mikkelsen af Ågård fæstet et bol liggende til Højen kirke kaldet 

Degnebol, liggende ved Højen kirke, med toft, ager og engjord, som nu 

ligger og af gammel tid har lagt dertil, efter gammelt fæstebrevs 

lydelse, som Jens Iversen påboede; 13 dlr. 

- Niels Ibsen (el. Niels Jepsen) i Erritsø fæstet tre stykker af Erritsø 

kirkejord liggende på Flagager, samt en steningsager i Vestervang, en 

lille Egelundsager, et lille stykke jord i "Thengge" kaldet Norset samt 

endelig et lille stykke kaldet Ødsager, som Markus Jensen oplod for ham; 

1½ dlr. 

- Søren Pedersen i Erritsø fæstet et stykke jord liggende til ditto kirke 

kaldet Kirkens Vænge; 2 dlr. 

- Ærlig og velb. mand Hark Juel til Alsted fæstet K.M. anpart korntiende 

af Nykirke sogn; 15 dlr. 

- Desuden fæstede han K.M. korntiende af Hvejsel sogn; 10 dlr.; til 

hospitalet i Vejle gives årligt, som er dertil perpetueret, af samme 

korntiende 10 ørte korn, hvorudaf er givet til fornv. hospital, til 

fæste, 10 daler, som ikke her beregnes. 

- Ærlig og velb. mand Henrik Holck til Højgård ("Hyffgaard") fæstet K.M. 

apart korntiende af Uldum dogn, som ærlig og velb. jomfru Elsa Friis til 

Hvolgård ("Hoelgaard") tilforn havde i fæste, og som blev fradømt hende 

fordi hun ikke ydte og udgav afgiften deraf i rettere tide, og Henrik 



Holck derfor igen er forundt i fæste, som forberørt er; 8 dlr. -- af 

samme tiende er perpetueret, som årligt gives til hospitalet i Vejle, 2 

ørte korn, hvorudaf og er i lige måde givet til fæste til fornv. hospital 

2 daler, som ikke her beregnes. 

- Desuden fæstede Henrik Holck K.M. anpart korntiende af Langskov sogn, 

som forskr. jomfru Elsa Friis forhen havde i fæste, og på samme måde blev 

fradømt og igen forundt Henrik Holck i fæste; 10 dlr -- gives årligt af 

samme tiende 10 ørte korn [til Vejle hospital] samt indfæstning 10 dlr. 

 

BRUSK 

- Mads Pedersen af Hesselballe, til fæste af en gård i Nebel, som Poul 

Brun afdøde; 14 dlr. 1 okse 

- Peder Jensen af Starup, til fæste af et bol i Fredsted, som Niels 

Simonsen oplod ham; 1 dlr. 

- Niels Simonsen af Fredsted, til fæste af et bol i Starup, som Peder 

Jensen oplod ham; 1 dlr. 

- Bertel Sørensen i Eltang, til fæste af en gård sammesteds, som hans 

fader Søren Pedersen oplod ham; 20 dlr. 1 okse 

- Markus Poulsen (el. Markvard Poulsen?) i Nebel, til fæste af et bol, 

som Mads Sørensen afdøde; 3 dlr. 

- Christen Nielsen i Fredsted, til fæste af en gård, som hans fader Niels 

Jørgensen afdøde; 15 dlr. 1 okse 

- Poul Hansen i (Højrup?), til fæste af et bol sammesteds, som Hans 

Jensen oplod ham; 3 dlr. 

- Peder Andersen i Strand..., til fæste af et bol sammesteds, som Jep 

Simonsen oplod ham; 1½ dlr. 

- Jep Andersen i Gudsø, til fæste af en gård, som hans fader Anders 

Hansen oplod ham; 14 dlr. 1 okse 

- Jens Nielsen af Gaar.. (Gårslev?), til fæste af en gård i Almind, som 

Hans Jørgensen oplod ham; 12 dlr. 1 okse 

- Anders Pedersen af Højrup, til fæste af en gård i Ejstrup, som Thomas 

Pedersen oplod ham; 9 dlr. 1 okse 

 

ANST 

- Søren Pedersen i Roved, til husbondhold af en bondegård sammesteds, som 

hans fader Peder Sørensen afdøde; 4 dlr. 

- Søren Hansen i Seest, til fæste af et bol sammesteds, som hans fader 

Hans Benditsen oplod ham; 2 dlr. 

- Peder Knudsen af Gejsing ("Gej..."), til husbondhold af to parter af en 

bondegård i Ferup, som Tulle Poulsen påboede; 4 dlr. 

- Thomas Nielsen i Jordrup, til fæste af en gård sammesteds, som Hans 

Påskesen oplod ham; 10 dlr. 1 okse 

- Eske Andersen i Nagbøl, til fæste af en lille gård sammesteds, som hans 

fader Anders Iversen tilforn nyligt havde fæstet, og nu igen til sin søn 

haver opladt; 8 dlr. 1 okse 

- Niels Jepsen af Dalby, til fæste af et bol i Seest, som Anders Alsing 

oplod ham; 2 dlr. 

- Mads Ebbesen i Skanderup, til fæste af en halvgård sammesteds, som hans 

fader Ebbe Sørensen afdøde; 10 dlr. 1 okse 

- Jens Olufsen Buch i Skanderup, til husbondhold af en halv bondegård, 

som Laurids Hansen oplod ham; 2 dlr. 

- Christen Christensen af Seest, til fæste af et bol i Roved, som Mads 

Andersen oplod ham; 4 dlr. 

- Frederik Jespersen i "Habdrup", til fæste af en gård sammesteds, som 

hans fader Jesper Lauridsen oplod ham; 10 dlr. 1 okse 



- Peder Pedersen i Glibstrup, til fæste af et bol, som hans fader Peder 

Sørensen afdøde; 4 dlr. 

 

HOLMANS 

- Søren Nielsen af Pjedsted, til fæste af en gård i Mørkholt, som Niels 

Nielsen afdøde; 24 dlr. 1 okse 

- Hans Sørensen i Gårslev, til fæste af et bol sammesteds; 1 dlr. 

- Jens Hansen i Smidstrup, til fæste af en gård sammesteds, som hans 

fader Hans Jensen afdøde; 16 dlr. 1 okse 

- Niels Jørgensen i Velling, til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans stedfader Anders Jensen oplod ham; 4 dlr. 

- Niels Simonsen i Gårslev, til fæste af en gård sammesteds, som Claus 

Poulsen oplod ham; 14 dlr. 1 okse 

- Tyge Nielsen i Follerup, til fæste af et bol sammesteds, som hans 

(Th...?) oplod ham; 5 dlr. [dårligt opluk af bogen] 

 

JERLEV 

- Hans Christensen i Hesselballe, til fæste af en gård sammesteds, som 

hans fader Christen Jensen afdøde; 26 dlr. 1 okse 

- Jens Madsen af Højen, til fæste af et bol i Horsted, som Christen 

Nielsen afdøde; 2 dlr. 

- Anders Knudsen i Refsgård, til fæste af en halvgård sammesteds, som 

hans fader Knud Andersen afdøde; 12 dlr. 1 okse 

- Las Steffensen i Højen, til fæste af en halvgård "Piengaard" ved Højen 

Kirke, som hans fader Las Steffensen (sic) oplod ham; 15 dlr. 1 okse 

 

ELBO 

- Niels Jepsen af Højrup, til fæste af et bol i Erritsø, som Markus (...) 

oplod ham; 6 dlr. 

- Lauge Jensen af Trelde, til fæste af en gård i Vejlby, som Søren 

Andersen afdøde; 12 dlr. 1 okse 

- Laurids Lauridsen i Sk(...?), til husbondhold af en halv bondegård 

(sammesteds?), som Hans Nielsen oplod ham; 4 dlr. 

- Thomas Andersen af Gudsø, til feste af en gård i Gad, som "Sk[...] 

Ougssøn" afdøde; 14 dlr. 1 okse 

 

NØRVANG 

- Niels Bondesen i Gammelby, til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Niels Smed afdøde; 3 dlr. 

- Jacob Mortensen i Vindelev, til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds; 3 dlr. 

- Anders Sørensen Fløkke, til husbondhold af en lille bondegård 

sammesteds, som Christen Sørensen afdøde; 3 dlr. 

- Jens Pedersen i Vindelev, til husbondhold af et lille jordløst hus 

bygget på Terkel Grøns gårds grund; 1 mk. 

- Christen Sørensen sammesteds, til husbondhold af et lille jordløst hus 

bygger på Jacob Mortensens gårds grund; 1 mk. 

- Søren Christensen sammesteds, til husbondhold af et lille bolshus købt 

fra Jacob Christensens gårds grund; 2 mk. 

- Christen Jensen i Vindelev, til husbondhold af et lille bolshus købt 

fra Anders Jensens gårds grund; 2 mk. 

- Christen Jørgensen i Gestenskov eller Eskelund, til fæste af samme gård 

Eskelund, som Jerlov Mortensen (Jellof Mortensen) påboede og fraflyttede, 

og siden i nogen tid har stået øde; 8 dlr. 1 okse 

 

(sagfald opsl. 77ff) 



 

== 1612/13 == (opsl. 322ff) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 310) 

- Henrik Henriksen Splett, borger i Kolding, fæstet K.M. anpart 

korntiende af Sønder Vilstrup sogn; 11 dlr. 

- Gregers Ottosen, borger i Kolding, fæstet K.M. korntiende af Hjarup 

sogn, hvoraf betales i indfæstning 1 daler af hver ørte korn, som er af 3 

ørte rug, 3 ørte byg og 3 ørte havre, deraf er perpetueret til en hører i 

Kolding Skole to ørte byg samt indfæstningen deraf; er så som føres K.M. 

deraf til indtægt; 7 dlr. 

- Iver Nielsen i Erritsø fæstet et bol sammesteds, liggende til Erritsø 

kirke, som Jes Nielsen afdøde; 2 dlr. 

- Hr. Berndt Fallenkamp i Pjedsted fæstet den kirkejord, som hører til 

Pjedsted kirke og Gårslev kirke, efter kirkernes bøgers indhold, så vidt 

hans formand har haft dem; 3 dlr. 

- Ærlig og velb. mand Henrich Holck til Højgård fæstet K.M. anpart 

korntiende af Sindbjerg sogn i Nørvangs herred, hvoraf betales i 

indfæstning 1 daler af hver ørte korn, og af hvilket tiende der årligt 

gives 16 ørte korn. Derudaf er perpetueret to ørte rug og fem ørte byg 

til hospitalet i Vejle inkl. indfæstninen af samme otte ørte korn; føres 

K.M. til regnskab; 8 dlr. 

 

BRUSK 

- Peder Simonsen i Tiufkær, til fæste af en gård sammesteds, som hans 

fader Simon Ibsen (el. Simon Jepsen) afdøde; 12 dlr. 1 okse 

- Jens Nielsen i Viuf, til husbondhold af en bondegård sammesteds, som 

hans fader Niels Lassen oplod ham; 1 okse 

- Niels Ebbesen i Højrup, til husbondhold af en gård sammesteds, som hans 

fader Ebbe Madsen afdøde; 1 okse 

- Oluf Ebbesen i Højrup, til husbondhold af en halv bondegård sammesteds, 

som hans fader Ebbe Pedersen afdøde; 4 dlr. 

- Jens Gregersen i Almind; til fæste af et bol sammesteds, som hans fader 

Gregers Høvler afdøde ("Gregers Hyffler") [el. måske Gregers Hjuler?]; 2 

dlr. 

- Dines Nielsen ("Diuns Nielssøn") i Almind, til [fæste] af en gård i 

Ejstrup, som Jep Pedersen afdøde; 5 dlr. 1 okse 

- Iver Pedersen af Refsgård, til fæste af et bol i Højrup, som Jens 

Hansen af[...]; 1½ dlr. 

- Anders Hansen i Bjert, til fæste af den gård sammesteds, som hans fader 

Hans Sørensen afdøde; 18 dlr. 1 okse 

- Hans Hansen i Bjert, til husbondhold af den anpart af den 

selvejerbondegård sammesteds, som hans fader Hans Andersen hidindtil har 

haft og brugt og nu har opladt ham; 1 okse 

- Hans Andersen Lund af Ågård, til fæste af en gård i Starup, som Mathias 

Hansen afdøde; 8 dlr. 1 okse 

- Peder Jensen i Dons, til fæste af en gård sammesteds, som hans fader 

Jens Pedersen oplod ham; 20 dlr. 1 okse 

 

ANST 

- Hans Pedersen i Gesten, til fæste af en halvgård sammesteds, som hans 

fader Peder Hansen oplod ham; 11 dlr. 1 okse 

- Hans Lassen i Gesten, til fæste af en halvgård sammesteds, som hans 

fader Las Gydesen afdøde; 9 dlr. 1 okse 

- Mads Friis i Vester Vamdrup, til fæste af en gård i Øster Vamdrup, som 

Mads Hansen afdøde; 12 dlr. 1 okse 



- Esben Madsen i Vrå, til fæste af en lille forfalden gård sammesteds, 

som Niels Lassen afdøde; 5 dlr. 1 okse 

- Laurids Lauridsen skrædder af Almind, til fæste af en gård i 

Lunderskov, som Iver Nielsen oplod ham; 30 dlr. 1 okse 

- Peder Jepsen i Gelballe, til fæste af et bol i Lunderskov, som Hans 

Jensen oplod ham; 5 dlr. 

 

HOLMANS 

- Las Jørgensen i Hvilsbjerg, til fæste af en gård sammesteds, som hans 

fader Jørgen Terkelsen afdøde; 13 dlr. 1 okse 

- Thomas Pedersen af Børkop, til husbondhold af en bondegård i Gårslev, 

som Hans Hansen sandemand afdøde; 3 dlr. 

- Jens Pedersen i Pjedsted, til fæste af en gård i Follerup, som Lauge 

Pedersen oplod ham; 30 dlr. 1 okse 

- Niels Mikkelsen i Pjedsted; til fæste af et bol sammesteds, som Jens 

Pedersen oplod ham; 8 dlr. 

- Søren Nielsen i Brejning Mølle, til fæste af et bol i Mørkholt, som 

Peder Timsen(?) oplod ham; 4 dlr. 

- Søren Christensen Lucassen i Pjedsted, til fæste af et bol, som Oluf 

Simonsen oplod ham; 4 dlr. 

 

JERLEV 

- Jørgen Iversen og Søren Sørensen i Bølling, til fæste af en halv oting 

af kronens jord over al Bølling Skov og Mark, som er af Damsgårds jord, 

som deres forældre tilforn i fæste og brug haver haft til deres 

selvejerbondegård som de samtlige påboer; 5 dlr. 1 okse 

- Fornævnte Jørgen Iversen, til husbondhold af en bondegård sammesteds, 

som hans fader Iver Nielsen afdøde; 1 okse 

- Peder Nielsen i Jerlev, til fæste af en gård sammesteds, som hans fader 

Niels Jensen (Nis Jensen) på den halve part påboede, og som Steffen 

Jensen (Staphen Jensen) på den anden halvpart, og der begge afdøde, og 

han nu haver samlet gården under et; 24 dlr. 1 okse 

- Nis Pedersen i Refsgård, til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Peder Bertelsen afdøde; 5 dlr. 

- Nis Madsen i Jerlev, til husbondhold af en bondegård sammesteds, som 

hans fader Mads Lassen afdøde; 4 dlr. 

- Lauge Jensen i Egtved, til husbondhold af en bondegård sammesteds, som 

Las Mikkelsen afdøde; 3 dlr. 

- Jens Sørensen af Tågelund, til husbondhold af en bondegård i Egtved, 

som Nis Pedersen Anker afdøde, 4 dlr. 

- Morten Pedersen i Bindeballe, til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Peder Sørensen afdøde; 4 dlr. 

 

ELBO 

- Hans Iversen i Borup, til fæste af et bolshus sammesteds, som Søren 

Nielsen afdøde; 1½ dlr. 

- Niels Jensen i Egskov, til fæste af et bol sammesteds, som Søren 

Bertelsen oplod ham; 2 dlr. 

- Jens Pedersen af Kolding, til fæste af det færgehus med væring i 

"Snobhyff" med sin brugelighed og rette tilliggelse, som Peder Nielsen 

sammesteds afdøde; 10 dlr. 

- Peder Pallesen i Hyby, til fæste af en gård sammesteds, som Peder Lund 

afdøde; 8 dlr. 1 okse 

 

SLAV 



- Søren Madsen i Plovslund, til fæste af en gård i Hedensvig, som Bent 

Christensen oplod ham; 6 dlr. 

- Bent Christen i Hedensvig, til fæste af en halvgård i Grindsted, som 

Christen Ibsen (el. Christen Jepsen) oplod ham; 8 dlr. 

- Tøger Mathiassen (Thøger Mattisen) i Bøgild, til fæste af en halvgård i 

Nollund, som Niels Madsen oplod ham; 5 dlr. 

- Niels Christensen i Knorborg; til fæste af et bol sammesteds, som Peder 

Mogensen boede udi; 1 dlr. 

 

SKAST 

- Peder Ibsen (el. Peder Jepsen) i Vesterbæk, til fæste af to parter af 

en gård sammesteds, såvidt som hans fader Jep Pedersen tilforn af samme 

gård haver haft og brugt; 35 dlr. 

 

(sagfald opsl. 328ff) 

 

== 1613/14 == (film #2 opsl. 193ff) 

 

(Intet afsnit med fæstere af kirkebol/-jorder) 

 

BRUSK 

- Niels Andersen i Sønder Vilstrup, fæstet sin faders gård sammesteds; 14 

dlr., 1 okse 

- Jep Hansen i Højrup, givet til husbondhold af en bondegård sammesteds, 

som Hans Jepsen (el. Hans Ibsen) afdøde; 6 dlr. 

- Hans Jepsen (el. Hans Ibsen) i Fredsted, fæstet en gård sammesteds, som 

Christen Nielsen oplod ham; 12 dlr., 1 okst 

- Christen Nielsen i Fredsted, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Hans Buch oplod ham; 4 dlr. 

- Hans Jørgensen Lang i Starup, fæstet en gård sammesteds, som Søren 

Antonisen oplod ham; 13 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen i Bramdrup, fæstet sin faders gård sammesteds; 18 dlr., 1 

okse 

- Bertel Hansen i Eltang, givet til husbondhold af sin faders Hans 

Bertelsens bondegård, som han afdøde; 1 okse 

- Oluf Bertelsen i Skovsgårde, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Bertel Andersen afdøde; 24 dlr., 1 okse 

- Jens Jepsen (el. Jens Ibsen) i Harte, fæstet en kirkegård sammesteds, 

som Hans Nielsen afdøde; 15 dlr., 1 okse 

 

ANST 

- Iver Pedersen i Roved, fæstet en gård i Lille Anst, som Thomas Hansen 

oplod ham; 10 dlr., 1 okse 

- Morten Nielsen Smed i Roved, fæstet et bol sammesteds, som Christen 

Christensen oplod ham; 4 dlr. 

- Clemend Pedersen Smed i Vester Vamdrup, fæstet et bolshus sammesteds, 

som Mads Sørensen oplod ham; 2 dlr. 

- Hans Jørgensen i Vester Vamdrup, fæstet et bol sammesteds, som Las 

Vintersen oplod ham; 2 dlr. 

- Peder Lauridsen, som tjente i Seest mølle, fæstet et bol i Vamdrup, som 

Påske Nielsøn oplod ham; 4 dlr. 

- Oster Jepsen i Skanderup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Jep 

Jensen afdøde; 18 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen i Gelballe, fæstet en gård i Vester Vamdrup, som Iver 

Lauridsen ("Iver Lausøn") oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

 



HOLMANS 

- Niels Jensen Basse i Pjedsted, fæstet en gård sammesteds, som Espen 

Poulsen afdøde; 24 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Gauerslund, fæstet en gård sammesteds, som Jørgen 

Benditsen afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Peder Sørensen, borger i Vejle, fæstet en lille humlehave syd for 

Vejle, som Christen Mikkelsen tilforn brugte; 1 dlr. 

 

JERLØV 

- Mikkel Sørensen i Oustrup, fæstet en halvgård sammesteds, som Peder 

Nielsen oplod ham; 9 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Revsgård, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Niels Pedersen afdøde; 3 dlr. 

- Mads Madsen, født i Jelling, fæstet en gård i Tågelund, som Jes 

Pedersen afdøde; 10 dlr., 1 okse 

 

ELBO 

- Christen Madsen i Hyby, fæstet en gård sammesteds, som Peder Markorsen 

oplod ham; 15 dlr., 1 okse 

- Las Thorsen (el. Las Tordsen) i Kongsted, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Thor Nielsen (el. Tord Nielsen) afdøde; 13 dlr., 1 okse 

- Peder Clausen i Erritsø, fæstet et jordløst hus sammesteds, som Simon 

Mouritzen oplod ham; 1 dlr. 1 ørt 

- Knud Laugesen i Egeskov, fæstet et gadehus sammesteds, som Hans Kiimer 

oplod ham; 1½ dlr. 

- Niels Bertelsen af Bredstrup, fæstet af Egum Mølle, som Palle Espensen 

før ham påboede og afdøde; 12 dlr. 

- Jens Madsen i Trelde, fæstet et bol sammesteds; 3 dlr. 

 

SLAV 

- Hans Nielsen i Vorbasse, fæstet et halvt jordløst hus sammesteds; ½ 

dlr. 

- Mogens Christensen i Vorbasse, fæstet et jordløst hus sammesteds; ½ 

dlr. 

- Niels Nielsen Degn i Vorbasse, fæstet et bol; 1 dlr. 

- Maren Høgs, fæstet et halvt jordløst hus sammesteds (i Vorbasse); ½ 

dlr. 

- Søren Eskildsen i Plovslund, fæstet en halv engløs gård sammesteds; 3 

dlr. 

- Hans Thomassen Smed i Vorbasse, fæstet et bol sammesteds, som Niels 

Christensen oplod ham; 1 dlr. 

- Poul Nielsen i Loffte(?), fæstet en gård sammesteds, som Gregers 

Lauridsen nyligt tilforn havde fæstet og afdøde; 8 dlr. 

 

NØRVANG 

- Søren Pedersen i Bjerlev, fæstet et bol ved Hvejsel kirke, som Terkel 

Jepsen (el. Terkel Ibsen) oplod ham; 4 dlr. 

 

(sagfald opsl. 198ff) 

- Mads Hansen og Bertel Hansen i Eltang er brødre (de har slået Ebbe 

Thomassen) 

 

== 1614/15 == (opsl. 326) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 312) 



- Søren Nielsen fæstet et stykke eng, kaldet "Taigkier", liggende til 

Veerst Kirke, som Søren Madsen førhen havde i fæste; 2 dlr. 

- Erik Hansen i Skanderup fæstet en otting af Anst kirkejord, udi ager og 

eng, liggende på Skanderup mark, samt en otting af Skanderup kirkejord 

liggende sammesteds, som hans fader Hans Eriksen tilforn havde i fæste; 4 

dlr. 

- Niels Iversen i Højrup (i Anst herred) fæstet et stykke Erst (Lejrskov) 

kirkejords toft, kaldet Ringkildes toft, som Erik Hansen sammesteds 

førhan havde i fæste; 1 dlr. 

- Lauge Pedersen i Bredstrup fæstet en Bredstrup kirketoft kaldet 

Blustoft; 1 dlr. 

- Ærlig og velb. fru Anna Friis til Stensballe [Stensballegård] fæstet af 

K.M. anpart korntiende af Sindbjerg sogn, af hvilket tiende der årligt 

gives 8 ørte korn til hospitalet i Vejle samt indfæstningen af disse 8 

ørte, og til K.M. også 8 ørte korn; føres så K.M. til regnskab; 8 dlr. 

 

BRUSK 

- Søren Hansen i Almind, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Hans 

Jensen afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Peder Olufsen i Møsvrå, fæstet en gård sammesteds, som Claus Jørgensen 

afdøde; 13 dlr., 1 okse 

- Kjeld Christensen i Nebel, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Christen Kjeldsen afdøde; 3 dlr. 

- Jørgen Hansen i Møsvrå, fæstet en gård sammesteds, som Jesper Jensen 

afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Almind, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Niels 

Dinesen (el. Niels Dinusen) afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Jep Jensen i Ejstrup, fæstet en gård, som Peder Hansen rømte fra og 

blev svoret fredløs for; 8 dlr, 1 okse 

- Oluf Jensen i Viuf, fæstet en lille gård sammesteds, som hans fader 

Jens Jensen oplod ham; 14 dlr., 1 okse 

- Jep Nielsen (el. Jeb Nielsen) i Nebel, fæstet en halvgård sammesteds, 

som hans fader Niels Poulsen afdøde; 7 dlr., 1 okse 

- Mads Clausen i Herslev, fæstet en gård, som Jes Simonsen oplod ham; 14 

dlr., 1 okse 

- Niels Lauridsen i Skyggebjerg, fæstet et bol eller en våning, som 

påkaldtes; 5 dlr. 

- Steffen Hansen (el. Staphen Hansen) i Sønder Vilstrup, fæstet en gård 

sammesteds, som Hiere Sørensen Smed oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Hiere Smed i Sønder Vilstrup; fæstet et bol sammesteds, som Lauge Smed 

oplod ham; 1½ dlr. 

- Søren Nielsen i Fredsted, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Niels Mortensen afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Peder Sørensen i Møsvrå, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammen med Nis Poulsen sammesteds; 3 dlr. 

- Peder Jensen i Tolstrup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Jens Christensen påboede; 3 dlr. 

- Poul Pedersen og Søren Andersen, begge i Bjert, givet til husbondhold 

af en toft på Bjert Mark, som er købt af Poul Griis i Tolstrup, og som 

Hans Griis forhen var skrevet i jordebogen for; 1 dlr. 

- Hans Jensen Thorsen (el. Hans Jensen Tordsen) i Bramdrup, givet til 

fæste af en halv bondegård sammesteds, som hans fader Jes Pedersen [sic] 

afdøde; 3 dlr. 

- Jørgen Hansen i Stenderup, givet til husbondhold af den tredjepart af 

en bondegård, som han og Thomas Jespersen sammesteds påboer; 2 dlr. 



- Iver Thomassen i Starup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans fader Thomas Iversen afdøde; 4 dlr. 

- Niels Basse i Håstrup, givet til husbondhold af den halvgård, han 

påboer; 2 dlr. 

 

ANST 

- Oluf Jespersen i Ravnholt, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Jesper Jensen afdøde; 26 dlr., 1 okse 

- Jørgen Dinesen (el. Jørgen Dinusen) i Bække, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Dines Enevoldsen (eller Dinus Enevoldsen) afdøde; 16 dlr., 

1 okse 

- Søren Nielsen i Højrup, fæstet en gård sammesteds, som Søren Madsen 

afdøde; 13 dlr., 1 okse 

- Jens Jepsen (el. Jens Jebsen) i Øster Vamdrup, fæstet en halvgård 

sammesteds, som Tyge Lassen oplod ham; 11 dlr. 

- Hans Ankersen i Vester Vamdrup, fæstet en gård sammesteds, som Mads 

Laugesen oplodham; 16 dlr. 

- Niels Sørensen i Jordrup, givet til husbondhold af en ringe bondegård 

sammesteds; 1½ dlr. 

- Søren Poulsen i Seest, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Poul 

Christensen oplod ham; 20 dlr., 2 okser 

- Anders Nielsen i Vrå, fæstet et bol sammesteds, som hans fader Niels 

Sørensen oplod ham; 3 dlr. 

- Erik Madsen i Seest, fæstet en lille gård sammesteds, som hans fader 

Mads Hansen oplod ham; 12 dlr. 

- Anders Sørensen i Gelballe, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Søren Nielsen afdøde; 2 dlr. 

- Tyge Thorsen (el. Tyge Tordsen) i Anst, givet til husbondhold af en 

ringe bondegård og brugelighed, som Nis Thorsen (el. Nis Tordsen) afdøde; 

1½ dlr. 

- Erik Hansen i Skanderup, givet til husbondhold af en ringe bondegård 

sammesteds, som hans fader Hans Eriksen afdøde; 4 dlr. 

- Svend Sørensen i Egholt, givet til husbondhold af en ringe halv 

bondegård sammesteds, som hans broder Morten Sørensen forhen påboede; 1½ 

dlr. 

- Jep Iversen (el. Jeb Iversen) i Vester Vamdrup, fæstet en gård, som 

hans fader Iver Jepsen (el. Iver Ibsen) afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Marcus Andersen i Skartved i Bjert sogn i Tyrstrup herred, fæstet et 

bolshus, som Iver Nielsen afdøde; 1½ dlr. 

- Jens Christensen i Asbo, fæstet en gård sammesteds, som Morten 

Mortensen oplod ham; 10 dlr. 

- Steffen Poulsen (el. Staphen Poulsen) i Bække, givet til husbondhold på 

tredjeparten af den gård, som Poul Nielsen bor udi; 1 dlr. 

- Peder Christensen i Lille Anst, givet til husbondhold af et bol, som 

han påboer, og som tilhører Søren Pedersen i Roved, og er under hans 

gårds landgilde; 1 dlr. 

- Christen Madsen i Glibstrup, givet til husbondhold af et bol 

sammesteds; ½ dlr. 

- Hans Andersen i Geising, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Anders Hansen påboede; 2 dlr. 

- Anker Ankersen i Store Anst, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Søren Mikkelsen påboede; 2 dlr. 

- Hans Mortensen i Uhre, givet til husbondhold af et bondebol sammesteds, 

som Knud Poulsen afdøde; 1 ørt 

- Søren Terkelsen i Jordrup, givet til husbondhold af et bol, som Søren 

Hansen afdøde; 1 ørt 



- Jens Gregersen i Gesten, givet til husbondhold af en halvgård 

sammesteds, som han påboer; 2 dlr. 

- Mads Knudsen i Gesten, givet til husbondhold af sjetteparten af den 

bondegård, som Søren Lauridsen (Søren Laursen) påboer; 1½ dlr. 

- Peder Nielsen i Møgelgesten, fæstet et kronbol, som Iver Simonsen 

påboede; 2½ dlr. 

- Peder Pedersen i Revsinghoved og Christen Madsen sammesteds, givet til 

husbondhold på en bondegård sammesteds; 5 dlr. 

- Niels Pedersen i Jordrup, givet til husbondhold af et bondebol 

sammesteds, som Ebbe Sørensen påboede; 1 ørt 

- Lauge Pedersen i Jordrup, givet til husbondhold af et bol sammesteds, 

som Mads Poulsen afdøde; 1 ørt 

- Søren Bertelsen i Egholt, givet til husbondhold af et bol sammesteds, 

som Jens Bertelsen oplod ham; 1 ørt 

- Peder Madsen i Øster Vamdrup, givet til husbondhold af en halv 

bondegård, som hans fader Mads Nielsen afdøde; 1½ dlr. 

- Poul Andersen og Jep Olufsen, begge i Seest, givet til husbondhold af 

en ringe bondegård sammesteds; 21 dlr. 

- Christen Lassen Buch i Hjarup, givet til husbondhold af en gård 

sammesteds, som Knud Buch afdøde; 3 dlr. 

- Gregers Hansen i Hjarup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans fader Hans Gregersen afdøde; 2½ dlr. 

- Nis Geising i Hjarup, givet til husbondhold af fornævnte bondegård, som 

han påboer; 1½ dlr. 

- Nis Lassen i Hjarup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som han påboer; 2 dlr. 

- Søren Mortensen og Mikkel Pedersen, begge i Lille Anst, givet til 

husbondhold af en ringe bondegård sammesteds, som Mads Nielsen påboede; 2 

dlr. 

- Kjeld Gregersen i Hjarup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som han påboer; 2 dlr. 

- Anders Sørensen i Lejrskov, givet til husbondhold af en ringe bondegård 

sammesteds, som hans fader Søren Jepsen (el. Søren Jebsen) afdøde; 2 dlr. 

- Tyge Tullesen i Gesten, givet til husbondhold af en ringe gård, som 

Christen Stub sammesteds påboede; 2 dlr. 

- Niels Pedersen i Ferup, givet til husbondhold af trejdeparten af den 

bondegård, han påboer; 1½ dlr. 

- Jes Madsen og Jens Sørensen, begge i Vrå, givet til husbondhold af den 

bondegård, som de påboer; 3 dlr. 

- Thomas Juell i Uhre, givet til husbondhold af den tredjepart af den 

ringe bondegård, som han påboer; ½ dlr. 

- Nis Kjeldsen i Roved, givet til husbondhold af et bol sammesteds, som 

Niels Pedersen afdøde; 1 ørt 

- Mads Nielsen i Hjarup, givet til husbondhold af tredjeparten af den 

bondegård, som han påboer sammen med Jens Hansen; 1½ dlr. 

- Peder Hansen i Vrå, givet til husbondhold af den tredjepart af den 

bondegård, som han og unge Søren Jensen påboer; 1 dlr. 

- Søren Sørensen i Uhre, givet til husbondhold af en halv bondegård, som 

han bor på; 1½ dlr. 

- Gjøde Madsen (el. Gyde Madsen) i Ravnholt, givet til husbondhold af en 

ringe bondegård sammesteds, som hans fader Mads Gjødesen afdøde; 3 dlr. 

- Niels Iversen i Højrup, fæstet en gård sammesteds, som Erik Hansen 

oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Claus Hermandsen bartskær i Veerst, givet til husbondhold af et bol 

sammesteds; 1 ørt 



- Christen Pedersen i Gamst, givet til husbondhold af en ringe halv 

bondegård sammesteds; 21 dlr. 

- Jep Thomassen i Ferup, givet til husbondhold af den tredjepart af en 

bondegård sammesteds, som er under den skyld, som ganger af Jep Nielsens 

gård i Højrup; 1 dlr. 

- Unge Hans Jensen i Ferup, givet til husbondhold af en ringe bondegård 

sammesteds; 3 dlr. 

 

HOLMANS 

- Jøren Sørensen Kjeldsen i Andkær, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Søren Kjeldsen afdøde; 24 dlr., 1 okse 

- Niels Peder Widesen [vist fejl for Niels Pedersen Widesen] i Pjedsted, 

fæstet en gård sammesteds, som Anders Steffensen (el. Anders Staphensen) 

afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Mikkel Pedersen i Pjedsted, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans fader Peder Widesen afdøde; 5 dlr. 

- Mads Jensen i Vinding, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Jens 

Thomassen afdøde; 24 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen i Gauerslund, fæstet en gård sammesteds, som Peder Nielsen 

afdøde; 18 dlr., 1 okse 

- Peder Ravn i Børkop, givet til husbondhold af en bondegård, som hans 

fader Jens Ravn oplod ham; 3 dlr. 

- Hans Munk i Skærup, givet til husbondhold af efterskrevne tvende hans 

bøndergårde, som han nu selv haver bortfæstet til Anders Hansen Grøn i 

Skærup og Søren Hansen sammesteds; 15 dlr. 

- Hans Clemendsen i Børkop, givet til husbondhold af en gård sammesteds, 

som er en såre ringe gård; 1½ dlr. 

- Mads Jensen i Gauerslund, fæstet en gård sammesteds, som Thue Nielsen 

afdøde; 10 dlr., 1 okse 

 

JERLEV 

- Bertel Sørensen i Nørre Vilstrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Søren Thomassen afdøde; 24 dlr., 1 okse 

- Søren Jensen i Mejsling, givet til husbondhold af en bondegård i 

Bindeballe, som Christen Lauridsen afdøde; 5 dlr. 

- Peder Hansen i Spjarup, fæstet en gård sammesteds, som Jens Lassen 

afdøde; 9 dlr., 1 okse 

- Peder Jensen i Torsted, fæstet en gård sammesteds, som Hans Jensen 

afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Jørgen Nielsen i Ågård, fæstet en gård sammesteds, som Niels Pedersen 

afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Madsen i Nørre Vilstrup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som Søren Hansen afdøde; 5 dlr. 

- Jens Pedersen i Nørre Vilstup, fæstet en gård sammesteds, som Søren 

Christensen afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Nis Buch i Vork, fæstet en gård smmesteds, som Peder Jensen oplod ham; 

18 dlr., 1 okse 

- Søren Madsen i Mejsling, givet til husbondhold af en gård sammesteds, 

som hans fader Mads Sørensen afdøde; 4 dlr. 

- Laurids Poulsen i Ammitsbøl, givet til husbondhold af en en halv 

bondegård sammesteds, so hans fader Poul Mikkelsen oplod ham; 3 dlr. 

- Jens Pedersen i Rugsted, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

gamle Peder Christensen afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Nies Jensen i Bindeballe, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Jes Nielsen [sic] afdøde; 3 dlr. 



- Christen Mikkelsen i Højen, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Mikkel Olufsen afdøde, og Jes Jørgensen var på 

gården med; 3 dlr. 

- Nis Jensen af Skyggebjerg, fæstet et bol, kaldet "hueris", som Niels 

Lauridsen oplod ham; 3 dlr. 

- Poul Bondesen i Høllind, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Jes Nielsen sammesteds bruger den anden halvdel af; 3 

dlr. 

 

ELBO 

- Terkel Hansen i Erritsø, fæstet et bol sammesteds, som Oluf Hansen 

oplod ham; 1 dlr. 

- Laurids Hansen i Egum, fæstet en gård sammesteds, som Simon Jensen 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Jens Hansen af Ullerup, fæstet en gård, kaldet Kobbel, som Simon 

Pedersen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Niels Hansen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som Peder Sørensen 

afdøde; 15 dlr. 

- Niels Lassen i Erritsø, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som Niels Koed afdøde; 4 dlr. 

- Peder Nielsen i Trelde, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Nis Jensen [sic] afdøde; 3 dlr. 

- Nis Sørensen i Trelde, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Søren Ågesen (Søren Ougsen) afdøde; 3 dlr. 

- Niels Troelsen (Niels Trogelsen) i Skærbæk, givet til husbondhold af en 

bondegård sammesteds, som Hans Jensen oplod ham; 3 dlr. 

- Jens Pedersen i Børup, fæstet et bol sammesteds, som Terkel Madsen 

afdøde; 1½ dlr. 

- Mikkel Nielsen i Oddersted, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som gamle Søren Pedersen afdøde; 1 dlr. 

- Poul Jensen eller Thorsen (Poul Jensen Thorsen el. Poul Jensen Tordsen) 

i Hyby, givet til husbondhold af en ringe bondegård sammesteds, som hans 

fader Jes Jørgensen [sic] afdøde. 

- Nis Laugesen i Børup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds; 2 dlr. 

- Mads Madsen i Stoustrup, givet til husbondhold af en bondegård i 

Sønderby, som Mads Mikkelsen oplod ham; 4 dlr. 

- Poul Jepsen (el. Poul Ibsen) i Børup, givet til husbondhold af en 

bondegård sammesteds, som hans fader Jep Simonsen oplod ham; 3 dlr. 

- Jep Nielsen i Skærbæk, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Laurids Pedersen oplod ham; 2 dlr. 

- Mikkel Jepsen i Oddersteds, givet til husbondhold af en bondegård, som 

Niels Hansen sammesteds afdøde; 3 dlr. 

- Lauge Pedersen i Tårup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans fader Peder Madsen afdøde; 3 dlr. 

- Peder Villadsen i Kongsted, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Villads Nielsen afdøde; 2 dlr. 

- Jes Nielsen i Kongsted, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som Niels Kyed afdøde; 2 dlr. 

- Christen Lund og Jørgen Nielsen, begge i Kongsted Torp, givet til 

husbondhold af en ringe bondegård sammesteds, som Rasmus Lund afdøde; 2 

dlr. 

- Niels Jensen Ravn i Bredstrup, givet til husbondhold af en halv 

bondegård sammesteds, som hans fader Jens Ravn oplod ham; 2 dlr. 

- Niels Hansen i Lille Ullerup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som Las Mikkelsen påboede; 4 dlr. 



- Niels Hansen i Store Velling, givet til husbondhold af en ringe 

bondegård sammesteds, som Hans Hansen afdøde; 2 dlr. 

- Knud Poulsen i Ullerup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som han bruger sammen med Oluf Hansen og Jens Hansen; 3 dlr. 

- Jep Jensen i Erritsø, givet til husbondhold på en halv bondegård, som 

Christen Nielsen afdøde; 2 dlr. 

- Thomas Jensen i Erritsø, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Mourids Nielsen afdøde; 2 dlr. 

- Hans Nielsen i Erritsø, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som Peder Mikkelsen afdøde; 2 dlr. 

- Hans Villadsen i Erritsø, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans fader Villads Hansen oplod ham; 3 dlr. 

- Hans Olufsen og Espen Madsen, begge i Erritsø, givet til husbondhold af 

en bondegård sammesteds, som Thomas Olufsen forhen påboede og har opladt; 

4 dlr. 

- Oluf Madsen i Erritsø, givet til husbondhold af en ringe halv 

bondegård, som også nyligt tilforn for ham afbrændte; 1½ dlr. 

- Hans Sørensen i Erritsø, givet til husbondhold på en bondegård, som 

Joen Jensen (el. Jan Jensen: "Jaan Jenssøn") afdøde; 3 dlr. 

- Christen Thuesen i Erritsø, givet til husbondhold på et bondebol, som 

Poul Jensen påboede; ½ dlr. 

- Jens Jensen i Erritsø, givet til fæste af et bondebol sammesteds, som 

Las Pedersen Smed påboede; ½ dlr. 

- Nis Pedersen i Oddersted, givet til husbondhold af en gård, som hans 

fader Peder Sørensen afdøde; 3 dlr. 

 

TØRRILD 

- Enevold Mortensen i Vandel, til fæste af en gård i Jelling sogn, kaldet 

Gravergård, som Søren Thomassen afdøde; 22 dlr., 1 okse 

- Niels Andersen af Nordvig, fæstet en gård i Jelling, som Frantz Nielsen 

afdøde; 30 dlr., 1 okse 

- Jens Lauridsen, født i Have, fæstet en halvgård i Jelling, som Søren 

Bertelsen påboede; 16 dlr., 1 okse 

- Anders Christensen og Mads Nielsen i Randbøl samt Søren ANdersen i 

Vandel, fæstet fire stykker engskifte, to sankede og to lange, liggende 

nord for Vejle, som Gjøde Jensen og Nis Madsen i Randbøl samt Knud 

Pedersen i Vandel førhen havde i brug; 7½ dlr. 

 

(sagfald opsl. 340ff) 

 

== 1615/16 == (opsl. 409ff) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 392) 

- Poul Nielsen i Sønder Vilstrup fæstet en Sdr. Vilstrup kirketoft kaldet 

Møsvrå "Waidt"; 1 dlr. 

- Søren Iversen i Vrandrup Mølle fæstet to af Harte kirkeagere kaldet 

Egelundsager; 1 dlr. 

- Peder Jensen i Stubdrup fæstet for fire mark sølv jord, som hører til 

Harte kirke; 1 dlr. 

- Peder Iversen i Møsvrå fæstet tre Almind kirkeagere liggende på Møsvrå 

mark; 2 dlr. 

- Anne Dues ("Anne Duvis") i Starup fæstet en Starup kirkeager, som Jes 

Glambæk gav til kirken; 1 dlr. 

- Søren Hansen i Almind fæstet halvparten af en Alind kirkeeng, kaldet 

Blankemeje, som er halvparten ved Hans Jørgensen; 1½ dlr. 



- Jep Madsen i Starup fæstet en Starup kirketoft liggende ved 

præstetoften; 3 ørte 

- Kirsten Olufs i Starup fæstet en Starup kirketoft liggende mellem åen 

og Tofthøje; 1 dlr. 

- Mester Niels Mortensen i Gamst fæstet en toft ved præstegården, en toft 

i middelheden og en halv otting jord i Glibstrup mark, udi skov, mark og 

eng; 2 dlr. 

- Thomas Ibsen (el. Thomas Jepsen) i Noes fæstet en toft "Tøsboel" på 

Gejsing mark og et stykke kirkeenemærkeskov i Gejsing skov; 1 dlr. 

- Jep Olufsen [Jep Olufsen Buch] i Nagbøl fæstet en otting jord på Nagbøl 

og Dollerup mark, udi ager, eng og skov; 4 dlr. 

- Overnævnte Jep Buch fæstede desuden en ager i Nagbøl Røje; 1 mk. 

- Peder Poulsen i Ferup fæstet følgende Erst (Lejrskov) kirkejorder: en 

toft hos Anders Knudsen, en ager kaldet Lundsbjørn, en toft som Knud 

Kirkegaard havde samt en ager kaldet Någård; 1½ dlr. 

- Jens Hansen i Hjarup fæstet følgende Hjarup kirkejorder: en toft hos 

Peder Damps, en ager ved Søndermølle, to agere "anden Egebæk", tre agere 

på Breved, en ager på Nørselle, en ager ved Hyldspjeld og en ager på 

Lauget; 4 dlr. 

- Poul Olufsen i Hjarup fæstet en Hjarup kirkeager ved Peder Damps; 1 

dlr. 

- Jesper Pedersen i Hjarup fæstet en ditto ager kaldet Ravlund (el. 

Rævlund); ½ dlr. 

- Jes Basse i Anst fæstet en toft til Anst kirke syd for Pugmeje; 1½ dlr. 

- Wide Hansen (el. Ude Hansen) og Nis Mikkelsen Krag i Gesten fæstet en 

Gesten kirketoft kaldet Vor Frue Enemærke; ½ dlr. 

- Peder Knudsen i Jordrup fæstet tre Harte kirkeagere liggende i hans 

toft, som Niels Pedersen sammesteds bruger tredjeparten af, sammen med 

denne; 3 mk. danske 

- Hans Lassen i Gesten fæstet en Gesten kirketoft og det bol der står 

derpå, som Jens Knudsen oplod for ham; 1 dlr. 

- Oluf Friis i Gårslev fæstet en Gårslev kirkeager kaldet Pustager; 1 

dlr. 

- Jes Nielsen og Poul Bundesen i Høllind fæstet en Jerlev kirketoft 

kaldet Ormspjeld, i ager og eng, omstenet, som Jes Joensen gav til 

kirken; 1 dlr. 

- Bertel Jensen fæstet et bol haldet "Huees", som hører til Højen kirke; 

3 dlr. 

- Hr. Poul Ibsen (el. hr. Poul Jepsen) i Bredstrup fæstet de Bredstrup 

kirkejorder, som bruges til præstegården, efter kirkens jordebogs 

indhold; 3 dlr. 

- Hr. Bertel Iversen i Taulov fæstet to Taulov kirkeagere syd for kirken, 

som hr. Hans Poulsen førhen brugte; 1 mk. 

- Hans Pedersen i Trelde fæstet et stykke Vejlby kirkejord ved Bodilsgab 

samt Brøndsted Lykke; 3 mk. 

- Palle Thomassen i Trelde fæstet Landslykke, liggende til Vejlby kirke; 

½ dlr. 

- Søren Jensen i Trelde fæstet to stykker Vejlby kirkejord i Tøstrup 

kaldet Skarntoft og en skæppe sædeland kaldet Bredland; ½ dlr. 

- Niels Thomassen i Trelde, på sine egne og de 8 krontjeneres vegne 

sammesteds, fæstet følgende Vejlby kirkejorder, kaldet Langkær: en ørte 

land kaldet Stensager på Vejlby mark, to stykker i Trelde Søndervang, 

fjerdeparten af Puggesmark og Skindertoft; 1 dlr. 

- Niels Hansen Lund i Egeskov, fæstet et byggested på Egeskov mark, som 

ligger til Vejlby kirke; 2 dlr. 



- Lauge Jensen og Hans Christensen i Vejlby, fæstet en Vejlby kirketoft 

kaldet Slukkensager (el. Slaggersager?) på Egeskov mark; ½ dlr. 

- Jens Nielsen i Erritsø fæstet en halv stensager liggende til Erritsø 

kirke; 3 mk. 

- Maren Hanskone i Erritsø fæstet en anden halv stensager sammesteds; 3 

mk. 

- Niels Jensen i Taulov, fæstet en Taulov kirkeager liggende på Taulov 

Nebel mark, kaldet Kirkebjerg; ½ dlr. 

- Ude Lassen og Nis Laugesen i Børup fæstet en Taulov kirkeager; 1½ dlr. 

- Laurids Hansen i Egum, på sine egne og de 8 krontjeneres vegne 

sammesteds, fæstet to stykker Ullerup kirkejord på Egum mark; 1 dlr. 

- Peder Hansen i Børup fæstet for 10 mk. sølv jord, som er udi ager og 

eng og skov, og hører til Taulov kirke; 6 dlr. 

- Peder Sørensen i Tved fæstet en Vejlby kirkeager kaldet Tvedsballe; 1 

mk. 

- Bertel Nielsen i Tved fæstet noget Vejlby kirkejord kaldet Storkær; ½ 

dlr. 

- Ellen Espens i Skærbæk fæstet en Taulov kirkes jord, liggende på Børup 

mark, som er en halv otting jord i, skov og mark, efter hendes afdøde 

husbonde, som førhen havde det i brug til den gård, hun iboer, som hun, 

eller et af hendes børn, der får gården efter hende, skulle have, nyde og 

bruge i deres livstid. Dog skal den, der bekommer gården efter hende, 

lade sig skrive derfor i kirkens jordebog; 4 dlr. 

 

BRUSK 

- Nis Jensen i Nebel, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Jes 

Jepsen (el. Jes Ibsen) afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Iver Pedersen Basse i Håstrup, fæstet en gård sammesteds, som Thomas 

Sørensen oplod ham; 15 dlr., 1 okse 

- Iver Hansen i Eltang, fæstet en gård sammesteds, som Mads Jensen 

afdøde; 15 dlr. 

- Svend Pedersen i Håstrup, fæstet en gård sammesteds, som Søren Roug 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Niels Jensen i Lilballe, fæstet en gård sammesteds, som hans stedfader 

Morten Thomassen afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Mads Mikkelsen i Herslev, fæstet en halvgård sammesteds, som Peder 

Hansen oplod ham; 8 dlr., 1 okse 

- Ebbe Andersen i Herslev, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Anders Sørensen aføde; 8 dlr, 1 okse 

- Niels Andersen i Nebel, fæstet en halvgård sammesteds, som hans hustru 

Anne oplod ham; 7 dlr., 1 okse 

- Jes Thuesen i Tiufkær, fæstet et bol sammesteds, som Karen Mikkels 

oplod ham; 1½ dlr. 

- Rasmus Rasmussen i Tiufkær, fæstet en lille forfalden gård sammesteds, 

som Peder Kjeldbeck oplod ham; 5 dlr., 1 okse 

- Peder Kjeldbeck i Tiufkier, givet til stedsmål at et bol sammesteds, 

som overnævnte Rasmus Rasmussen oplod ham; 1 dlr. 

- Oluf Hansen i Håstrup, fæstet en halvgård sammesteds, som Jep Nielsen 

oplod ham; 8 dlr., 1 okse 

- Jep Christensen i Bramdrup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Christen Jepsen (el. Christen Ibsen) afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Oluf Sørensen i Alminde, fæstet en gård sammesteds, som Jens Nielsen 

afdøde; 10 dlr., 1 okse 

- Hans Nielsen i Almind, fæstet en gård sammesteds, som Gregers Poulsen 

afdøde; 10 dlr., 1 okse 



- Peder Sørensen i Sønder Vilstrup, fæstet et bol sammesteds, som Jens 

Svarrer (Jens Sweruer); 3 dlr. 

- Jens Pedersen i Herslev, fæstet et bol sammesteds, som Christen Nielsen 

oplod ham; 5 dlr. 

 

ANST 

- Hans Madsen i Seest, fæstet en ringe halvgård sammesteds, som Peder 

Madsen oplod ham; 7 dlr. 

- Jes Jensen Kjær i Seest, fæstet en halvgård sammesteds, som Søren 

Hansen afdøde; 8 dlr., 1 okse 

- Peder Thomassen Skadeborg (el. Schadborg) i Skanderup, fæstet en ringe 

halvgård sammesteds, ikke uden en otting jord, som hans fader Thomas 

Sørensen oplod ham; 9 dlr. 

- Oster Christensen i Bække, fæstet en halvgård sammesteds, som hans 

fader Christen Sørensen afdøde; 8 dlr. 

- Thomas Hansen i Roved, fæstet et bol sammesteds, som Jep Kjeldsen oplod 

ham; 1 dlr. 

 

HOLMANS 

- Rasmus Jørgensen i Pjedsted, fæstet et bol, som Søren Christensen oplod 

ham; 3 dlr. 

- Jes Thomassen, født i Brøndsted, fæstet en gård i Sellerup, som Jes 

Mortensen blev fradømt for hans armod og fattigdoms skyld. Han havde den 

ladet gården forfalde helt, og kunne ikke længere holde den ved magt og 

udgive sin landgilde, som nu resterede for to år. Da på det, at 

forskrevne Jes Thomassen skal opbygge gården, og udgive de to 

efterstående års landgilde, blev den ham forundt for; 1½ dlr. 

- Thomas Hansen i Andkær, fæstet en gård sammesteds, som Iver Kjeldsen 

afdøde; 15 dlr. 

- Hans Vilsen i Gårslev, fæstet en gård sammesteds, som Las Nielsen 

oplod; 12 dlr., 1 okse 

- Mikkel Steffensen (el. Mikkel Staphensen) af Ågård, fæstet Smidstrup 

Mølle; 6 dlr. 

- Nis Markussen (el. Nis Markorsen) i Vinding, fæstet en gård sammesteds, 

som Nis Kjeldsen oplod ham; 17 dlr., 1 okse 

- Mads Thuesen i Gårslev, fæstet en gård sammesteds, som Nis Thuesen 

oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Thue Pedersen i Gårslev, fæstet et bol, som Mads Thuesen oplod ham; 3 

dlr. 

- Søren Madsen i Pjedsted, fæstet et bol sammesteds, som Nis Mikkelsen 

afdøde; 3 dlr. 

- Hans Poulsen i Gårslev, fæstet et jordløst bol sammesteds, som hans 

fader Poul Tygesen oplod ham; 1 dlr. 

 

JERLEV 

- Søren Nielsen i Ågård, fæstet en gård sammesteds, som Christen 

Jørgensen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Las Mikkelsen i Højen, fæstet et bol, som Bertel Jensen Smed oplod ham; 

1½ dlr. 

- Nis Jørgensen i Mejsling, fæstet en gård sammesteds, som Las Hansen 

afdøde; 18 dlr., 1 okse 

- Nis Nielsen i Nordbæk, fæstet en såre ringe gård sammesteds, som Nis 

Sørensen oplod ham; 6 dlr. 

- Mads Jepsen (el. Mads Ibsen) i Bøgvad, fæstet en gård sammesteds, som 

Mads Madsen Møller oplod ham; 8 dlr 

 



ELBO 

- Peder Sørensen, født i Smidstrup, fæstet Erritsø Mølle, som Søren 

Møller oplod ham; 10 dlr. 

- Anders Thuesen i Hyby, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Thue 

Nielsen oplod ham; 12 dlr. 

- Jes Hieresen i Studsdal, fæstet et bol, som Anders Tømmermand oplod 

ham; 4 dlr. 

- Eftersom der fandtes en ødegård i Hyby, som Jens Hansen påboede og 

afdøde, som var helt forfalden, så ingen ville fæste den igen, da er 

samme gårds brug for nogle år siden blevet forundt de fire krontjenere 

sammesteds, og de giver landgilde deraf. Dog er på samme gårds sted 

blevet stående et lille stykke hus, som fornævnte Jens Hansens hustru 

Mette Jenskone hidindtil har haft sit værelse i, med et lille stykke jord 

liggende syd for huset, hvilket hun nu har opladt til en ved navn Mikkel 

Hansen, født i Ullerup, som deraf har givet til fæste; 1 dlr. 

- (fortsat) Og skal han give til årligt landgilde, af samme værelse, så 

længe han besidder det, ½ mk. danske, som med jordebogen dette år 

formenes. Og dersom han eller nogen anden i fremtiden samme gård igen vil 

fæste og opbygge, og bruge ejendommen, da skal han dette hus igen afstå, 

og den halve mk. afkortes, og ham hans fæste igen gives. 

 

TØRRILD 

- Mads Nielsen i Jelling, fæstet en halvgård sammesteds, som Mikkel 

Sørensen afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Ærlige og velbyrdige frue Maren Bille ("Marin Bilde") til Faarupgård, 

fæstet en englod i "Radtskiers" enge, liggende for Vejle, som hendes 

salig afgangne fader og moder tilforn havde haft i fæste og brug, efter 

jordebogens indhold; 10 dlr. 

- Søren Jensen i Vandel, fæstet tredjeparten af en eng i "Radtzkier", som 

Søren Espensen i Ollerup og Peder Pedersen i Vandel har de to parter af; 

2½ dlr 

 

NØRVANG 

- Jallof Mortensen (Jerluf Mortensen?) i Give, fæstet en gård, som 

Christen Mortensen afdøde; 8 dlr. 

- Jens Suder i Thyregod, fæstet en gård sammesteds, som Gravers Aslefsen 

(Gregers Aslesen?) afdøde; 8 dlr. 

 

SLAV 

- Oluf Christensen af Ørvig, fæstet en halvgård i "Moivigh", som Jens 

Olufsen afdøde; 8 dlr. 

- Mads Jensen i Almstok, fæstet sin fader Jens Christensens gård; 24 

dlr., 1 okse 

- Niels Sørensen i Vorbasse, fæstet en gård sammesteds, som Niels Nielsen 

oplod; 12 dlr. 

- Christen Jensen i Vorbasse, fæstet et jordløst hus sammesteds; ½ dlr. 

 

(sagfald opsl. 416ff) 

 

== 1616/17 == (opsl. 268) 

 

FORANDRINGER 

- Afgiften forøget af en humlehave, liggende nord for Vejle i Holmans 

herred, som afdøde hr. Rasmus i Vejle havde i brug, i den tid han levede, 

og gav derudaf den trejdepart af afgrøden humle, når det groede, hvilken 

humlehave nu er sat for årlig afgift af; 1½ ørt 



- Afgiften forøget af et jordløst hus i Ågård i Jerlev herred, som 

Christen Eskildsen Skrædder påboer, og hans formand var bevilliget at 

måtte opbygge på egen bekostning på et stykke ødejord. Derfor er ingen 

landgilde deraf hidindtil udgivet, ej heller har huset været indført i 

jordebogen, førend dette nærværende år da Christen Eskildsen Skræder fik 

det i brug, som nu årligt skal give deraf; ½ ørt 

- Afgiften forøget af et bol i Skærbæk, som Villads Sørensen påboer, 

hvorudaf hidindtil ingen afgift er givet, ej heller har huset været 

indført i jordebogen, førend nu dette nærværende år, hvorefter der skal 

gives årligt; ½ ørt 

- Afgiften forøget af et bol i Handrup i Elbo herred som Hans Jørgensen 

påboer, som i lige måde ikke før har været indført for landgilde i 

jordebogen, men hvoraf der herefter skal gives; ½ ørt 

- Afgiften forringet af Gudsø mølle, som tilforn skyldte årligt ½ last og 

8 ørte mel samt ½ last og 10 ørte malt, hvormed møllen var alt for højt 

sat, så ingen møller uden armod kunne holde sig derudi. Da er nu samme 

mølleskyld, efter K.M. brev dateret Skanderborg den 3. januar 1617, 

forringet med: 3½ ørte mel og 3½ ørte malt. Se bilag #331 "Konn: Ma: 

Benaadnings breff..." 

 

KIRKEBOL OG -JORDER 

- Thomas Pedersen i Gesten fæstet en halv Gesten kirkeeng i Trankær, som 

Oluf Madsen sammesteds oplod ham; ½ dlr. 

- Anders Gregersen i Store Anst fæstet en otting kirkejord og en eng 

kaldet Pugeng, som hans fader Gregers Nielsen oplod ham; 5 dlr. 

- Tim Sørensen (el. Timb Sørensen) i Børkop fæstet et stykke Gauerslund 

kirkejord, liggende på Velling mark, kaldet "Duode løcke", som hans 

formand har haft før ham; 1½ dlr. 

- Morten Bundesen i Jerlev fæstet en Jerlev kirkeager, med tilliggende 

eng, som hans fader Bunde Christensen førhen havde i fæste og brug; ½ 

dlr. 

- Peder Nielsen og Jes Nielsen i Kongsted fæstet K.M. anpart korntiende 

af Kongsted sogn, på egne og menige sognemænds vegne sammesteds, som hr. 

Poul Ibsen (el. hr. Poul Jepsen) i Bredstrup oplod dem; 7 dlr. 

 

BRUSK 

- Thomas Gregersen i Nebel, fæstet en halvgård sammesteds, som Jep 

Nielsen (el. Ib Nielsen) afdøde; 7 dlr., 1 okse 

- Nis Clausen i Håstrup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Claus 

Madsen oplod; 18 dlr., 1 okse 

- Mikkel Jepsen (el. Mikkel Ibsen) i Bjert, fæstet et bol sammesteds, som 

hans fader Jep Børgesen ("Jep Byessøn") oplod ham; 4 dlr. 

- Mikkel Olufsen i Bjert, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Oluf 

Mikkelsen oplod ham; 17 dlr., 1 okse 

- Anders Hansen i Højrup, fæstet Skibdræt Mølle, som Anders Pedersen 

afdøde; 24 dlr. 

- Jens Terkelsen, født i Sønder Stenderup, fæstet en gård i Almind, som 

Oluf Atzersen afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Søren Pedersen, født i Ferup, fæstet en gård i Stubdrup, som Peder 

Jensen snedker oplod for ham; 12 dlr., 1 okse 

- Christen Thomassen, født i Bøgeskov i Tyrstrup herred, fæstet et bol i 

Tiufkær, som Niels Lassen kurvemager afdøde; 1½ dlr. 

- Christen Eskildsen skrædder i Ågård, fæstet et bol sammesteds, som 

Niels Nielsen afdøde; 1½ dlr. 

- (fortsat) Og skal give herefter årligt til landgilde ½ mk., som 

jordebogen med formenes. 



 

ANST 

- Hans Jensen i Lejrskov, fæstet Rolles Mølle ("Raalismølle"), som Thomas 

Nielsen oplod ham; 10 dlr. 

- Thomas Lauridsen i Gejsing, fæstet et bol, som unge Niels Nielsen 

afdøde; 2 dlr. 

- Jørgen Jensen i Ferup, fæstet en gård i Højrup, som Søren Hansen 

snedker afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Christen Sørensen i Asbo, fæstet en halvgård i Gamst, som Mads 

Christensen afflyttede; 10 dlr., 1 okse 

- Mikkel Poulsen i Seest, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Poul 

Mikkelsen oplod ham; 18 dlr., 1 okse 

- Peder Gjødesen, født i Bække, fæstet en ringe halv hedegård i Asbo, som 

Christen Jensen oplod ham; 8 dlr. 

- Anders Gregersen i Store Anst, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Gregers Nielsen oplod ham; 14 dlr., 1 okse 

- Jep Jepsen i Gelballe, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Jep 

Pedersen afdøde; 18 dlr., 1 okse 

- Peder Pedersen i Bække, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

gamle Peder Pedersen oplod ham; 5 dlr. 

- (fortsat) Og er ham samme fæste forundt så ringe, fordi det er en 

hedegård, og bygningen er deres egen. 

 

HOLMANS 

- Peder Jensen i Pjedsted, fæstet en gård sammesteds, som Peder Sørensen 

Villadsen oplod ham for armods skyld; 14 dlr. 

- Peder Hellesen i Skærup, fæstet et bol sammesteds, som Peder Sandvad 

oplod ham; 2 dlr. 

- Mads Jensen i Pjedsted, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Jens 

Turresen (Jens Thorsen?) afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Peder Sørensen, borger i Vejle, fæstet et stykke eng liggende for 

Vejle, som afgangne Jacob Rasmussen Holst sammesteds forhen havde i 

fæste; 2½ dlr. 

- Jens Tygesen, født i Viuf, fæstet et bol i Velling, som Anders Boesen 

oplod ham; 3 dlr. 

- Hans Thomassen i Sellerup, fæstet et bol i Brejning, som Jes Jørgensen 

oplod ham; 3 dlr. 

- Peder Poulsen i Velling, fæstet et bol sammesteds, som hans fader Poul 

Jensen afdøde, og som tilforn var to bol; 4 dlr. 

- Thomas Hansen i Sellerup, fæstet en undforskyldet og forfalden gård, 

som hand fader Hans Thomassen sammesteds oplod ham; 2 dlr. 

- (fortsat) Og er den forundt ham for så ringe indfæstning fordi gården 

er forskyldt, og i lige måde forfalden. 

 

JERLEV 

- "Jensen" i Tågelund, fæstet en gård i Egtved, som Albert Iversen oplod 

ham; 14 dlr., 1 okse 

- Jørgen Nielsen i Jerlev, fæstet en gård i Vesterby, som Knud Madsen 

afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Jes Lassen i Horsted, fæstet en gård i Højen, som Peder Eriksen afdøde; 

18 dlr., 2 okser 

- Espen Pedersen i Bølling, fæstet en gård i Egtved, som Mads Svendsen 

oplod ham; 14 dlr., 1 okse 

- "Niels Pedersen eller Nielsen" i Norbæk, fæstet en ødegårds brugelighed 

sammesteds, som i nogle foregående år har stået øde. Samme ødegårds brug 

er ham nu bevilget på Kongl. Majst. vegne at bruge, og deraf årligt 



udgive den sædvanlige skyld og landgilde, som deraf plejer at gå med 

rette, efter jordebogens lydense; 3 dlr. 

- (fortsat); Men dersom herefter nogen kommer, som samme gård igen vil 

opbygge og gøre ægt og arbejde deraf samt udgive skyld og landgilde, da 

skal fornævnte Niels Nielsen afstå den igen, og hans indfæstning 

tilbageleveres. 

- Morten Bundesen i Jerlev, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Bunde Christensen afdøde; 22 dlr., 1 okse 

- Samt af et bol sammesteds, som fornv. hans fader også havde i brug; 2 

dlr. 

- Thomas Joensen ("Tomas Jaanssøn") i Mejsling, fæstet en gård, som hans 

fader Joen Sørensen ("Joen Søffrenssøn") oplod ham; 16 dlr., 1 okse 

 

ELBO 

- Niels Hansen i Skærbæk, fæstet en gård sammesteds, som Espen Jensen 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Hans Hansen Gregersen i Egeskov, fæstet en enggård sammesteds, som hans 

fader Hans Gregersen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Hans Lauridsen i Skærbæk, fæstet et bol sammesteds, som hans fader 

Laurids Ebbesen oplod ham; 2 dlr. 

- Niels Madsen i Børup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Mads 

Hvid oplod for ham; 16 dlr., 1 okse 

- Hans Hansen i Trelde, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Hans 

Jensen afdøde; 20 dlr., 1 oks 

- Eftersom der findes at være bygget et bolshus i Handrup, som har stået 

der i noget tid, og som befindes at være sat ni favne inde på Kronens 

forte efter synsvidnes lydelse, da haver Hans Jørgensen, som i noget tid 

har boet i samme hus, nu fæstet det så vidt det findes opsat på Kronens 

forte, og ikke videre, for; 1 dlr. 

- (fortsaT) Og deraf skal han årligt give ½ mk. danske i landgilde til 

Koldinghus 

 

SLAV 

- Sidsel Tygesdatter i Vorbasse, fæstet et halvt gadehus sammesteds, som 

Mogens Christensen oplod hende; ½ dlr. 

- Niels Bertensen i Lovte(?), fæstet et Kgl. Majst. og Kronens anpart af 

et lille bolshus på Nollundhede, som kaldes Hedehus, og som Niels Iversen 

afflyttede; ½ dlr. 

 

TØRRILD 

- Oluf Lauridsen, født i Klags Mølle, fæstet Vingsted Mølle som Mads 

Jepsen (el. Mads Ibsen) afdøde; 60 dlr. 

- Niels Eskildsen (el. Niels Eskesen) i Jelling, fæstet en halvgård 

sammesteds, som hans fader Eskild Nielsen (el. Eske Nielsen) afdøde; 20 

dlr., 1 okse 

- Peder Jensen Ruus, boende på ærlige og velb. mand Truid Bryske til 

Haraldskær, hans stavn, fæstet en Kronens toft og jord, så og to øde 

humlegårdsjorder, liggende nord for Vejle, ved samme bol og hus han 

ligger udi; 3 dlr. 

 

(sagfald film #2 opsl. 2ff) 

 

== 1617/18 == (opsl. 253) 

 

FORANDRINGER (opsl. 212) 



- Forøget afgiften af et jordløst hus i Tiufkær, som Mads Skrædder iboer, 

og som for kort tid siden er blevet opsat, dog førhen er der ingen skyld 

givet deraf, og nu skal årligt gives; ½ mk. 

- Forøget afgiften af et jordløst hus i Hjarup, som nu nyligt er opsat, 

to fag stort, hvilket Claus Jensen iboer, hvoraf der nu årligt skal 

gives; ½ mk. 

- Forøget afgiften af et jordløst hus i Erritsø, som Henrik Poulsen 

påboer, som hans afdøde fader Poul Spillemand før ham påboede efter at 

han for kort tid siden var bevilliget selv at måtte opbygge det og nyde 

det fri for afgift i hans livstid. Deraf skal nu årligt gives; ½ mk. 

- Forringet afgiften af en mølle kaldet Fårup Mølle, liggende i Tørrild 

herred, som K.M. nådigst har givet til vederlag for hvad gods K.M. sig 

haver tilskiftet fra fru Maren Skram på Fårup, hvilken mølle førhen 

skyldte årligt; 9 ørte mel. [Den nye afgift ikke noteret.] 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 243) 

- Hr. Hans Christensen i Stenderup fæstet et bol i Eltang, som Steffen 

Pedersen (el. Staphen Pedersen) afdøde; 2 dlr. 

- Thomas Pedersen i Tolstrup fæstet to kirkeagere liggende til Herslev 

kirke; ½ dlr. 

- Hr. Lauge Andersen i Hjarup fæstet en kirketoft, liggende vest op til 

Hjarup kirkemur, som hr. Daniel Mikkelsen sammesteds havde i brug; 2 dlr. 

- Henrik Splette, skriver i Kolding, fæstet K.M. anpart korntiende i 

Seest sogn, som førhen blev annammet til Koldinghus ladegård; 14 dlr. 

- Hans Sørensen [Hans Sørensen Lund] i Jordrup fæstet en kirketoft, som 

hans fader Søren Lund oplod ham, og som ligger til Jordrup kirke; 2 dlr. 

- Anders Nielsen i Erritsø fæstet en otting kirkejord, som ligger til 

Erritsø kirke, som Hans Pedersen tilforn havde i brug; 4 dlr. 

- Mads Sørensen i Egeskov fæstet en kirkeeng, kaldet "Matz Rud", liggende 

til Vejlby kirke; 1 dlr. 

 

BRUSK 

- Oluf Steffensen (el. Oluf Staphensen) i Bjert, fæstet et bol 

sammesteds, som Gregers Jepsen (el. Gregers Ibsen) tilforn påboede, og 

hans hustru [læs velsagtens: enke] har opladt ham; 5 dlr. 

- Jens Svarrer ("Jens Sueruer") i Sønder Vilstrup, fæstet et bol 

sammesteds, som Peder Sørensen oplod ham; 3 dlr. 

- Peder Steffensen (el. Peder Staphensen) i Nebel, fæstet et bol 

sammesteds, som Jens Benditsen (el. Jens Bentsen) afdøde; 3 dlr. 

- Hans Mikkelsen, født i Skærbæk, fæstet et bol i Strandhus, som Niels 

Pedersen afdøde; 4 dlr. 

- Peder Benditsen, fæstet Skibdræt Mølle, som Anders Pedersen afdøde; 20 

dlr. 

- Jes Lassen i Herslev, fæstet en gård sammesteds, som Las Jepsen afdøde; 

16 dlr., 1 okse 

- Mads Skrædder i Tiufkær, fæstet et bol sammesteds, som førhen ikke var 

indskrevet i jordebogen - og skal deraf årligt give ½ rigsmark danske - 

indfæstning; 1 dlr. 

- Peder Buch i Sønder Vilstrup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Hans Gregersen afdøde; 20 dlr. 

- Thomas Pedersen i Tolstrup, fæstet en otting af Kronens jord på 

Tolstrup mark, kaldet Kjeldsotting, som Hans Griis sammesteds havde i 

fæste; 10 dlr. 

- Knud Hansen i Rådvad, fæstet en gård sammesteds, som hans stedfader 

Iver Jensen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 



- Hans Lauridsen af Trelde, fæstet en gård i Herslev, som Jens Buhl oplod 

ham; 16 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen i Strandhuse, fæstet et bol eller hus sammesteds, som Poul 

Pittersen tilforn iboede; 3 dlr. 

- Jørgen Lauridsen, født i Klags Mølle, fæstet Nebel Mølle, som Jens 

Nielsen afdøde; 16 dlr. 

- Poul Andersen i Håstrup, fæstet en gård sammesteds, som Iver Basse 

afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Jørgen Madsen i Tiufkær, fæstet en gård sammesteds, som han fæstede til 

sin søn Mads Jørgensen, hvilken gård Niels Hansen afdøde og dennes hustru 

[læs: enke] oplod; 4 dlr. 

- (fortsat) Og fordi gården var helt forfalden, og han den nu skal bygge 

op igen, er den han forundt for så ringe indfæstning. 

- Jens Pedersen i Almind, fæstet en gård sammesteds, som Peder Andersen 

afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Steffen Madsen (el. Staphen Madsen), født i Stubdrup, fæstet en gård i 

Lilballe, som Poul Jørgensen afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Jørgen Nielsen af Fredsted, fæstet et bolshus i Starup, som Niels 

Simonsen høvler(?) ("Niels Simonssøn Hyffler") [el. måske Niels Simonsen 

Hjuler?] oplod ham; 3 dlr. 

 

ANST 

- Lauge Hansen i Hjarup, fæstet en gård sammesteds, som Poul Olufsen 

oplod ham; 18 dlr., 1 okse 

- Knud Nielsen af Gelballe, fæstet en gård i Skanderup, som Tulle 

Sørensen oplod ham; 16 dlr., 1 okse 

- Søren Christensen i Egholt, fæstet en gård sammesteds, som Svend 

Sørensen afdøde; 10 dlr., 1 okse 

- Laurids Iversen i Møgelgesten, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Iver Lauridsen (el. Iver Lassen) afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Christen Jepsen (el. Christen Ibsen) i Seest, fæstet en halvgård 

sammesteds, som Las Sørensen oplod ham; 17 dlr., 1 okse 

- Christen Poulsen i Seest, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Poul Hartvigsen oplod ham; 17 dlr., 1 okse 

- Hans Sørensen i Jordrup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Søren Lund oplod ham; 15 dlr., 1 okse 

- Tulle Hansen i Vrå, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Hans 

Pedersen afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Gregers Hansen i Øster Vamdrup, fæstet et bolshus sammesteds, som hans 

fader Hans Gregersen oplod ham; 2 dlr. 

- Nis Hansen af Skanderup, fæstet et bol i Hjarup, som Søren Væver 

afdøde; 2 dlr. 

- Claus Jensen i Hjarup, fæstet et to-fags hus, bygget på Kronens [grund] 

i Hjarup, øst op til det hus som hans fader Jens Lauridsen iboede - skal 

årligt give ½ mr. danske deraf - indfæstning; 1 dlr. 

- Søren Knudsen i Gesten, fæstet en gård i Ferup, som Mads Friis iboede 

og blev slået ihjel fra; 12 dlr., 1 okse 

- Niels Svendsen af Holbøl, føstet et bol i Roved, som Thomas Hansen 

oplod ham; 1½ dlr. 

- Espen Hansen i Øster Vamdrup, fæstet et bol sammesteds, som Jens 

Andersen oplod ham; 2 dlr. 

- Laurids CHristensen i Hjarup, fæstet et bol sammesteds, som Hans Jensen 

afdøde; 3 dlr. 

 

HOLMANS 



- Niels Mortensen i Mørkholt, fæstet en gård sammesteds, som Jes Vilsen 

afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Hans Jørgensen i Andkær, fæstet en gård sammesteds, som Jes Terkelsen 

afdøde; 12 dlr. 

- Hans Jensen, fæstet et bol, kaldet Sellerup Møllested, som hans fader 

Jes Møller [sic] oplod ham; 10 dlr. 

- Oluf Simonsen i Sellerup, festet et bol sammesteds, som Anne 

Mouridskone oplod ham; 4 dlr. 

- Jens Thomassen i Skærup, fæstet en gård sammesteds, som Hans Mikkelsen 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Jep Nielsen smed i Store Velling, fæstet et bol sammesteds, som Mads 

Hansen Kring afdøde; 3 dlr. 

- Niels Hansen Klinkhammer i Store Velling, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Hans Klinkhammer oplod ham; 20 dlr., 1 okse 

 

JERLEV 

- Peder Jørgensen i Bindeballe, fæstet en gård sammesteds, som Søren 

Pedersen afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Jens Nielsen i Hesselballe, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Niels Hansen afdøde; 24 dlr., 2 okser 

- Nis Madsen i Nørre Vilstrup, fæstet en gård sammesteds, som Mads Madsen 

tilforn iboede; 20 dlr., 2 okser 

- Las Olufsen i Borlev, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Oluf 

Lassen afdøde; 10 dlr., 1 okse 

- Oluf Jensen, født i Hesselballe, fæstet et bol sammesteds, som hans 

fader Jens Madsen afdøde; 4 dlr. 

- Peder Enevoldsen i Hesselballe, fæstet en gård sammesteds, som Peder 

Nielsen oplod ham; 10 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Hesselballe, fæstet et bol sammesteds, som Peder 

Enevoldsen oplod ham; 3 dlr. 

 

ELBO 

- Anders Nielsen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som Hans Pedersen 

tilforn påboede; 8 dlr., 1 okse 

- Niels Mikkelsen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som Niels Poulsen 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Henrik Poulsen i Erritsø, fæstet et bol sammesteds, som hans fader Poul 

Hansen Spillemand afdøde, og han selv for kort tid siden har opbygget for 

egen bekostning - og skal deraf årligt give ½ mk. danske - indfæsting; 2 

dlr. 

- Mads Sørensen af Egeskov, fæstet en gård i Trelde, som Christen 

Sørensen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Laurids Mikkelsen i Egum, fæstet et bolshus sammesteds, som Sidsel 

Nielsdatter, hans broders hustru, oplod ham; 1 dlr. 

 

SLAV 

- Hans Jensen i Løvlund, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Jens Hansen afdøde; 14 dlr., 1 okse. 

- Jep Olufsen i Nollund, fæstet en halvgård sammesteds, som Tøger 

Mathissen (el. Tøger Matthesen) afdøde; 5 dlr. 

- Jens Sørensen i Fitting, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Søren Madsen afdøde; 10 dlr. 

 

(sagfald opsl. 260ff) 

 

== 1618/19 == (opsl. 253ff) 



 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 243) 

- Else Nielsdatter, afdøde Jacob Clausens enke i Søholm, fæstet K.M. 

anpart korntiende af Taulov sogn; 27 dlr. 

- Desuden fæstede hun K.M. anpart korntiende af Ullerup sogn; 24 dlr. 

- Hans Olufsen i Handrup fæstet en otting jord, i skov og mark, liggende 

til Erritsø kirke, som Anders Nielsen i Erritsø tilforn havde i fæste; 3 

dlr. 

- Jacob Johansen i Hønborg Ladegård fæstet K.M. korntiende af Erritsø 

sogn; 12 dlr. 

 

BRUSK 

- Hans Jensen i Højrup, fæstet et bol sammesteds, som Niels Jespersen 

oplod ham; 1½ dlr. 

- Hans Pedersen i Bramdrup, fæstet en gård i Bjert, som Peder Olufsen 

afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Svend Nielsen, født i Tapsøre ("Tapsvre") i Tyrstrup herred, fæstet en 

gård i Herslev, som Anders Iversen afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Christen Nielsen i Starup, fæstet et bol i Viuf, som Mads Iversen oplod 

ham; 5 dlr. 

- Jørgen Christensen, født i Fredsted, fæstet et bolshus i Ågård, som 

Jens Mikkelsen oplod ham; 2 dlr. 

- Jens Andersen i Nebel, fæstet en gård i Ejstrup, som Peder Andersen 

afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Mikkel Pedersen i Oddersted, fæstet et bolshus i Gudsø; 2 dlr. 

- Adam Nielsen i Stenderup, fæstet et bol i Sønder Vilstrup; 8 dlr. 

 

ANST 

- Knud Pedersen i Vester Vamdrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader afdøde; 18 dlr. 

- Christen Nielsen i Gamst, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Niels Christensen (el. Niels Krestensen) oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Hans Nielsen af Horskær, fæstet en gård i Seest, som Jep Madsen oplod 

ham; 16 dlr., 1 okse 

- Anker Jespersen i Ravnholt, fæstet en halvgård i Asbøl, som Thomas 

Sørensen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Jens Pedersen i Seest, fæstet en halvgård sammesteds, som Søren Poulsen 

afdøde; 18 dlr. 

- Laurids Nielsen Friis i Vester Vamdrup, fæstet en gård sammesteds, som 

hans fader Niels Friis oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Egholt, fæstet en gård sammesteds, som Søren 

Christensen (el. Søren Krestensen), afdøde; 10 dlr., 1 okse 

- Jes Sørensen i Egholt, fæstet en gård sammesteds, som hans moder oplod 

ham; 12 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen Horskier, fæstet Vamdrupgård; 40 dlr., 2 okser 

 

HOLMANS 

- Strange Madsen i Store Velling, fæstet et bol sammesteds, som hans 

fader Mads Glambeck afdøde; 10 dlr. 

 

JERLEV 

- Christen Sørensen i Vork, fæstet et bolshus sammesteds, som hans fader 

Søren Jensen oplod ham; 2 dlr. 

- Jes Lassen i Høllind, fæstet en gård i Ødsted, som Jellof Lassen 

afdøde; 20 dlr., 1 okse 



- Søren Madsen i Ammitsbøl, fæstet en gård i Vesterby, som Jellof Iversen 

oplod ham; 20 dlr., 1 okse 

- Hans Benditsen i Bøgvad Mølle, fæstet samme mølle, som Søren Widesen 

oplod ham; 14 dlr. 

 

ELBO 

- Thomas Gregersen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som hans moder 

oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Christen Pedersen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Peder Christensen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Andersen i Skærbæk, fæstet et gadehus sammesteds, som Hans 

Rasmussen oplod ham; 1 dlr. 

- Hans Hansen i Egeskov, fæstet et bol sammesteds, som Nis Jensen afdøde; 

2 dlr. 

- Hans Olufsen i Handrup, fæstet en gård i Erritsø, som Anders Nielsen 

afdøde efter for kort tid siden at have fæstet den; 6 dlr., 1 okse 

- Hans Olufsen i Erritsø, fæstet et bol sammesteds, som hans fader Oluf 

Ankersen afdøde; 1 dlr. 

- Peder Steffensen (el. Peder Staphensen) i Velling, fæstet en gård i 

Bredstrup, som Oluf Pedersen oplod ham; 10 dlr. 

- Niels Hansen af Bølling, fæstet et bolshus i Skærbæk, som Anders 

Sørensen oplod ham; 1 dlr. 

- Jens Jensen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som Thomas Nielsen 

afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Sørensen i Smidstrup, fæstet en gård i Nebel, som Poul Hansen 

oplod ham; 14 dlr., 1 okse 

- Jens Sørensen, født i Smidstrup, fæstet Erritsø Mølle, som hans broder 

Peder Sørensen oplod ham; 10 dlr. 

 

SLAV 

- Niels Tygesen, fæstet halvparten af et gadehus i Vorbasse, som Christen 

Jensen oplod ham; ½ dlr. 

 

(sagfald opsl. 258, fortsat på film #2) 

 

== 1619/20 == (opsl. 252) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 241) 

- Hr. Jens i Herslev fæstet to agere, liggende til Taulov kirke, den ene 

kaldet Korsager og den anden Beesager, sam en lille stribe jord i 

Bassetoft; 1 dlr. 

- Poul Hansen i Taulov Nebel fæstet en kirketoft, liggende tæt omkring 

Taulov kirke, undtagen to agere syd for kirken hvorfra klokkelinen 

holdes; 3 dlr. 

- Jens Andersen i Smidstrup fæstet et kirkebol; 4 dlr. 

- Jens Pedersen i Ødsted fæstet adskillige stykker kirkejord, liggende 

til Ødsted kirke, efter hans fæstebrevs lydelse; 12 dlr. 

- Laurids Nielsen i Jordrup fæstet et kirkebol, som Søren Iversen afdøde, 

liggende til Erst (Lejrskov) kirke; 1 dlr. 

 

BRUSK 

- Mads Nielsen i Skyggebjerg, fæstet et bolshus sammesteds, 16 rdl. 

- Hans Nielsen i Viuf, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Niels 

Bertelsen oplod ham; 20 dlr., 1 okse 

- Hans Andersen i Nebel, fæstet en gård, som Jens Knudsen sammesteds 

afdøde; 12 dlr., 1 okse 



- Christen Christensen Sørensen, fæstet Stenvad Mølle, som Thomas Møller 

afdøde; 24 dlr. 

- Mads Iversen i Viuf, fæstet et bol sammesteds, som Christen Nielsen 

afdøde; 5 dlr. 

- Simon Jørgensen i Stubdrup, fæstet et bol sammesteds, som Søren 

Mikkelsen oplod ham; 3 dlr. 

- Markor Poulsen (el. Markvard Poulsen) i Nebel, fæstet en gård 

sammesteds, som Steffen Nielsen (el. Staphen Nielsen) oplod ham; 10 dlr., 

1 okse 

 

ANST 

- Las Jensen i Jordrup, fæstet et bol sammesteds, som Jep Jensen afdøde; 

4 rdlr. 

- Peder Jepsen (el. Peder Ibsen) i Seest, fæstet en halvgård sammesteds, 

som hans fader Jep Hansen afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Søren Knudsen i Ferup, fæstet et bol og væring kaldet Kjær, som Hans 

Nielsen påboede og oplod ham; 3 dlr. 

- Hans Nielsen i Ferup, til fæste af en gård sammesteds, som overnævnte 

Søren Knudsen oplod ham; 10 rdlr. 

- Jesper Pedersen i Hjarup, fæstet de to parter af den gård, som hans 

fader Peder Jespersen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Jepsen (el. Peder Jebsen) i Seest, fæstet et bolshus sammesteds, 

som Christen Træskomand afdøde; 1 dlr. 

- Christen Nielsen i Hjarup, fæstet et bol sammesteds, som Iver Jespersen 

oplod ham; 2 dlr. 

- Jens Olufsen i Asbo, fæstet en gård sammesteds, som Jens Christensen 

oplod ham; 7 dlr. 

- Jens Christensen i Asbo, fæstet en halvgård sammesteds, som overnævnte 

Jens Olufsen oplod ham; 4 dlr. 

- Søren Andersen i Vester Vamdrup, fæstet Vamdrup Mølle, som Laurids 

Iversen afdøde; 30 dlr. 

- Oluf Jensen i Kolding, fæstet et gadehus i Roved, som Niels Simonsen 

oplod ham; 1 dlr. 

- Niels Knudsen i Gamst, givet til husbondhold af et bol sammesteds; 1 

ørt 

- Nis Jepsen (el. Nis Ibsen) i Lunderskov, fæstet en gård i Hjarup, som 

Jesper Pedersen påboede; 12 dlr., 1 okse 

- Joen Andersen i Skanderup, fæstet et bol i Lunderskov, som Peder Jepsen 

oplod ham; 9 dlr. 

 

HOLMANS 

- Mads Lassen i Pjedsted, fæstet en gård sammesteds, som Jep Christensen 

afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Peder Thomassen i Store Velling, fæstet et bol sammesteds, som hans 

stedfader Hans Pedersen oplod ham; 6 dlr. 

- Jep Madsen i Vinding, fæstet et bolshus sammesteds, som Mads Skrædder 

afdøde; 2 dlr. 

- Peder Hansen Olufsen i Velling, fæstet en gård sammesteds, som Simon 

Iversen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Knud Thomassen i Kongsted, fæstet et bol i Hvilsbjerg, som Terkel 

Tuesen (el. Therkel Thuesen) påboede; 5 dlr. 

 

JERLEV 

- Jørgen Lassen i Hesselballe, fæstet et bol sammesteds, som Peder 

Nielsen afdøde; 3 rdlr. 



- Simon Salomonsen (el. Simon Salmansen) i Hesselballe, fæstet et bol 

sammesteds, som Oluf Jensen oplod ham; 4 dlr. 

- Jens Pedersen i Rugsted, fæstet en gård i Ødsted, som Mads Nebel 

afdøde; 20 dlr., 1 okse 

- Peder Jensen i Egtbed, fæstet en halv otting jord på Egtved mark, som 

hans fader oplod ham; 10 dlr. 

- Thomas Andersen i Ammitsbøl, fæstet et smedebol, som Jens Poulsen Smed 

afdøde; 5 dlr. 

- Niels Andersen i Horsted, fæstet en gård sammesteds, som Laurids Lassen 

afdøde; 30 dlr., 1 okse 

 

ELBO 

- Søren Benditsen i Bredstrup, fæstet en gård sammesteds, som hans moder 

afdøde; 12 rdl., 1 okse 

- Thue Hansen i Højrup, fæstet en gård i Kongsted, som Mikkel Iversen 

afdøde; 10 dlr. 

- Jens Tygesen i Egum, fæstet et bol sammesteds, som Peder Hansen afdøde; 

6 dlr. 

- Nis Sørensen i Ullerup, fæstet en gård i Hyby, som Anders Thuesen oplod 

ham; 10 dlr., 1 okse 

- Niels Hansen i Trelde, fæstet et bol sammesteds, som Jens Madsen oplod 

ham; 5 dlr. 

- Niels Skytte ("Niels Schøtt") i Trelde, fæstet et bol sammesteds, som 

Jens Madsen oplod ham; 7 dlr. 

- Steffen Jensen (el. Staphen Jensen) i Skærbæk, fæstet et bol i Erritsø, 

som Mikkel Hansen afdøde; 2 dlr. 

- Mads Sørensen i Skærbæk, fæstet et bol sammesteds, som Niels Hansen 

oplod ham; 2 dlr. 

 

TØRRILD 

- Mads Frantzen i Jelling, fæstet en halvgård sammesteds, som Niels 

Andersen oplod ham; 16 rdl., 1 okse 

- Hans Mortensen i Jelling, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Morten Iversen oplod ham; 20 dlr., 1 okse 

 

NØRVANG 

- Rasmus Jellofsen i Give, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Jellof Mortensen oplod ham; 10 dlr. 

 

SLAV 

- Gregers Grestensen i Greenkrog(?), fæstet en gård i Elkær, som Peder 

Nielsen oplod ham; 10 dlr. 

- Knud Dinesen (el. Knud Dinusen) og Niels Pedersen, begge i Hejnsvig, 

fæstet en lille gård sammesteds, som Søren Madsen oplod dem; 6 dlr. 

 

(sagfald opsl. 258ff) 

 

== 1620/21 == (opsl. 196) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 183) 

- Lille Las Jensen i Højen fæstet en ager i den gård, som Just Andersen 

iboede, og som hans fader Jens Lassen førhen havde i fæste; 1 rdl. 

- Mads Mortensen i Højen fæstet fem agere kirkejord liggende til Højen 

kirke, hvoraf de tre agere er liggende i Skalmands Dal ved Olufslykke, en 

er liggende på Egløv Hoved og en ager er liggende på Kirkebjerget, hvilke 



fornævnte jorder afdøde Nis Eriksen i Højen tilforn havde i fæste og 

brug; 1½ rdl. 

- Erik Juel til Hundsbæk fæstet K.M. anpart korntiende af Nykirke sogn; 

15 rdl. 

- Desuden fæstede han K.M. anpart korntiende af Hvejsel sogn; 10 dlr. 

- Christen Mortensen (el. Kresten Mortensen), tolder i Kolding, fæstet 

K.M. anpart korntiende af Bredstrup sogn; 7 rdl. 

- Hans Jensen i Søholm fæstet en kirketoft liggende tæt omkring Taulov 

kirke, undtagen to agere syd for kirken som klokkelinen holdes fra, som 

Poul Hansen i Taulov Nebel oplod for ham; 3 dlr. 

- Dorthe Jepsdatter i Kolding fæstet K.M. anpart korntiende af Bredstrup 

sogn; 7 dlr. 

 

BRUSK 

- Jens Jepsen i Lynggård, fæstet en gård i Rådvad, som Knud Jensen 

fradøde; 12 rdl. 

- Jep Kjeldsen, født i Hejls, fæstet et bol i Sønder Vilstrup, som Jens 

Svarrer ("Jens Suerffuer" oplod ham; 2 dlr. 

- Peder Madsen i Tiufkier, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Mads 

Pedersen og hans moder Karen Madskone afdøde; 12 rdl. 

- Jens Pedersen i Herslev Højrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader afdøde, og hans stedmoder Dorthe Peders oplod ham; 15 rdl., 1 okse 

- Anders Thorsen (el. Anders Tordsen) i Møsvrå, fæstet en gård 

sammesteds, som hans fader Thor Jensen (el. Tord Jensen) oplod ham; 16 

rdl., 1 okse 

- Las Svendsen i Ågård, fæstet en gård i Starup, som Jep Madsen fradøde; 

12 rdl., 1 okse 

- Hans Christensen (el. Hans Krestensen) i Bramdrup, fæstet en gård 

sammesteds, som hans fader Christen Hansen (el. Kresten Hansen) fradøde; 

15 rdl., 1 okse 

- Hans Hansen i Tiufkær, fæstet et bol sammesteds, som hans fader Hans 

Hansen oplod ham; 5 rdl. 

- Hans Mogensen [= Hans Mogensen Buch], født i Lilballe, fæstet en gård i 

Påby som Peder Mouridsen fradøde; 16 dlr., 1 okse 

- Hans Andersen i Viuf, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Anders 

Nielsen fradøde, og hans moder Kirsten Anderskone oplod ham; 32 rdl., 1 

okse 

- Thomas Nielsen i Lejrskov, fæstet en gård i Påby, som Knud Sørensen 

fradøde; 20 dlr., 1 okse 

 

ANST 

- Markor Gregersen i Skanderup, fæstet et bol i Lunderskov, som Joen 

Andersen oplod ham efter selv nyligt at have fæstet; 5 rdl. 

- Hans Sørensen i Ravnholt, fæstet en halv gård i Gesten, som Claus 

Sørensen fradøde; 10 rdl. 

- Laurids Christensen i Hjardup, fæstet en halvgård i Skanderup, som 

Lauge Jensen oplod ham; 13 rdl. 

- Christen Nielsen (el. Kresten Nielsen) i Hjardrup, fæstet et bolshus 

sammesteds, som Laurids Christensen oplod ham; 2 rdl. 

- Iver Jepsen i Hjardrup, fæstet et bol sammesteds, som Christen Nielsen 

(el. Kresten Nielsen) oplod ham; 2 rdl. 

- Gjøde Nielsen (el. Gyde Nielsen) i Lejrskov, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Niels Gjødesen fradøde, og hans moder oplod ham; 16 rdl., 

1 okse 

- Søren Mikkelsen i Skanderup, fæstet et bol sammesteds, som hans fader 

Mikkel Jespersen oplod ham; 3 dlr. 



- Tulle Iversen i Skanderup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Iver Tullesen oplod ham; 20 rdl., 1 okse 

- Iver Iversen i Skanderup, fæstet en gård i Gelballe, som Jens 

Christensen skrædder oplod ham; 20 rdl., 1 okse 

- Niels Poulsen i Veerst, fæstet en halvgård sammesteds, som Christen 

Hansen (el. Kresten Hansen) oplod ham; 8 dlr., 1 okse 

- Jens Iversen i Vranderup, fæstet en hel gård sammesteds, som Morten 

Andersen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Joen Jørgensen i Veerst, fæstet et gadehus sammesteds, som hans fader 

fradøde; 1 dlr. 

 

HOLMANS 

- Hans Iversen i Gårslev, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Iver 

Lassen oplod ham; 16 rdl., 1 okse 

- Terkel Hellesen i Andkær, fæstet et bol sammestes, som hans broder 

Morten Hellesen fradøde; 2 rdl. 

- Thue Hansen, født i Gårslev, fæstet en gård i Sellerup, som Niels 

Jensen fradøde; 5 rdl. 

- Jes Thomassen (el. Jes Tambsen) i Vinding, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Thomas Jensen fradøde; 18 rdl., 1 okse 

- Samt fæstet en enghave ved Vejle, som hans fader tilforn havde i brug; 

2 rdl. 

- Peder Nielsen i Brøndsted, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Niels Jensen afdøde; 16 rdl., 1 okse 

- Hans Pedersen i Børkop, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Peder 

Madsen fradøde; 16 rdl., 1 okse 

- Jørgen Pedersen i Brøndsted, fæstet et bol, kaldet Gammelby Løkke, som 

Terkel Jensen afdøde; 8 rdl. 

- Søren Hansen i Andkær, fæstet et bo lsammesteds, som Nis Madsen oplod 

ham; 3 rdl. 

- Søren Christensen i Pjedsted, fæstet et bol i Børkop, som Morten 

Skomager afdøde, og hans hustru [læs: enke] Anne Mortens oplod ham; 2 

rdl. 

 

JERLEV 

- Simon Mikkelsen i Ågård, fæstet en gård sammesteds, som Poul Jepsen 

oplod ham; 12 rdl., 1 okse 

- Mads Hansen i Højen, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader Hans 

Jensen oplod ham; 12 rdl., 1 okse 

- Hans Madsen i Højen, fæstet et bol sammesteds, som Jes Mikkelsen Smed 

fradøde; 6 rigsørt 

- Iver Mortensen i Nørre Vilstrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Morten Jensen oplod ham; 18 rdl., 1 okse 

- Mads Mortensen i Højen, fæstet en halvgård sammesteds, som hans 

stedfader Nis Eriksen afdøde; 10 rdl., 1 okse 

 

ELBO 

- Hans Lund i Trelde, fæstet et bol sammesteds, som Mads Hansen afdøde 

- Thomas Pedersen, født i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som Mikkel 

Thomassen (el. Mikkel Tomsen) fradøde; 12 rdl., 1 okse 

- Peder Pedersen i Handrup, fæstet et bolshus sammesteds, som Nis Nielsen 

oplod ham; 2 rdl. 

- Niels Steffensen i Velling, fæstet en gård i Kongsted, som Peder 

Nielsen fradøde; 10 rdl. 

- Hans Jensen, fæstet Søholmgård, et bol Børup der årligt skylder 1 mk., 

to gadehuse i Skærbæk der årligt skylder 1 mk., et bol i Hyby der årligt 



skylder 21 sk. 1 alb., samt et gadehus i Handrup der årligt skylder 8 sk. 

danske, hvilken gård, bol og gadehuse blev ham bevilget at fæste for; 70 

dlr. 

- Desuden fæstet et "våddræt" kaldet "Harkounøer" i Middelfart Sund; 2 

dlr. 

 

TØRRILD 

- Knud Christensen (el. Knud Krestensen), hospitalstjener i Vandel, 

fæstet en eng ved Vejle, som Søren Espensen i Ollerup oplod ham; 3 rdl. 

 

NØRVANG 

- Morten Christensen (el. Morten Krestensen), født i Give, fæstet en 

halvgård i Eskelund, som Christen Nielsen eller Jørgensen (el. Kresten 

Nielsen eller Jørgensen) oplod ham; 10 rdl. 

 

SLAV 

- Peder Nielsen i Gilbjerg, fæstet en halvgård i Majvig, som Hans Poulsen 

fradøde; 5 rdl., 1 okse 

- Peder Madsen i Plovslund, fæstet en halvgård sammesteds, som Søren 

Eskildsen (el. Søren Eskesen) afdøde; 6 rdl. 

- Peder Pedersen i Vorbasse, fæstet et halvt gadehus sammesteds, som 

Sidsel Tyges påboer; ½ rdl. 

 

(sagfald opsl. 207ff) 

 

== 1621/22 == (opsl. 237) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 225) 

- Jens Jensen i Lille Anst fæstet et kirkebol, som Laurids Jørgensen 

oplod ham; 8 dlr. 

- Jens Stub i Skanderup fæstet en toft på Skanderup Mark, kaldet Sankt 

Laurids' Toft, på alle Skanderup mænds vegne; 1 dlr. 

- Erik Bilde til Kærsgård fæstet K.M. anpart korntiende af Vester sogn i 

Nørvangs herred; 4 dlr. 

- Thomas Jepsen Næs (el. Thomas Jepsen Nies?) fæstet en toft og et bol 

liggende til Gesten kirke; 1 dlr. 

- Tim Sørensen (el. Timb Sørensen) og Henrik Jensen Ravn i Børkop fæstet 

noget kirkejord på Børkop mark liggende til Gauerslund kirke; 6 dlr. 

 

BRUSK 

- Frederik Jørgensen Lang i Starup, fæstet et bolshus sammesteds, som 

"Pedersen" oplod ham; 3 rdl. 

- Anders Jensen, født i Bramdrup, fæstet Dons Mølle, som Maren Mortens 

afdøde; 14 rdl. 

- Thue Pedersen i Højrup, fæstet en gård sammesteds, som Mikkel Nielsen 

oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Jep Andersen i Seest Mølle, fæstet et gadehus i Dons; 2 dlr. 

- Hans Mikkelsen i Seest, fæstet et gadehus i Harte, som Poul Hansen 

afdøde; 2 dlr. 

- Niels Lassen i Bramdrup i Ødis sogn, fæstet et bol i Tiufkær; 5 dlr. 

- Henning Pedersen i Sønder Vilstrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Peder Andersen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Madsen i Sønder Vilstrup, fæstet en gård, som hans fader fradøde; 

12 dlr., 1 okse 

- Jep Pedersen i Højrup, fæstet en gård sammesteds, som hans stedfader 

rømte fra; 14 dlr., 1 okse 



- Mads Jørgensen Buhl i Bjert, fæstet en gård sammesteds, som hans moder 

oplod ham; 16 dlr., 1 okse 

- Hans Pedersen i Herslev, fæstet et bol sammesteds, som hans fader 

fradøde; 2 dlr. 

- Niels Lassen i Tiufkær, fæstet en ødegård sammesteds; 6 dlr. 

- (fortsat) - Og er den bevilget ham for så ringe indfæstning, fordi 

gården er aldeles øde, og han den nu igen skal opbygge. 

- Mikkel Jensen i Viuf, givet til husbondhold af to gårde, den ene i 

Viuf, den anden i Håstrup, som Jens Mikkelsen i og Mads Nielsen i Viuf 

samt Peder Mikkelsen i Håstrup oplod ham; 1 okse 

 

ANST 

- Hans Nielsen i Dollerup, fæstet et bol et bol sammesteds, som hans 

fader Niels Snedker oplod ham; 3 rdl. 

- Niels Olufsen i Asbo, fæstet en gård sammesteds, som hans fader oplod 

ham; 10 rdl. 

- Søren Christensen Friis i Øster Vamdrup, fæstet en halvgård sammesteds; 

12 rdl. 

- Mads Jørgensen i Vrå, fæstet en gård sammesteds, som hans stedfader 

Søren Espensen afdøde; 10 dlr., 1 okse 

- Poul Sørensen i Vonsild, fæstet en gård i Seest, som Søren Poulsen 

afdøde; 18 dlr., 1 okse 

- Hans Sørensen Krag ("Kraigh") i Roved, fæstet en halvgård i Gamst, som 

Gregers Lauridsen oplod ham; 9 dlr., 1 okse 

- Hans Thomassen i Fabdrup, fæstet et bol i Roved, som Morten Nielsen 

oplod ham; 4 rdl. 

- Lauge Olufsen i Gesten, fæstet en halvgård sammesteds; 12 dlr. 

- Peder Pedersen i Øster Vamdrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Peder Lassen oplod ham; 15 rdl. 

- Hans Jepsen Buch i Glibstrup, fæstet en gård i Gamst; 12 rdl., 1 okse 

- Jep Nielsen i Gamst, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Niels 

Jensen oplod ham; 16 dlr., 1 okse 

- Jesper Andersen i Seest, fæstet (et?) bolshus sammesteds, som Niels 

Jepsen afdøde; 1½ dlr. 

- Laurids Olufsen i Jordrup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans fader fradøde; 5 dlr. 

- Anders Nielsen i Lejrskov, fæstet et bol i Uhre, som Knud Iversen oplod 

ham; 4 dlr. 

- Peder Christensen i Gamst, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Christen Pedersen oplod ham; 2 dlr. 

 

HOLMANS 

- Niels Thomassen i Brejning, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Thomas Kring oplod ham; 14 dlr. 

- Peder Nielsen i Brejning, fæstet et bol sammesteds; 5 dlr. 

- Peder Rasmussen i Gårslev, fæstet en gård sammesteds, som Anders Hansen 

afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Terkelsen i Andkær, fæstet en halvgård i Børkop, som Søren 

Nielsen afdøde; 10 rdl. 

- Poul Sørensen i Svinholt, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Clemend Sørensen [sic] afdøde; 16 dlr., 1 okse 

- Niels Sørensen i Gårslev, fæstet et gadehus sammesteds; 1 rdl. 

- Jens Andersen i Damkær, fæstet en gård i Mørkholt, som Oluf Nielsen 

fradøde; 16 dlr., 1 okse 

- Jens Pedersen, fæstet Nebbegård og møllen nedenfor gården; 120 rdl. 



- Hans Jørgensen i Brejning, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Jørgen Hansen fradøde; 14 dlr. 1 okse 

- Jens Markussen (el. Jens Mardvardsen) i Vinding, fæstet en gård 

sammesteds, som hans fader fradøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Jørgensen i Sellerup, fæstet en gård, som var blevet øde, og som 

hans fader var fradød; 3 dlr. 

- Anders Jørgensen i Hvilsbjerg, fæstet en gård sammesteds, som Ebbe 

Jensen afdøde; 10 dlr., 1 okse 

- Jørgen Pedersen i Brejning, fæstet et bo lsammesteds, som hans fader 

Peder Steffensen oplod ham; 4 dlr. 

 

JERLEV 

- Hans Madsen i Mejsling, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Mads 

Knudsen oplod ham; 14 rdl., 1 okse 

- Thomas Andersen, fæstet Bøgvad Mølle, som Hans Benditsen (el. Hans 

Bentsen) oplod ham; 14 dlr. 

- Hr. Søren Poulsen i Egtved, fæstet et stykke jord på Vesterby mark; 5 

dlr. 

- Peder Jensen i Vollund, fæstet en halvgård sammesteds, som Jep Jepsen 

oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Mads Nielsen i Jerlev, fæstet en gård sammesteds, som hans broder Peder 

Nielsen fradøde; 20 dlr., 1 okse 

- Mads Jørgensen i Bindeballe, fæstet en halvgård sammesteds, som hans 

fader Jørgen Pedersen fradøde; 8 dlr., 1 okse 

- Niels Simonsen i Oksvig, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

fradøde; 12 dlr., 1 okse 

 

ELBO 

- Peder Andersen i Handrup, fæstet en gård i Erritsø, som Niels Widesen 

afdøde; 15 rdl., 1 okse 

- Niels Jepsen (el. Niels Ibsen) i Skærbæk, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Jep Mikkelsen afdøde; 15 dlr., 1 okse 

- Niels Ravn i Bredstrup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Jens Ravn oplod ham; 4 dlr. 

- Niels Jensen i Skærbæk, fæstet et bol sammesteds, som hans fader oplod 

ham; 4 dlr. 

- Hans Hansen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som Gregers Ankersen 

oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Hans Andersen i Gad, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Anders 

Pedersen fradøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Bredstrup, fæstet en gård sammesteds, som Peder Thorsen 

(el. Peder Tordsen) oplod ham; 12 dlr. 

 

TØRRILD 

- Hans Henningsen af Vejle, fæstet den gård i Kollerup, som Niels Roed 

iboede; 35 dlr., 1 okse 

 

NØRVANG 

- Poul Thomassen (el. Paul Tomassen) i Kejlstrup i Vrads herred, fæstet 

en halvgård i Østerhede, som Peder Vilsøn sammesteds oplod ham; 12 dlr. 

 

SLAV 

- Meren, Christen Føigs i Vorbasse, fæstet halvparten af et gadehus 

sammesteds, som hun selv påboer; ½ dlr. 

- Las Jensen, fæstet Kronens part af et gadehus på Nollundhede, som Niels 

Bertelsen oplod ham; ½ dlr. 



- Christen Iversen i Sønderby, fæstet en halvgåed i Løvlund, som Hans 

Jensen oplod ham; 8 dlr. 

- Niels Christensen i Vorbasse, fæstet et halvt gadehus sammesteds; ½ 

dlr. 

- Hans Mortensen i Sønderby, fæstet en halvgård i Grindsted, som Mathias 

Jørgensen afdøde; 8 dlr. 

 

(sagfald opsl. 246) 

 

== 1622/23 == (film #2 opsl. 226) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (film #2 opsl. 213) 

- Iver Jensen Basse og Niels Basse i Håstrup fæstet en otting jord, udi 

ager, eng og skov, liggende på Fridskær mark og hørende til Smidstrup 

kirke; 4 dlr. indfæstning + 10 skp. byg årligt til kirken 

- Else, Søren Skrivers i Kolding, fæstet K.M. anpart korntiende af Harte 

sogn udi hendes livstid; 17 dlr. 

- Christen Pedersen i Vork fæstet en toft sammesteds, som er to agere 

liggende til Egtved kirke, som Jes Nielsen i Vork førhen havde i fæste; ½ 

dlr. 

- Jens Christensen i Erst (Lejrskov) Højrup fæstet en toft liggende til 

Erst kirke på Højrup mark, sydvest op til Søren SKrivers toft, som hans 

fader Christen Sørensen førhen havde i fæste; 1 ørt 

- Niels Widesen (el. Niels Udesen) i Erst (Lejrskov) Højrup fæstet en 

halv otting jord liggende til Erst kirke på Højrup mark, som Knud 

Andersen tilforn havde i brug; 2 dlr. indfæstning + ___ (ikke noteret) 

årligt til kirken. 

- Henrik Holck til Højgård fæstet K.M. anpart korntiende af Sindbjerg 

sogn; 8 dlr. til K.M. + 8 dlr. til Vejle Hospital. 

- Hr. Niels Nielsen i Bredstrup fæstet adskillige kirkejorder liggende 

til Bredstrup kirke, efter hans fæstebrevs lydelse; 3 dlr. + "den del der 

bør at afgange med rette" til Bredstrup kirke. 

 

BRUSK 

- Niels Hansen i Gudsø, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Hans 

Nielsen fradøde; 10 dlr., 1 okse 

- Jens Madsen, født i Sønder Vilstrup, givet til husbondhold af en halv 

bondegård i Møsvrå, som Johanne Niskone sammesteds oplod for ham; 4 dlr. 

- Peder Ebbesen (el. Peder Ibsen) i Ejstrup, fæstet en gård sammesteds, 

som hans fader Ebbe Andersen fradøde; 10 dlr., 1 okse 

- Peder Hansen, født i Tiufkær, fæstet et bolshus sammesteds, som 

Christen Thomassen oplod ham; 2 dlr. 

- Hans Jensen i Bramdrup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Jens 

Hansen afdøde; 18 dlr., 1 okse 

- Niels Poulsen i Bjert, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Poul 

Nielsen oplod ham; 18 dlr., 1 oks 

- Iver Jensen Basse i Håstrup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Jes Iversen [sic] afdøde, og hans moder Anne 

Jenskone oplod ham; 1 okse 

- Hans Jensen, som boede i Rolles Mølle, fæstet et bol i Tiufkær, som 

Niels Lassen oplod for ham; 5 dlr. 

- Desuden fæstet en ødegård i Tiufkær, som forskrevne Niels Lassen også 

oplod for ham; 6 dlr. 

- (fortsat) Og er den bevilget ham for så ringe indfæstning, fordi han 

igen skal opbygge gården. 



- Eskild Sørensen (el. Eske Sørensen), Peder Iversen, Peder Pedersen, 

Johan Clausen og Peder Nielsen Feltbereder, alle i Kolding, fæstet udi 

Eskild Sørensens livstid en stampemølle i Harte sogn nedenfor Højrup 

damme; 10 dlr. 

- Iver Sørensen, født i Seest, fæstet et bol i Bjert, som Oluf Steffensen 

(el. Oluf Staphensen) afdøde; 5 dlr. 

- Anders Andersen, borger i Kolding, og Mette Sørens i Dons, fæstet den 

gård sammesteds, som hendes husbond Søren Bertelse nafdøde, til en af 

hans sønner vd navn Søren Sørensen, hvilken gård fornævnte Anders 

Andersen og Mette Sørens må besidde og bruge indtil fornævnte Søren 

Sørensen bliver myndig til selv at forestå og besidde den, dog skal de 

bygge og forbedre gården og holde den ved god hævd og magt, som det sig 

bør; 24 dlr., 1 okse 

- Peder Andersen i Gudsø, fæstet et bolshus i Sønder Vilstrup, som Jep 

Kjeldsen sammesteds oplod ham; 2 dlr. 

- Hans Pedersen i Tiufkær, fæstet en gård sammesteds, som hans stedfader 

Oluf Hansen afdøde, samt fæstet ud af en halv ødegård sammesteds som 

fornævnte hans fader [sic] også havde i brug; 16 dlr., 1 okse 

- Mads Hansen smed i Starup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som Iver Thomassen afdøde, og Gjertrud Thomaskone oplod ham; 

1 okse 

- Jes Hansen af Herslev Højrup, givet til husbondhold af en halv 

bondegård i Viuf, som Hans Jensen Holbøl oplod ham; 4 dlr. 

- Niels Jørgensen, født i Brandøre Mølle i Tyrstrup herred, fæstet af 

maltmøllen liggende for Koldinghus, som Markur Møller afdøde; 24 dlr. 

- Lauge Madsen (el. Lave Madsen) i Kolding, fæstet den gård i Starup, som 

Laurids Svendsen Luttmandt påboede; 30 dlr. 

 

ANST 

- Ebbe Pedersen i Revsinghoved, givet til husbondhold af tredjeparten af 

en bondegård sammesteds, som Oluf Lassen påboede; 2½ dlr. 

- Claus Sørensen i Veerst, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Søren Mortensen afdøde; 10 dlr. 

- Laurids Nielsen af Gelballe, fæstet en gård i Lunderskov, som Laurids 

Lauridsen oplod ham; 14 dlr., 1 okse 

- Christen Poulsen i Seest, fæstet et gadehus sammesteds, som Jesper 

Andersen afdøde; 1 dlr. 

- Peder Sørensen i Vester Vamdrup, fæstet et bolshus sammesteds, som hans 

fader Søren Lydiksen afdøde, og hans moder Lene Sørens oplod ham; 2 dlr. 

- Niels Andersen i Gelballe, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Anders Andersen afdøde; 15 dlr., 1 kse 

- Lauge Madsen (el. Lave Madsen) i Søgård, fæstet et bol sammesteds, som 

hans fader Mads Laugesen (el. Mads Lavesen) afdøde; 2 dlr. 

- Ebbe Nielsen i Søgård, fæstet halvparten af en gård sammesteds, som 

hans broder Claus Nielsen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Nis Poulsen i Glibstrup, fæstet et bol sammesteds, som Jep Hansen oplod 

ham; 2 dlr. 

- Gregers Lauridsen i Øster Vamdrup, fæstet en halvgård sammesteds, som 

hans fader Laurids Gregersen oplod ham; 16 dlr. 

- Peder Iversen i Viuf, givet til husbondhold af en bondegård sammesteds, 

som hans fader Iver Sørensen oplod ham; 5 dlr. 

- Peder Sørensen i Øster Vamdrup, fæstet en halvgård sammesteds, som hans 

fader Søren Tygesen afdøde, og hans moder Anne Sørens oplod ham; 16 dlr. 

- Peder Hansen i Ferup, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Hans 

Jensen oplod ham; 18 dlr.,  okse 



- Johan Jepsen (el. Johan Ibsen) i Seest, fæstet en halvgård sammesteds, 

som Christen Jepsen (el. Christen Ibsen) afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Niels Jørgensen, født i Drabæk Mølle, givet til husbondhold af den 

bondegård i Holbøl, som Knud Mortensen fradøde; 6 dlr. 

- Desuden fæstet to af Kronens møllesteder og en lille toft, liggende til 

samme gård; 2 dlr. 

- Iver Andersen, givet til husbondhold af den halve part af den gård 

"Røye", som hans fader Anders Eskildsen (el. Anders Eskesen) fradøde; 4 

dlr. 

- Hans Olufsen i Lille Gesten, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Oluf Sørensen fradøde; 4 dlr. 

- Markur Nielsen i Hjarup, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som hans fader Nis Markursen (el. Nis Markvardsen) afdøde; 3 

dlr. 

- Nis Widesen i Højrup, givet til husbondhold af en bondegård sammesteds, 

som Knud Andersen afdøde; 3 dlr. 

- Knud Sørensen i Gamst, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Søren 

Madsen oplod ham; 16 dlr., 1 okse 

- Niels Olufsen i Gesten, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Oluf Madsen oplod ham; 4 dlr. 

- Niels Lassen, som boede i Tiufkær, fæstet Rolles Mølle, som Hans Jensen 

oplod ham; 10 dlr. 

- Jens Iversen i Vester Vamdrup, fæstet et bol i Søgård, som Lauge Madsen 

(el. Lave Madsen) oplod ham; 2 dlr. 

- Enevold Atzersen, fæstet en halvgård i Bække, som hans fader Atzer 

Enevoldsen oplod ham; 6 dlr., 1 okse 

- Jens Mikkelsen i Skanderup, fæstet en gård sammesteds, som Jens Stub 

afdøde; 24 dlr., 1 okse 

- Mikkel Nielsen i Skanderup, givet til husbondhold af en gård 

sammesteds, som hans fader Niels Mikkelsen oplod ham; 5 dlr. 

- Søren Mortensen og Mads Andersen, givet til husbondhold af en bondegård 

i Hudsted (Tudsted?), som begge deres bedre Anders Hansen og Morten 

Sørensen har opladt dem; 12 dlr. 

- Peder Atzersen af Bække, fæstet en gård i Asbo, som Bendit Jensen (el. 

Bent Jensen) oplod ham; 12 dlr. 

- Hans Benditsen (el. Hans Bentsen) i Asbo, fæstet en halvgård 

sammesteds, som Jens Christensen oplod ham; 5 dlr. 

- Christen Steffensen i Gamst, fæstet den halvgård sammesteds, som hans 

fader Steffen Kragh oplod ham, desligeste betalt af Knud Nielsen Kragh 

til fæste af den anden halve part af samme gård, som hans fader Niels 

Krag (el. Niels Kraigh) afdøde, hvilken gård var en selvejergård, sog 

tilforn skødet og solgt under Kronen; 20 dlr., 1 okse 

- Desuden fæstede overnævnte Christen Steffensen Krag og Knud Krag en 

halv otting jord på Revsinghoved mark, liggende til fornævnte gård i 

Gamst; 10 dlr. 

- Joen Nielsen i Glibstrup, fæstet et bol sammesteds, som tilforn 

tilhørte Steffen Kragh og Niels Kragh til fornævnte gård i Gamst, som de 

forhen haver solgt og skødet under Kronen; 8 dlr. 

- Hans Sørensen i Øster Vamdrup, fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Søren Nielsen oplod ham; 10 dlr., 1 okse 

- Niels Lauridsen i Jordrup, givet til husbondhold af en bondegård 

sammesteds, som hans broder Oluf Lauridsen oplod ham; 4 dlr. 

- Oluf Lauridsen i Jordrup, fæstet den gård i Knudsbøl, som Peder Jepsen 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Peder Nielsen i Knudsbøl, fæstet et bolshus sammesteds, som hans fader 

Niels Pedersen oplod ham; 2 dlr. 



- Thomas Jepsen (el. Thomas Ibsen) i Noes, fæstet et gammelt byggested i 

Gejsing, liggende til Kronens gård i Noes, som nu igen er ført byggeri 

på; 1 dlr. 

- Mads Pedersen i Bække, givet til husbondhold af de to parter af en 

bondegård sammesteds, som hans fader Peder Nielsen har opladt ham; 5 dlr. 

- Thomas Iversen i Gelballe, fæstet et bol i Lunderskov, som Ebbe Nielsen 

afdøde, og Lene Ebbes oplod ham; 4 dlr. 

 

HOLMANS 

- Hans Thomassen i Vinding, fæstet en gård sammesteds, som Peder 

Thomassen afdøde; 12 dlr., 1 okse 

- Peder Jørgensen i Brejning, fæstet en gård sammesteds, som Bertel 

Andersen oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Oluf Hansen i Andkær, fæstet en gård sammesteds, som hans fader Hans 

Thomassen Skovgård afdøde, og hans moder Else Hanskone oplod ham; 12 

dlr., 1 okse. [søgehjælp: Schouffgaard, Skougaard, Schougaard] 

- Jørgen Lauridsen Kjeldbeck i Gauerslund, fæstet en gård sammesteds, som 

hans stedfader Peder Nielsen oplod ham; 10 dlr., 1 okse 

- Mads Pedersen i Stallerup, fæstet en gård i Smidstrup, som Jens Hansen 

afdøde; 14 dlr., 1 okse 

- Søren Pedersen i Vinding, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Peder Mikkelsen skrædder oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Iver Sørensen i Smidstrup, fæstet en gård sammesteds, som Søren Nielsen 

smed afdøde, og hans moder Karen Sørens oplod ham; 12 dlr., 1 okse 

- Jens Pedersen på Nebbegård, givet til stedsmål af et bolshus i Rans, 

ved Skræpled, som Terkel Terkelsen er afdød; 1 dlr. 

- Søren Nielsen i Hyby, givet til husbondhold af en bondegård i Pjedsted, 

kaldet Surkær, på 10 års tid; 4 rdl. 

 

JERLEV 

- Christen Andersen, født i Vork, fæstet en gård sammesteds, som Nis 

Nielsen oplod ham; 14 dlr., 1 okse 

- Niels Pedersen i Højen, givet til husbondhold af en halv bondegård 

sammesteds, som Jens Nielsen Rød (el. Jens Nielsen Røø) oplod ham; 4 rdl. 

- Jørgen Christensen i Højen, fæstet et bolshus sammesteds, som Christen 

Olufsen afdøde, og hans moder Johan Christens oplod ham; 1½ rdl. 

 

TYRSTRUP (i Haderslevhus Len) 

- Oluf Poulsen i Skartved, fæstet et gadehus sammesteds, som hans fader 

Poul Pedersen skomager oplod ham; 1 dlr. 

 

ELBO 

- Søren Madsen i Trelde, fæstet et bolshus sammesteds, som Hans Pedersen 

oplod ham; 2 dlr. 

- Jep Knudsen i Stallerup, givet til husbondhold af en bondegård i 

Bredstrup, som Jørgen Thimsen oplod ham; 4 dlr. 

- Peder Mikkelsen i Erritsø, fæstet Erritsø Mølle, som Jes Sørensen 

afdøde; 10 dlr. 

- Frederik Gans, fæstet Ødstedgård, som var meget forfalden, og som 

Kaptajn Johan Mor frarømte; 40 dlr. 

- Mads Pedersen i Erritsø, fæstet en gård sammesteds, som hans fader 

Peder Pedersen Holt oplod ham; 15 dlr., 1 okse 

- Niels Jepsen (el. Niels Ibsen) i Skærbæk, givet til husbondhold af en 

halvgård, som hans fader Jep Nielsen oplod ham; 5 dlr. 

- Hans Hansen af Højrup, fæstet en gård i Bredstrup, som Peder Steffensen 

afdøde; 10 dlr. 



- Peder Thorsen (el. Peder Tordsen) af Ullerup, fæstet en gård i Hyby, 

som Peder Pallesen oplod ham; 9 dlr., 1 okse 

 

TØRRILD 

- Ærlige og velbyrdige mand Niels Vind Nielsen [Niels Nielsen Vind] til 

Ullerup, fæstede en eng liggende nord for Vejle, som Peder Lassen i 

Kærbølling fradøde; 10 dlr 

- Søren Jensen i Jelling, fæstet en halvgård sammesteds, som hans fader 

Jens Nielsen afdøde, og hans moder Else Jeskone [sic] oplod ham; 16 dlr., 

1 okse 

 

SLAV 

- Hans Madsen i Skødebjerg, fæstet den gård sammesteds, som hans fader 

Mads Rasmussen oplod ham; 7 dlr., 1 okse 

- Niels Eskildsen og Jens Pedersen, begge i Grenkrog, fæstet den gård 

sammesteds, som Eskild Jensen afdøde, og Bodil Eskilds oplod dem; 20 dlr. 

- Niels Iversen i Klink, fæstet en halvgård i Mojvig (el. Majvig? 

"Maaivigh") som Peder Nielsen påboede og har opladt ham; 8 dlr. 

- Niels Gregersen i Elkær, fæstet en halvgård i Plovslund, som Peder 

Madsen oplod ham; 6 dlr. 

 

SKAST 

- Hans Jørgensen i Vesterbæk, fæstet en halvgård sammesteds, som Jep 

Christensen afdøde; 20 dlr. 

 

(sagfald opsl. 242) 

 

== 1623/24 == (film #2, opsl. 29ff) 

 

KIRKEBOL- og JORDER (opsl. 14) 

- Gunde Lange fæstet Almind og Bramdrup sognes korntiender 

- Jørgen Bülow fæstet Brande sogns korntiende 

- Lene Juel fæstet Vinderlev sogns korntiende 

- dec. 1623, Rasmus Pedersen i Uldum fæstet K.M. anpart korntiende af 

Uldum sogn, 8 dlr. 

- dec. 1623, Mikkel Blymester og Mads Nielsen i Grejs, på menige 

sognemænds vegne sammesteds, fæstet K.M. anpart korntiende af Grejs sogn; 

10 rdl. 

- 4. jan. 1624, Kirstine Juel fæstet Sindbjerg sogns korntiende 

- samme dag, Marine Juel fæstet Langskov sogns korntiende 

- 3. febr. 1624, Christen Olufsen i Torsbøl fæstet fire kirkeagere i 

Veerst sogn; 1 rdl. 

- Gunde Lange også fæstet Skanderup sogns korntiende 

- 11. dec. 1623, Jes Jepsen (el. Jes Jebsen) i Skærbæk fæstet noget 

kirkejord, som ligger til Taulov kirke; 6 rdl. indfæstning + 10 skp. byg 

årligt til kirken 

- 14. apr. 1624, Søren Pedersen i Skærbæk fæstet et kirkebol og en toft, 

liggende til Taulov kirke; 5 rdl. indfæstning + "den del der bør, og 

deraf ganget haver med rette" til kirken 

 

BRUSK 

 

- 30. sept. 1623, Thue Iversen fæstet den gård i Harte, som Hans 

Mikkelsen oplod for ham; 14 rdl., 1 okse 

- 5. okt. 1623, Mads Thomassen fæstet et øde byggested i Strandhuse; 1 

rdl. 



- 3. aug. 1623, Jens Nielsen Due i Starup fæstet en gård sammesteds, som 

Mads Hansen smed oplod for ham; 12 rdl., 1 okse 

- 21. aug. 1632, Anders Hansen i Bjert fæstet en gård i Harte, som Karen 

Jenskone oplod for ham; 14 rdl., 1 okse 

- 12. okt. 1623, Søren Hansen fæstet den gård i Håstrup, med et ødebols 

jord, sammesteds, som hans fader Hans Iversen oplod; i alt 14 rdl. 1 okse 

- (u. dato) Hans Nielsen Due fæstet den gård i Starup, som hans fader 

[sic] Knud Due fradøde; 12 rdl., 1 okse 

- 15. febr. 1624, Laurids Madsen fæstet det gadehus i Dons, som hans 

moder Kirsten Madskone oplod for ham imod at han skal opholde og føde 

hende; 1 rdl. 

- 16. febr. 1624, Peder Eriksen (el. Peder Jerriksen) fæstet den gård i 

Starup, som Hans Andersen oplod for ham, imod at han skal give ham ophold 

i hans livstid; 10 rdl., 1 okse 

- (u. dato) Rasmus Pedersen i Fredsted, fæstet et bol sammesteds, som 

hans fader Peder Jensen fradøde; 12 rdl. 

- 16. april 1624, Anders Nielsen fæstet det hus i Strandhuse, som hans 

fader Niels Poulsen fradøde; 2 rdl. 

- 12. marts 1624, Peder Pedersen i Bramdrup givet til husbondhold af en 

gård i Harte, som Morten Nielsen afstod; 5 rdl. 

- 2. april 1624, Niels Jensne fæstet den lille gård i Ejstrup, som Anders 

Pedersen skrædder fradøde; 10 rdl. 

- 12. april 1624, Hans Pedersen fæstet det smedehus i Viuf, som Søren 

Hansen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 2 rdl. 

- (u. dato) Hans Christensen i Nebel fæstet et hus sammesteds, som Søren 

Olufsen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 3 rdl. 

- (u. dato) Jørgen Terkelsen (el. Jørgen Therkildsen), fæstet en gård i 

Tiufkær, som Jørgen Mogensen(?) oplod for ham; 12 rdl. 

- (u. dato) Jens Pedersen i Fredsted, fæstet et lille bol i Starup, som 

Kirstine Peders sammesteds oplod for ham; 3 rdl. 

 

ANST 

- 13. sept. 1623, Mikkel Iversen fæstet en gård i Gelballe, som hans 

fader oplod for ham; 16 rdl., 1 okse 

- 6. dec. 1623, Jep Madsen Hvid, fæstet en gård i Skanderup, som Mikkel 

Iversen oplod for ham; 24 rdl., 1 okse 

- 19. okt. 1623, Hans Jepsen fæstet den gård i Hjarup, som Jørgen Jensen 

fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 10 rdl., 1 okse 

- 29. okt. 1623, Iver Lassen givet til husbondhold af fjerdeparten af den 

gård i Revsinghoved, som Hans Sørensen på hans sønnebørns vegne stedte 

ham ind på, på et 18 års mål; 2 rdl. 

- 3. febr. 1624, Christen Olufsen, barnefødt i Knudsbøl, fæstet den lille 

forfaldne gård Thersbøl; 12 rdl. 

- 10. marts 1624, Mads Olufsen fæstet et gadehus i Knudsbøl, som hans 

fader fradøde; 2 rdl. 

- 1. marts 1624, Erik Hansen fæstet den halvgård i Skanderup, som Oster 

Jepsen oplod for ham; 12 dlr., 1 okse 

- 26. apr. 1624, Jens Christensen fæstet den noget forfaldne halvgård i 

Asbo, som Peder Gjødesen oplod for ham; 8 rdl. 

 

HOLMANS 

- 28. juli 1623, Jørgen Nielsen givet til husbondhold af en halvgård i 

Børkop ejet af bonden Hans Munk; 4 rdl. 

- 1. aug. 1623, Peder Ravn i Sellerup fæstet et bol sammesteds, som 

Anders Pedersen fradøde; 5 rdl. 



- Tim Pedersen (el. Thimb Pedersen) i Sellerup fæstet et bol sammesteds, 

som Oluf Simonsen fradøde; 4 rdl. 

- 20. nov. 1623, Niels Nielsen i Mørkholt fæstet en gård sammesteds,som 

hans fader Niels Vilsen oplod for ham; 10 rdl., 1 okse 

- (u. dato) Anders Nielsen fæstet et bol i Gårslev, som hans fader Niels 

Pedersen oplod for ham; 6 rdl. 

- 17. marts 1624, Hans Gregersen fæstet et gadehus i Andkær, som Terkel 

Hellesen (el. Terkild Hellesen) oplod for ham, imod at han skal 

underholde de gamle på stedet; 1 rdl. 

 

JERLEV 

- 18 dec. 1623, Peder Pedersen fæstet Ballesgård, som Mads Sørensen oplod 

for ham imod at får en stor aftægt ("enn stor Thegt") af stedet; 20 rdl., 

1 okse 

- samme dag, Hans Jensen fæstet en gård i Ågård, som hans moder oplod for 

ham; 8 rdl., 1 okse 

- 11. marts 1624, Søren Jensen i Tågelund fæstet en gård sammesteds, som 

hans moder oplod for ham; 10 rdl., 1 okse 

- (samme dag), Hans Nielsen fæstet et bol i Ågård, som Jens Skomager 

oplod for ham; 2 rdl. 

- (samme dag), Christen Pedersen i Vork, fæstet en halvgård, som han har 

besiddet siden han holdt [læs: var] soldat; 5 rdl. 

- samme dag, Iver Albertsen fstet den halve part af Tansgård(?) 

("Thannsgaard"); 6 rdl. 

- samme dag, Niels Christensen Brun i Spjarup, fæstet sin gård, som er 

meget fordærvet af sand, som han havde mens han var soldat; 4 rdl. 

- samme dag, Jes Christensen fæstet en gammel gård i Torsted, som hans 

fader Christen Hansen oplod for ham; 16 rdl. 

- samme dag, Morten Sørensen i Torsted, fæstet sin halvgård sammesteds, 

som han har haft siden han var soldat; 8 rdl. 

- samme dag, Jens Pedersen i Torsted fæstet den halvgård...; 16 rdl. 

- samme dag, Anders Christensen i Vork, fæstet en gård sammesteds, og 

eftersom han er en gammel mand skal han kun give; 13 rdl. 

- 12. marts 1624, Peder Jensen fæstet den gård i Egtved, som han havde i 

brug mens han var soldat; 10 rdl. 

- samme dag, Niels Griis i Bølling, givet til husbondhold af en halvgård 

sammesteds; 3 dlr. 

- ligeledes gav han for en halvgård sammesteds, som han havde mens han 

var soldat; 3 dlr. 

- samme dag, Mads Christensen fæstet den gård i Tudved, som han havde 

brugt nogen tid mens han var soldat, og opholder sin fader og moder på; 

16 dlr., 1 okse 

- samme dag, Søren Jensen fæstet en gård i Ødsted, som han holdt soldat 

af i 6 år; 10 dlr. 

- samme dag, Hans Nielsen i Jerlev, givet til husbondhold af en gård, han 

havde købt, og holdt soldat af i 6 år; 2 rdl. 

- (u. dato), Hans Nielsen i Højen, givet til husbondhold af en lille 

halvgård sammesteds; 3 rdl. 

 

ELBO 

- 11. april 1623, Palle Andersen fæstet det hus i Skærbæk, som Villads 

Sørensen oplod for ham; 1½ rdl. 

- (u. dato), Niels Christensen fæstet et bol i Hybo, som hans fader 

Christen Hansen oplod for ham; 6 rdl. 

- 1. okt. 1623, Jacob Madsen fæstet den gård i Hyby, som Niels Sørensen 

oplod for ham; 10 rdl., 1 okse 



- 4. febr. 1624, Christen Hansen fæstet den gård i Trelde, som Hans 

Madsen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 12 rdl., 1 okse 

- samme dag, Søren Madsen fæstet den gård i Egeskov, som Jens Hansen 

oplod for ham imod at han gifter sig med hans datter og giver ham et godt 

ophold; 8 rdl., 1 okse 

- 6. februar 1624, Henning Sørensen, fæstet den gård i Handrup, som Peder 

Pedersen fradøde; 20 rdl., 1 okse 

 

TØRRILD 

- 8. okt. 1623, ærlig og velbyrdig mand Niels Vind til N. fæstet 

halvparten af en englod i Rodskærenge, liggende ved Vejle, som afgangne 

fru Marine Skram tilforn brugte begge parter af; 5 rdl. 

- ligeledes fæstede ærlig og velbyrdig frue Sophia Bülow til N. den anden 

halve part af fornævnte engelod udi forbemeldte Rodskærenge; 5 rdl. 

- 9. dec. 1623, Jes Lassen i Jelling fæstet en halvgård sammesteds, som 

hans stedfader Søren Madsen oplod for ham; 8 rdl., 1 okse 

- 22. marts 1624, Mette Gjødesdatter i Randbøl fæstet tredjeparten af de 

fire engeskifter liggende udenfor Vejle, som hendes husbond Anders 

Christensen fradøde efter at have fæstet sammen med Mads Madsen og Niels 

Sørensen; 2½ rdl. 

- 7. april 1624, Hans Nielsen fæstet den halvgård i Jelling, som Niels 

Andersen oplod for ham; 15 rdl., 1 okse 

 

NØRVANG 

- (u. dato) Peder Ibsen (el. Jepsen) givet til husbondhold af en 

bondegård i Vinderslev, som Christen Ibsen (el. Jepsen) solgte til ham; 7 

rdl. 

- 12. april 1624, Jens Clemendsen og Las Nielsen givet til husbondhold af 

hver sin halvpart af en bondegård i Uhre, som Jens Clemendsen holdt 

soldat af; 2 rdl. 

- 11. april 1624, Peder Terkelsen (el. Peder Terkildsen) givet til 

husbondhold af en lille halv bondegård i Vinderslev, som han har besiddet 

en tid lang mens han holdt soldat af den; 2 rdl. 

- samme dag, Søren Nielsen givet til husbondhold af en ringe halv 

bondegård i Gammelby, som han i lige måde en tid lang holdt soldat af; 2 

dlr. 

 

SLAV 

- 4. okt. 1623, Jep Rasmussen fæstet et gårdhus (gadehus?) i Vorbasse, 

som Niels Degn oplod for ham; ½ rdl. 

- 25. apr. 1624, Niels Christensen fæstet det halve gadehus i Vorbasse, 

som hans moder Maren Christens fradøde; 1 dlr. 

 

(sagfald opsl. 38) 

 

== 1624/25 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1625/26 == (film #2 opsl. 8) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (film #1 opsl. 584) 

- hr. Berent Fallenkamp i Pjedsted, fæstet 21. stykker kirkejord, de 9 

til Pjedsted og de 12 til Herslev kirke, udi Brusk herred, for sin 

livstid, efter prinsens skrivelse, à 1 dlr. skæppeskyld; 8 dlr. 



- 10. marts 1626, Mads Iversen fæstet det kirkebol i Gesten, som hans 

moder oplod for ham, imod at han føder og underholder hende mens hun 

lever; 9 rdl. 

- (u. dato) Thomas Nielsen i Erritsø, fæstet den kirkejord på Erritsø 

mark, som hans fader brugte og fradøde; 7 dlr. 

 

BRUSK 

- 5. maj 1625, Hans Buhl givet til husbondhold af den bondegård i Eltang, 

som Mads Nielsen fradøde, og hvis enke han skal underholde; 5 rdl. 

- samme dag, Christen Jørgensen Buhl givet til husbondhold af den 

bondegård i Lilballe, som Poul Poulsen frakom; 4 rdl. 

- 27. aug. 1625, Thomas Pedersen og Jep Nielsen i Tolstrup fæstet det 

fiskeri i "dennd Tingsted och till Kongsted broe", som strækker sig ved 

Tolstrup mark; 1 dlr. indfæstning + ½ mk. årligt 

- Niels Andersen i Vester Nebel, givet til husbondhold af den bondegård 

sammesteds, som Søren Olufsen frakom; 4 dlr. 

- Overnævnte Søren Olufsen, fæstet den lille halvgård, som Søren Andersen 

fraflyttede; 7 dlr. 

- Iver Hansen i Starup, fæstet det lille bol sammesteds, som Frederik 

Jørgensen oplod for ham; 1½ dlr. 

- Kjeld Sørensen, fæstet Stubdrup Mølle, som hans fader Søren Mouridsen 

oplod forham, imod at han underholder den gamle; 12 dlr. 

- Ligeledes fæstede han et kålgårdsted derved som der går 1 mk. af til 

landgilde; 1 dlr. 

- Jens Christensen Svarrer (el. Jens Krestensen Svarrer) fæstet det hus i 

Sønder Vilstrup, som Jørgen Jørgensen iboede og oplod for ham; 1 dlr. 

- Oluf Nielsen sammesteds (Sønder Vilstrup eller Viuf?) givet til 

husbondhold af den bondegård i Viuf, som hans fader og moder fradøde; 6 

dlr. 

- Ligeledes tog han husbondhold af det bol, som gamle Jens Mikkelsen 

påboede, og som [dennes søn] Mikkel Jensen gav Oluf Nielsen i medgift, da 

Oluf ægtede Mikkels søster, og lovede at give ham skøde på; 4 rdl. 

- Morten Jensen i Almind fæstet den gård sammesteds, som hans stedfader 

Niels Iversen oplod for ham imod at han underholder begge de gamle i 

deres livstid; 14 rdl., 1 okse 

- Niels Thomassen, født i Gelballe, fæstet den gård i Ejstrup, som Niels 

Jensen fradøde, og hvis gamle enke han skal tage til ægte; 8 dlr., 1 okse 

- Thomas Henningsen, født i Strandhuse, fæstet et hus sammesteds, som 

Peder Ebbesen oplod for ham; 1 dlr. 

- Niels Thomassen fæstet det gadehus i Ågård, som Hans Nielsen oplod for 

ham; 1 dlr. 

- Jens Hansen i Viuf fæstet den lille halve gård sammesteds, som hans 

fader Hans Terkelsen (el. Hans Terkildsen) oplod for ham imod at han 

underholder den gamle; 10 dlr. 

- Jørgen Espensen Buhl fæstet den gård i Viuf, som Laurids Nielsen 

fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 8 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen, født i Viuf, fæstet den gård i Håstrup, som Peder 

Mikkelsen iboede og oplod for ham, i mod at han underholder ham; 18 dlr. 

- Christen Olufsen fæstet et lille bol i Bjert, som Iver Sørensen oplod 

for ham; 3 rdl. 

- Poul Jensen, født i Stenderup, fæstet den lille gård sammesteds, som 

hans fader fradøde; 12 rdl. 

- Mads Andersen fæstet den lille gård i Vester Nebel, som hans moder 

oplod for ham, i mod at han underholder hende i hendes livstid; 14 dlr. 

 

ANST 



- Jens Madsen i Egholt fæstet den gård sammesteds, som Mads Ebbesen 

fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 12 dlr., 1 okse 

- Søren Nielsen, Niels Iversen og Jørgen Jensen i Højrup fæstet den 

ødegårds brugelighed, som Søren Madsen, Erik Hansen og Søren Snedker 

havde i brug; 12 rdl. 

- Mads Eskildsen i Egholt fæstet den gård sammesteds, som hans fader 

Eskild Madsen (el. Eske Madsen) oplod for ham, imod at han underholder de 

gamle; 12 dlr., 1 okse 

- Ebbe Nielsen i Dollerup givet til husbondhold på den halve bondegård 

sammesteds, som Markus Nielsen oplod for ham; 2 dlr. 

- Hans Nielsen i Skanderup fæstet det bol sammesteds, som Las Nielsen 

oplod for ham imod at han ægtet hans datter og underholder den/de gamle; 

8 dlr. 

- Knud Buch i Hjarup, fæstet den halvgård sammesteds, som Hans Buch oplod 

for ham, imod at han underholder de gamle; 15 dlr. 

- Markus Nielsen fæstet den halvgård i Søgård, som Ebbe Nielsen oplod for 

ham; 15 dlr. 

- Søren Andersen i Vester Vamdrup fæstet den gård sammesteds, som Hans 

Ankersen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 16 dlr., 1 okse 

- Eske Andersen (el. Eskild Andersen) i Nagbøl og Hans Pedersen i 

Bønstrup fæstet et garnsæt i den bæk imellem Hjarup og Søgårds søer, så 

og som den løber af Søgårds sø igennem ved Vamdrup kirke; 1 dlr. 

indfæstning + ½ mk. årligt 

- Thomas Nielsen fæstet den gård i Store Anst, som Jes Basse fradøde, og 

hvis enke han skal tage til ægte; 16 dlr. 

- Ligeledes fæstede han en lille kirketoft syd for Pugmaj, indfæstningen 

inkluderet i overnævnte sum. 

- Joen Jepsen og Mads Hansen i Seest, fæstet den tengård ved Hjortmaj, 

som Jep Knudsen findes indskrævet for i jordebogen; 1 dlr. 

- Jep Hansen fæstet den gård i Lejrskov, som Anne Niels Sørensens (el. 

Nis Sørensens) og hends børn fradøde udi pestilens. Hans gård var tilforn 

taget fra ham til en løjtnant, og han efter K.M. nådigste bevilling 

overlades han den uden indfæstning. 

- Jens Christensen "havde Aggested, udi Asbo", fæstet den halvgård i 

Bække, som Peder Pedersen oplod for ham; 12 dlr. 

- Laurids Nielsen i Vrå fæstet den lille forfaldne gård sammesteds, som 

Espen fradøde; 10 dlr. 

- Niels Jepsen fæstet den gård i Lejrskov, som "Folskone" var afdød, og 

Jep Hansen før ham havde bekommet og nu oplod for ham. Skal efter de 

vilkår give; 15 dlr. 

- Lauge Jensen i Veerst givet til husbondhold af den halve bondegård 

sammesteds, som hans fader og moder oplod for ham, imod at han 

underholder de gamle; 7 rdl. 

- Niels Laugesen fæstet det bol i Øster Vamdrup, som Poul Iversen oplod 

for ham, imod at han underholder de gamle; 2 dlr. 

- Anders Jensen fæstet det bol i Vester Vamdrup, som hans fader Jens 

Andersen Skomager oplod for ham, imod at han underholder de gamle; 1½ 

dlr. 

- Anders Terkelsen (el. Anders Terkildsen) fæstet den "onde" ødegård i 

Asbo, som hans fader havde iboet; 10 dlr. 

- Mikkel Olufsen fæstet den halve ødegård sammesteds, som Jens 

Christensen (el. Jens Krestensen) må drage fra; 3 dlr. 

- Poul Steffensen givet til husbondhold af den bondegård i Bække, som 

hans fader havde tilforhandlet sig og brugte; 3 dlr. 

- Iver Sørensen i Seest givet til husbondhold på den halve bondegård 

sammesteds, som Jes Olufsen iboer. Han skal besidde den i 10 år; 4 dlr. 



 

HOLMANS 

- Hans Munk i Hvilsbjerg og Morten Ulv i Sellerup fæstet den lille bæk 

imellem Andkær skov og Vinding skov, som kaldes Ibæk; ½ dlr. indfæstning 

+ ½ mk. årligt 

- Henrik Ravn, Hans Pedersen og Tim Sørensen (el. Thimb Sørensen) i 

Børkop fæstet den å fra Børkop Mølle til Delemaj ("Diellemaj"); ½ dlr. 

indfæstning + 8 sk. årligt 

- Mikkel Sørensen fæstet det hus i Gårslev, som Jørgen Boesen oplod for 

ham; 2 dlr. 

- Jens Nielsen, tjenende på Nebbe, fæstet en ødegård i Gårslev, som Søren 

Buhl påboede, hvem han skal give noget til ophold; 10 dlr. 

- Oluf Friis i "Gedslev" (Gårslev?) fæstet den bæk imellem stranden og 

Skikkeballe, som kaldes Mårbæk; ½ dlr. indfæstning + 8 sk. årligt 

- Hans Hansen og Peder Ravn, begge i Skærup, fæstet den Å, som løber 

igennem Skærup Maj fra Vindingvads bro til Børkop mølledam; ½ dlr. 

indfæstning + 8 sk. årligt 

- Søren Jensen fæstet den gård i Pjedsted, som hans fader Jens Jørgensen 

iboede og oplod for ham, imod at han underholder den gamle i hans 

livstid; 16 dlr., 1 okse 

- Peder Tøgersen fæstet det gadehus i Gårslev, som Niels Tøgersen 

påboede; 1 dlr. 

- Mads Sørensen fæstet den gård i Andkær som hans fader Søren Pedersen 

påboede og oplod for ham, imod at han underholder ham i hans livstid; 14 

dlr., 1 okse 

- Iver Jørgensen i Sellerup fæstet den gård sammesteds, som hans fader 

oplod for ham, imod at han føder begge de gamle i deres livstid; 6 dlr. 

- Søren Christensen i Sellerup fæstet det bol sammesteds, som Jes Nielsen 

oplod for ham, imod at han underholder de gamle; 2 dlr. 

- Peder Hansen, som har været indskrevet for soldat, fæstet den gård i 

Brøndsted, som hans fader oplod for ham, imod at han forskaffer en anden 

dygtig karl i sit eget sted; 16 dlr., 1 okse 

- Poul Espensen fæstet den gård i Børkop, som Espen Andersen fradøde, og 

hvis enke han skal tage til ægte; 10 dlr., 1 okse 

- Hans Jepsen fæstet den gård i Gårslev, som hans moder Anne Jeppes oplod 

for ham, imod at han underholder hende og forskaffer en soldat; 12 dlr., 

1 okse 

- Søren Lauridsen fæstet den gård i Vinding, som hans fader Laurids 

Sørensen fradøde, imod at han underholder sin moder i hendes livstid; 16 

dlr., 1 okse 

- hr. Berent Fallenkamp i Pjedsted fæstet den bæk, som løber fra Delemaj 

til Sarkemaj; ½ rdl. indfæstning + ½ rmk. årligt 

 

JERLØV 

- Christen Hansen fæstet det lille bol i Vork, som Christen Sørensen 

oplod or ham; 2  rdl. 

- Jens Jensen, født i Tågelund, fæstet den gård i Egtved, som Maren 

Laskone oplod forham, imod at han underholder hende og hendes moder; 14 

dlr., 1 okse 

- Søren Jensen fæstet det bol i Vork, som Jes Iversen havde fæstet før 

ham, hvem han skal give ophold; 2 rdl. 

- Oluf Hansen i Borlev, givet til husbondhold af det bondebol sammesteds, 

som Morten Hansen fradøde; 3 dlr. 

- Kaptajn Jens Rasmussen i Hjelmdrup fæstet det bol i Vork, som 

ovennævnte Søren Jensen tilforn havde nyligt fæstet og nu igen oplod; 1 

dlr. 



- Niels Buch fæstet det gadehus i Vork, som Christen Hansen oplod for 

ham. Han skal give og gøre deraf, som der plejer at gå, så også [udgive] 

skat når den påbydes; 1 dlr. 

- Anders Lauridsen givet til husbondhold af den halve bondegård, som hans 

fader Laurids Christensen oplod for ham, imod at han underholder de 

gamle; 4 dlr. 

- Jens Thomassen fæstet den halvgård i Rugsted, som Hans Nielsen iboede, 

og oplod for ham, imod at han underholder hans søsterdatter og begge de 

gamle i deres livstid; 12 dlr. 

- 24. nov. 1625, Morten Bundesen i Jerlev, fæstet den bæk imellem Jerlev 

og åen; ½ dlr. indfæstning + 8 sk. årligt 

- Las Thomassen fæstet en lille gård i Ågård imod at tage enken derpå til 

ægte; 10 dlr. 

 

ELBO 

- Jens Hansen, født i Børup, fæstet det lille bol i Skærbæk, som Oluf 

Hansen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 4 dlr. 

- Jep Clausen i Børup fæstet det lille bol, som Karen Sørensdatter oplod 

for ham; 2 dlr. 

- Bertel Hansen fæstet den gård i Erritsø, som Niels Thuesen fradøde, 

imod at han underholder den gamle kvinde på stedet; 12 dlr., 1 okse 

- Mads Pedersen fæstet den lille gård i Erritsø, som Hans Olufsen 

fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 8 dlr., 1 okse 

- Peder Hansen Lund fæstet den gård i Ullerup, som Peder Madsen fradøde, 

hvis enke han skal tage til ægte; 12 dlr., 1 okse 

- Hans Jensen i Søholm fæstet det lille bol i Skærbæk, som Peder Thuesen 

og hans hustru fradøde; 1 dlr. 

- Thomas Jepsen givet til husbondhold på det bondebol i Erritsø, som hans 

fader Jep Thomassen oplod for ham; 1 dlr. 

- Hans Jensen i Søholm fæstet det lille bol på Erritsø gade, som Henrik 

Spillemand oplod for ham; 1 dlr. 

- Jørgen Lassen i Handrup fæstet det stykke eng, som kaldes Brodals 

Møllested, som salig Casper Markdanner erlagde til det hus sammesteds, 

han iboer, efter tingsvidnes lydelse, og som Lauge Madsen tilforn havde; 

2 dlr. 

- Iver Pedersen fæstet den gård i Erritsø, som hans fader Peder Gregersen 

(el. Per Gregersen) oplod for ham, imod at han underholder de gamle i 

deres livstid; 10 dlr., 1 okse 

- Søren Thuesen givet til husbondhold på den lille bondegård i Taulov 

Nebel; 3 dlr. 

- Peder Simonsen givet til husbondhold på den halve bondegård, som Jens 

Hansen er fradød i Handrup. Han skal ægte Jens Hansens ene datter og 

forliges med de andre og deres lavværger, samt underholde den gamle 

kvinde på stedet, efter tingsvidnes lydelse; 4 dlr. 

- Ude Nielsen (el. Wide Nielsen) i Nebel, fæstet et trendingssted i Tårup 

Å ved Troldholms ("Thraallholms") enge, så vidt hans egen eng strækker 

sig på den ene, og så vidt Højrup enge strækker sig på den anden side; 1 

dlr. indfæstning + ½ mk. årligt 

- Laurids Jensen Buhl givet til husbondhold på den halve bondegård i 

Hyby, som hans fader Jens Pedersen Buhl oplod for ham, imod at han 

underholder de gamle; 2 dlr. 

- Thomas Nielsen givet til husbondhold på den halve bondegård, som hans 

fader fradøde, imod at han opholder sin moder; 4 dlr. 

- Jens Lauridsen fæstet en lille gård i Bredstrup, som hans fader oplod 

for ham, imod at han underholder den gamle i hans livstid; 8 dlr., 1 okse 



- Niels Jensen i Trelde fæstet et lille bol sammesteds, som Maj Sørens 

oplod for ham, imod at hun skal have værelse hos ham i hendes livstid; 3 

dlr. 

- Peder Steffensen i Egum fæstet en gård sammesteds, som hans gamle moder 

oplod for ham, hvem han skal underholder; 12 dlr. 

 

TØRRILD 

- Søren Mortensen fæstet den halvgård i Jelling, som Morten Jepsen oplod, 

og hvis datter han skal tage til ægte, samt føde og underholde begge de 

gamle i deres livstid; 18 dlr., 1 okse 

- Christen Olufsen flytter fra Bindesbøl og fæster det bol kaldet Nedvad, 

som Mikkel Hansen oplod for ham; 4 dlr. 

 

NØRVANG 

- Christen Jensen i Skarrild givet til husbondhold af den halve 

bondegård, som Jens Christensen i Brandlund fradøde, hvis enke han skal 

tage til ægte; 5 dlr. dette år, 18 dlr. forgangne år 

 

SLAV 

- Mads Nielsen fæstet den gård i Vorbasse, som Thomas Clausen fradøde, 

hvis enke han skal tage til ægte; 16 dlr. 

- Anne Pedersdatter fæstet det halve gadehus i Vorbasse, som Jep Rasmusen 

oplod for hende; ½ dlr. 

- Peder Pedersen Mogensen fæstet det halve gadehus i Vorbases, som Niels 

Thygesen Kræmmer oplod; ½ dlr. 

 

SKAST 

- 3. april 1626, Knud Nielsen fæstet to parter af den gård i Vesterbæk, 

som Peder Jepsen (el. Peder Jebsen) fradøde; 40 rdlr. 

 

(sagfald film #2 opsl. 19) 

 

== 1626/27 == (opsl. 223) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 211) 

- 10. nov. 1626, Jep Kjeldsen i Åst og Søren Jensen i Geddesbøl har for 

deres livstid, på egne og menige sognemænds vegne, fæstet K.M. anpart 

korntiende af Lindeballe sogn i Tørrild herred, som skylder årligt 8 ørte 

korn; 8 rdl. 

- Ærlig og velb. mand Christian Rantzou til Bredenborg (Breidenburg?) har 

for sin livstid fæstet af K.M. anpart korntiende af Kollerup sogn i 

Tørrild herred, som skylder årligt til K. M. og præsten i samme sogn 7 

ørte korn; 7 rdl. 

- 6. marts 1627, Søren Jensen og Jens Nielsen i Viuf har for deres 

livstid, på egne og menige sognemænds vegne, fæstet K.M. anpart 

korntiende af Viuf sogn i Brusk herred, som årligt skylder 10½ ørte korn; 

10½ rdl. 

- 22. nov. 1626, Anders Nielsen i Gårslev har for sin livstid, på egne og 

menige sognemænds vegne, fæstet K.M. anpart korntiende af Gårslev sogn, 

som årligt skylder 19 ørte korn; 19 rdl. 

- April 1627, ærlig og velb. jomfru Sophia Staverskov til Ørlev (Ølluf?) 

har for sin livstid fæstet K.M. anpart korntiende af Give sogn i Nørvangs 

herred, som årligt skylder 13 ørte korn; 13 rdl. 

 

BRUSK 



- 11. maj 1626, Anders Jensen fæstet den lille gård i Almind, som Niels 

Hansen fradøde; 12 rdl. 

- 11. sept. 1626, Søren Madsen fæstet den kirkegård i Elgang, som hans 

fader Mads Sørensen oplod for ham, imod at han underholder de gamle; 12 

rdl. 

- 4. sept 1626, Thomas Hansen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som hans 

fader Hans Andersen oplod for ham, imod at han føder og underholder begge 

de gamle; 14 rdl. 

- 12. maj 1626, Niels Pedersen i Herslev Højrup fæstet en gård 

sammesteds, som Peder Skammelsen oplod for ham, imod at han får ophold 

der i sin livstid; 12 rdl., 1 okse 

- 19. juni 1626, Christen Madsen fæstet det bol i Viuf, som hans fader 

oplod for ham, imod at han føder de gamle; 4 rdl. 

- 2. maj 1626, Jens Jørgensen fæstet et gadehus i Tiufkær, som Jes 

Thuesen fradøde; 1 rdl. 

- 5. marts 1627, Hans Christensen fæstet den gård i Bramdrup, som Jep 

Christensen fradøde, imod at han tager enken til ægte og forsøger de små 

børn; 15 rdl. 

- 5. febr. 1627, Peder Nielsen fæstet den gård i Vester Nebel, som hans 

fader fradøde, og hans moder Karen Niskone [sic] oplod for ham; 17 rdl. 

- samme dag, Niels Nielsen, født i Nebel, givet for husbondhold på den 

halve bondegård i Fredsted, som Christen Nielsen fradøde, og hvis enke 

han skal tage til ægte; 5 rdl. 

- 11. februar 1627, Søren Clausen fæstet det lille bol i Håstrup, som 

Johanne Knuds oplod for ham, imod at hun får sit ophold der i sin 

livstid; 2 rdl. 

 

ANST 

- 2. juni 1626, Steffen Olufsen givet til husbondhold af den bondegård i 

Lejrskov, som Niels Pedersen Skanderup fradøde, og hvis enke han skal 

tage til ægte; 5 rdl. 

- 14. juni 1626, Mads Nielsen fæstet den lille gård i Lejrskov, som Hans 

Nielsen fradøde, og hvis enke han skal til ægte. Hun har 6 små børn og 

meget gæld; 8 rdl. 

- 4. sept. 1626, Iver Jensen fæstet den gård i Lejrskov, som Niels 

Lauridsen sidst fradøde efter nyligt at have fæstet i forgangne åringer, 

og hvis enke han skal tage til ægte; 1 okse 

- 2. juni 1626, Peder Pedersen fæstet den gård i Lejrskov, som hans moder 

Mette Peders oplod for ham; 24 rdl. 

- 23. nov. 1626, Erik Hansen, Johanne Horskiærs mand, fæstet det bol i 

Lunderskov, som Mikkel Iversen oplod for ham; 4 rdl. 

- 9. januar 1627, Jes Jepsen (el. Jes Jepsen), født i Seest, fæstet den 

tredjepart gård i Hjarup, som Margrethe Ivers oplod for ham; 8 rdl. 

 

HOLMANS 

- 1. sept. 1626, Iver Hansen fæstet den gård i Gauerslund, som hans fader 

Hans Hansen oplod for ham, imod at give ham og hans hustru en stor 

aftægt; 10 rdl. 

- 8. sept. 1626, Anders Thomassen (el. Anders Thammesen) i Brøndsted 

fæstet det bol, som hans fader Thomas Nielsen (el. Thammes Nielsen) 

sammesteds oplod for ham, imod at han underholder de gamle; 4 rdl. 

- 1. sept. 1626, Jørgen Markussen (el. Jørgen Markorsen) fæstet det bol i 

Vinding, som Jes Clausen oplod for ham, imod at han "giver minde" og 

opholder de gamle; 4 rdl. 

- samme dag, Jens Pedersen fæstet den gård i Spindstrup (Spidstrup?), som 

hans moder Anne Peders oplod for ham; 10 rdl. 



- samme dag, Christen Sørensen i Velling fæstet det bol sammesteds, som 

hans møder Kirsten Sørens oplod for ham; 10 rdl. 

- (u. dato), Niels Jensne fæstet det bol, som hans stedmoder oplod for 

ham, imod at han føder hende og hendes datter; 4 rdl. 

- 8. sept. 1626, Jørgen Hansen fæstet det bol i Lille Velling, som hans 

moder Anne Mikkelsdatter oplod for ham, imod at han underholder hende; 4 

rdl. 

- 1. sept. 1626, Iver Hansen fæstet den gård i Pjedsted, som hans fader 

Hans Iversen oplod for ham, imod at han underholder de gamle; 12 rdl., 1 

okse 

- 31. jan. 1627, Søren Haar fæstet Nebbe Hovedgård med møllen og et hus, 

som Jens Pedersen fradøde; 120 rdl. 

- 9. febr. 1627, Søren Olufsen, født i Rans, fæstet den gård i Mørkholt, 

som Niels Påske fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 12 rdl. 

- 6. dec. 1626, Niels Nielsen i Pjedsted og Lauge Bårrer(?) i Bredstrup 

fæstet et fiskeri fra Peder Thomassens (el. Peder Thammesens) 

trendingsted og til Kong(?)sted bro, som de Tolstrup mænd har haft i 

fæste; ½ (el. 1½?) rdl. 

- 23. febr. 1627, Niels Bundesen, født i Egum, fæstet den gård i Børkop, 

som Laurids Iversen oplod for ham, imod at han underholder begge de 

gamle; 10 rdl. 

- (u. dato) Peder Thomassen (el. Peder Thammesen) i Pjedsted fæstet den 

å, som løber fra Sarkemaj til Brede Å, som ikke tilforn har været 

[indskrevet?], men dog altid har været brugt til hans gård; 1 rdl. 

indfæstning, ½ rigsørt årligt 

 

JERLEV 

- 19. juni 1626, Vinter Sørensen givet til husbondhold af den bondegård i 

Egtved, som Søren Nielsen fradøde; imod at han "minder" med dem, der har 

den halve gård; 8 rdl. 

- samme dag, Christen Eskildsen fæstet den lille "onde" gård i Bøgvad, 

som Mads Jepsen (el. Mads Jebsen) fradøde; 7 rdl. 

- 5. okt. 1626, Jørgen Jensen, født i Højen, fædtet en gård i Rugsted, 

som Laurids Sørensen (el. Laurs Sørensen) fradøde, imod at han tager 

enken til ægte; 12 rdl., 1 okse 

- 1. sept. 1626, Las Lassen fæstet den gård i Højen, som hans moder oplod 

for ham, imod at han opholder hende i hendes livstid; 16 rdl., 1 okse 

- samme dag, Peder Sørensen fæstet den lille gård i Borlev, som hans 

stedmoder oplod for ham, imod at han underholder hende; 10 rdl., 1 okse 

- samme dag, Søren Jensen fæstet den lille gård i Ågård, som hans moder 

oplod for ham; 10 rdl., 1 okse 

- 25. nov. 1626, Hans Iversen givet til husbondhold af den halve 

bondegård i Bølling, som hans broder Jørgen Iversen fradøde, samt til 

fæste af halvparten af en halv otting kronjord, som altid har været brugt 

til samme bondegård; 8 rdl. 

- 24. nov. 1626, Jens Jensen fæstet det lille bol i Højen Stubdrup, som 

hans moder oplod for ham; 4 rdl. 

- 26. dec. 1626, Søren Jensen fæstet det bol i Stubdrup, som Maren 

Christens fradøde; 4 rdl. 

- 29. jan. 1627, Nis Andersen givet til husbondhold af den halve 

bondegård, som hans moder Mette Christens oplod for ham; 3 rdl. 

- 17. febr. 1627, Hans Jørgensen, født i Nebel, fæstet den gård i Starup, 

som Anne, Lauge Ridefogeds, oplod for ham, og som hun have benådning på; 

30 rdl. 

 

ELBO 



- 11. maj 1626, Niels Poulsen i Trelde fæstet et bol sammesteds, som hans 

fader oplod for ham, imod at give ham ophold i hans livstid; 7 rdl. 

- samme dag, Niels Jensen fæstet en gård i Taulov Nebel, som hans fader 

fradøde, og hans moder oplod for ham, imod at hun får sit ophold hos ham 

i sin livstid; 10 rdl., 1 okse 

- samme dag, Poul Sørensen fæstet et lille bol i Skærbæk, som hans moder 

oplod for ham, imod at hun får sit ophold der i sin livstid; 3 rdl. 

- 15. febr. 1627, Jens Nielsen fæstet den gård i Tårup, som hans moder 

oplod for ham, imod at give hende underhold i hendes livstid; 8 rdl. 

- 21. marts 1627, Thomas Terkelsen (el. Thammes Therkildsen) fæstetden 

gård i Ødsted, som Frederik Warens(?) fradøde, hvis enke han skal tage 

til ægte; 40 rdl. 

 

TØRRILD 

- 4. okt. 1626, Mads Mortensen fæstet det gadehus i Jelling, som Christen 

Andersen (Christen Ankersen??) fradøde; 1 rdl. 

 

(sagfald opsl. 234) 

 

== 1627/28 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1628/29 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1629/30 == (opsl. 283) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (opsl. 271) 

- 5. febr. 1630, Hans Steffensen i Lilballe fæstet en otting kirkegård på 

Lilballe mark; 3 rdl. 

- 19. apr. 1630, Hans Sørensen i Viuf fæstet den halve kirkeager på Viuf 

mark; 2 rdl. 

- 24. aug. 1629, Morten Påskesen i Jordrup fæstet kirketoften til Jordrup 

kirke og en ager derhos; 2 rdl. 

- 16. sept. 1629, Jens Pedersen i Jordrup fæstet et stykke kirkejord 

liggende til Jordrup kirke; 4 rdl. 

- 17. nov. 1629, Christen Pedersen i Søgård fæstet to kirkeagere til 

Harte kirke; 1 rdl. 

- 11. jan. 1630; Hans Hansen fæstet et kirkebol i Store Anst, som Mads 

Skomager iboede; 1 rdl. 

- 5. febr. 1630; Menige Skanderup sognemænd stedet og fæstet K.M. anpart 

korntiende af deres sogn; 24 rdl. 

- 15. apr. 1630; Hans Pallesen i Glibstrup fæstet den kirkejord, som har 

været brugt til den gård han påboer, hvoraf der gives 10 sk. årligt til 

Anst kirke; 2 rdl. 

- 18. juli 1629, Peder Pedersen fæstet det kirkebol i Smidstrup, som 

Niels Pedersen fradøde; 4 rdl. 

- 29. juli 1629, Henrik Ravn i Børkop fæstet et stykke kirkegord, som 

ligger til Gauerslund kirke; 4 rdl. 

- 12. aug. 1629, Hans Hansen i Vinding fæstet et lille stykke kirkejord 

liggende til Vinding kirke; 1½ rdl. 

- 26. aug. 1629, Peder Hansen fæstet kirkeageren til Gauerslund kirke; ½ 

rdl. 



- 11. dec. 1629, hr. Mogens Jensen i Gauerslund fæstet den kirkejord, som 

ligger til Gauerslund kirke, til vin og brød, som altid har fulgt 

præstegården; 4 rdl. 

- 12. dec. 1629, Jes Nielsen fæstet det gadehus [i Holmans herred...], 

som Jep Nielsen iboede; 1 rdl. 

- 5. febr. 1630, hr. Mogens fæstet den kirkejord, som skylder til 

Gauerslund kirke, som afdøde Iver Hanner (Iver Hansen??) havde i fæste; 2 

rdl. 

- 2. nov. 1629, Mikkel Pedersen fæstet det kirkebol i Jerlev, som German 

Joensen fradøde, hvis enke han skal ægte, samt føde de gamle på stedet; 3 

rdl. 

- 8. aug. 1629, ærlig og velb. mand Johan Brockenhuus til Lerbæk fæstet 

K.M. anpart korntiende af Hover(?) ("Haffuer") sogn; 12 rdl. 

- 9. febr. 1630, ærlig og velb. frue Sophia Bülow, salig Christen Thotts 

til Fårup, fæstet K.M. anpart korntiende i Brande sogn; 22 rdl. 

- Indkommet til fæste af anexpræstegården i Sindbjerg sogn; 4 rdl. 

 

BRUSK 

- 16. juli 1629, Hans Jensen, født i Almind, føstet den gård sammesteds, 

som Jens Terkildsen (el. Jens Terkelsen) fradøde med sin hustru, imod at 

skulle opføde de fire umyndige børn på stedet; 3 rdl. 

- 18. juli 1629, Poul Christensen fæstet de bol i Strandhuse, som Peder 

Olufsen fradøde; 3 rdl. 

- 20. juli 1629, Hans Mikkelsen fæstet den ødegård Ronshave, som Hans 

Jensen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 8 rdl. 

- samme dag, Jens Pedersen fæstet det bol i Fredsted, som Rasmus Poulsen 

fradøde med sin hustru, imod at skulle opføde og forsyne deres to små 

børn til de bliver 10 år gamle; 3 rdl. 

- 24. juli 1629, Hans Sørensen i Viuf fæstet det bol, som Hans Nielsen 

iboede; 3 rdl. 

- 27. juli 1629, Mads Simonsen af Lejrskov fæstet det bol i Viuf, som 

Oluf Nielsen fradøde, imod at skulle tage hans enke til ægte; 2 rdl. 

- samme dag, Jens Gregersen fæstet den forfaldne gård i Almind, som Søren 

Hansen fradøde; 7 rdl. 

- samme dag, Jørgen Jørgensen fæstet det gadehus, som [overnævnte?] Jens 

Gregersen fraflyttede; 1 rdl. 

- samme dag, Jep Sørensen fæstet den gård i Harte, som Peder Poulsen 

oplod for ham, imod at skulle underholde den gamle; 14 rdl. 

- samme dag, Jørgen Hansen fæstet det bol i Sønder Vilstrup, som Peder 

Andersen fradøde; 3 rdl. 

- 29. juli 1629, Jep Nielsen, på sin broder Jørgen Olufsens vegne, givet 

til husbondhold af en otting bolsjord i Tiufkær mark; 1 rdl. 

- samme dag, Peder Andersen fæstet det gadehus i Højrup, som Jørgen 

Larsen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 1 rdl. 

- samme dag, Iver Nielsen fæstet det gadehus i Starup, som Jens Pedersen 

oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Hans Nielsen Skrædder fæstet det lille bol i Sønder 

Vilstrup, som Peder Glannock(?) fradøde, imod at give den gamle kvinde på 

stedet husværelse; 2 rdl 

- 4. aug. 1629, Niels Rasmussen fæstet den ødegård i Sønder Vilstrup, som 

Steffen Jerlosen fradøde, hvis datter han skal tage til ægte; 7 rdl. 

- samme dag, Jens Poulsen fæstet det gadehus i Håstrup, som Peder 

Skrædder fradøde; 2 rdl. 

- 8. aug. 1629, Iver Sørensen fæstet det bol, som Søren Nielsen fradøde 

(u. stednavn); 2 rdl. 



- samme dag, Mads Hansen fæstet det lille bol i Strandhuse, som Hans 

Olufsen fradøde; 3 rdl. 

- samme dag, Mads Hemmingsen fæstet det bol i Strandhuse, som Hans Jensen 

fradøde; 3 rdl. 

- 14. aug. 1629, Jørgen Nielsen fæstet det gadehus, som Laurids Madsen 

oplod for ham (u. stednavn); 1 rdl. 

- 31. aug. 1629, Søren Jensen fæstet det gadehus i Viuf, som Clemend 

Madsen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 1 rdl. 

- samme dag, Anders Hieresen fæstet den forfaldne gård i Sønder Vilstrup, 

som Jens Nielsen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 11 rdl. 

- Desuden fæstede ham det gadehus i Sønder Vilstrup, som hans fader 

fradøde; 2 rdl. 

- 1. sept. 1629, Mads Iversen fæstet den forfaldne halvgård i Herslev, 

som Ebbe Andersen fradøde, imod at skulle tage hans enke til ægte; 5 rdl. 

- 2 sept. 1629, Niels Madsen fæstet den gård i Bjert, som Thomas Nielsen 

(el. Tommes Nielsen) fradøde, imod at skulle underholde de tre små børn 

på stedet i 8 år; 12 rdl. 

- samme dag, Peder Hansen fæstet den gård i Tiufkær, som Peder Madsen var 

fradød; 13 rdl. 

- 16. sept. 1629, Hans Lassen fæstet den ødegård i Almind, som Peder 

Nielsen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 7 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen fæstet det gadehus i Strandhuse, som Mads 

Koed iboede; ½ rdl. 

- samme dag, Poul Lauridsen fæstet det gadehus, med en lille toft ved, 

som Jens Skammelsen iboede (u. stednavn); 1 rdl. 

- 21. sept. 1629, Søren Jepsen fæstet den forfaldne gård i Højrup, som 

Peder Hansen fradøde, imod at tage hans enke til ægte; 8 rdl. 

- samme dag, Jens Christensen fæstet den gård i Bramdurp, som Hans 

Christensen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 10 rdl. 

- samme dag, Peder Sørensen blev betroet tingskriveriet i Brusk herred; 

10 rdl. 

- 30. okt. 1629, Christen Hansen fæstet den lille gård i Fredsted, som 

Iver Jensen fradøde, imod at skulle tage enken til ægte; 9 rdl. 

- 31. okt. 1629, Thomas Andersen fæstet den afbrændte gård i Viuf, som 

Jørgen Buhl fraflyttede; 8 rdl. 

- 1. nov. 1629, Jørgen Espensen [overnævnte Jørgen Buhl = Jørgen Espensen 

Buhl?] fæstet den gård i Møsvrå, som Anders Thorsen (el. Anders Thordsen) 

blev skudt ihjel fra, imod at tage enken til ægte; 8 rdl. 

- 2. nov. 1629, Knud Pedersen fæstet den øde gård Stallerupgård, som 

Christen Jensen blev slået ihjel fra af de kejserske, imod at skulle føde 

enken og hendes børn en tid lang; 11 rdl. 

- samme dag, Jens Steffensen fæstet den gård i Bjert, som Niels Andersen 

fradøde udi fængslet; 11 rdl. 

- samme dag, Jens Sørensen fæstet den gård i Bjert, som hans fader oplod 

for ham, imod at han skal føde de gamle i deres livstid; 11 rdl. 

- samme dag, Niels Andersen fæstet det lille bol i Bjert, som Jørgen 

Hansen fraflyttede; 3 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen i Eltang fæstet den gård sammesteds, som Bertel 

Sørensen påboede; 8 rdl. 

- 6. nov. 1629, Anders Jørgensen givet til husbondhold på tredjedelen af 

en otting bondejord i Vester Nebel, som Nis Jepsen havde påboet; 2 rdl. 

- samme dag, Christen Svendsen, som flytter fra Ågård, fæstet den ødegård 

i Viuf, som Oluf Jensen havde iboet; 4 rdl. 

- 11. nov. 1629, Poul Nielsen fæstet det gadehus i Riufkiær, som Peder 

Hansen oplod ham; 1 rdl. 



- 13. nov. 1629, Peder Pedersen, født i Kongsted, fæstet den gård i 

Almind, som Søren Pedersen fradøde, imod at han ægter den gamle kvinde; 8 

rdl. 

- samme dag, Jens Madsen fæstet den ødegård i Håstrup, som Poul Andersen 

påboede; 6 rdl. 

- Hans Pedersen af Bjert fæstet Landerupgård, som er øde, imod at skulle 

underholde en gammel kvinde; 14 rdl. 

- 18. nov. 1629, Anders Jensen fæstet det gadehus, som Poul Nielsen havde 

fæstet og igen oplod for ham; 1 rdl. 

- 7. dec. 1629, Hans Olufsen fæstet det gadehus i Sønder Vilstrup, som 

hans fader Oluf Andersen fradøde; 1 rdl. 

- 29. dec. 1629, Laurids Madsen fæstet det gadehus i Dons, som Jørgen 

Nielsen fradøde, imod at skulle underholde den afdødes mode i hendes 

livstid; 1 rdl. 

- 2. jan. 1630, Jens Ebbesen fæstet den gård i Håstrup, som Anders 

Pedersen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 8 rdl. 

- Desuden et stykke kirkejord; 2 rdl. 

- 4. jan. 1630, Iver Jensen [Iver Jensen Buch] fæstet den gård i Sønder 

Vilstrup, som Peder Buch [Peder Madsen Buch] iboede, imod at skulle ægte 

hans enke; 8 rdl. 

- 13. jan. 1630, Peder Jensen fæstet den forfaldne gård i Påby, som hans 

fader afstod for ham, imod at skulle underholde den gamle; 10 rdl. 

- 30. jan. 1630, Søren Pedersen Starup fæstet den gård i Vester Nebel, 

som hans fader Peder Sørensen Starup oplod for ham, imod skulle 

underholde faderen; 8 rdl. 

- samme dag, overnævnte Peder Sørensen Starup fæstet det gadehus, som 

Peder Hansen oplod for ham; 1 rdl. 

- 1. febr. 1630, Oluf Poulsen fæstet den lille gård i Almind, som hans 

fader fradøde; 10 rdl. 

- samme dag, Jens Poulsen fæstet den gård i Harte, som Hans Madsen 

fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 10 rdl. 

- samme dag, Anders Jensen fæstet det gadehus i Sønder Vilstrup, som 

Anders Hansen oplod for ham; 1 rdl. 

- Laurids Madsen fæstet den lille forfaldne halvgård i Dons, som Hans 

Nielsen iboede, imod at skulle give de gamle aftægt; 4 rdl. 

- samme dag, Hans Steffensen givet til husbondhold på den bondegård i 

Lilballe, som hans fader Steffen Jørgensen fradøde; 4 rdl. 

- 8. febr. 1630, Peder Sørensen fæstet det gadehus i Eltang, som Henning 

Madsen oplod ham, imod at skulle tage hans datter til ægte; 1 rdl. 

- samme dag, Niels Poulsen og Jens Steffensen, på vegne af bymændene i 

Bjert, fæstet Kokkenborg og Akkerhuse ("Kockenborig och Acherhuse"), skal 

gøre og give deraf, som sædvanligt har været; 6 rdl. 

- 15. febr. 1630, Mikkel Jensen fæstet den forfaldne gård i Herslev, som 

Bertel Jepsen iboede, hvem han skal give aftægt; 7 rdl. 

- 22. febr. 1630, Peder Pedersen fæstet den forfaldne gård i Håstrup, som 

Peder Svendsen iboede; 8 rdl. 

- samme dag, Niels Jensen givet til husbondhold af den halvgård i 

Fredsted, som Morten Pedersen fradøde, imod at skulle underholde børnene 

i 18 år, i hvilken tid han må bruge gården; 2 rdl. 

- 8. marts 1630, Niels Thuesen fæstet den gård i Harte, som hans fader 

Thue Nielsen oplod for ham, imod at skulle underholde de gamle samt en 

vanvittig karl; 12 rdl. 

- samme dag, Hans Jensen fæstet den lille gård i Ejstrup, som hans fader 

fradøde; 8 rdl. 

- 12. marts 1630, Niels Jensen fæstet det lille bol i Viuf, som Hans 

Sørensen nyligt havde fæstet og igen oplod for ham; 2 rdl. 



- 15. marts 1630, Bertel Markvardsen (el. Bertel Markordsen) fæstet den 

mølle i Gudsø. som for det meste er øde, imod at skulle tage en pige 

sammesteds til ægte, hvis fader er fredløs og afrømt; 16 rdl. 

- 17. marts 1630, Poul Clausen fæstet det gadehus i Starup, som Jørgen 

Nielsen var fradød; 1 rdl. 

- 23. marts 1630, Peder Hansen givet til husbondhold af en bondegård i 

Starup, imod at skulle tage enken på stedet til ægte. Han skal have 

gården i 18 år; 4 rdl. 

- samme dag, Mogens Pedersen givet til husbondhold af den bondegård i 

Viuf, som Knud Jensen og Hans Jensen iboede, og som mest er øde, imod at 

skulle føde de gamle; 4 rdl. 

- samme dag, Jens Hansen, som boede i Viuf, fæstet den gård i Håstrup, 

som Mogens Pedersen fraflyttede, imod at skulle føde den gamle kvinde i 

hendes livstid; 8 rdl. 

- samme dag, Peder Thomassen (el. Peder Thomsen) fæstet den halvgård i 

Viuf, som Jens Hansen fraflyttede; 5 rdl. 

- Desuden et gadehussted i hans toft, hvoraf han skal give og gøre den 

sædvanlige rettighed; 1 rdl. 

- 30. marts 1630, Anders Jørgensen [Anders Jørgensen Haahr] givet til 

husbondhold på den bondegård i Vester Nebel, som hans fader Jørgen 

Andersen [Jørgen Andersen Haahr] oplod for ham; 8 rdl. 

- 9. apr. 1630, Jørgen Andersen fæstet en lille gård i Tiufkær imod at 

tage enken til ægte; 8 rdl. 

- 15. apr. 1630, Anders Jørgensen [Haahr?] fæstet den halve ålegård, som 

ligger i Dybvad å, og som Søren Sørensen i Dons tilforn havde fæstet den 

halve part af; 1 rdl. 

 

ELBO (opsl. 293) 

- 25. juli 1629, Peder Pedersen, født i Erritsø, fæstet deen lille 

forfaldne sædesløse gård i Skærbæk, imod at skulle tage enken til ægte og 

føde hendes to små børn; 10 rdl. 

- samme dag, Niels Nielsen, født i Gudsø, fæstet et bol i Studsdal som 

Mads Poulsen og hans hustru var fradøde; 3 rdl. 

- samme dag, Knud Thorsen (el. Knud Thordsen) fæstet det bol i Hyby, som 

Rasmus Mogensen oplod for ham, imod at skulle give ham aftægt; 1 rdl. 

- 6. aug. 1629, Jens Jensen fæstet den halvgård i Trelde, som Peder 

Sørensen fradøde; 6 rdl. 

- 16. aug. 1629, Morten Tygesen fæstet det bol i Studsdal, som Søren 

Nielsen oplod for ham, imod at skulle give de gamle ophold; 3 rdl. 

- samme dag, Peder Jensen fæstet det forfaldne bol i Studsdal, som 

Kirsten Hansdatter oplod for ham, imod at skulle under holde hende i 

hendes livstid; 2 rdl. 

- samme dag, Anders Dinesen (el. Anders Dinusen) fæstet det øde bol i 

Studsdal, som Hans Mikkelsen fradøde; 2 rdl. 

- 27. aug. 1629, Jacob Jepsen fæstet den lille gård i Tved, som hans 

hustru Birthe (Berette) oplod for ham, imod at skulle underholde den 

gamle; 8 rdl. 

- samme dag, Niels Sørensen fæstet den gård i Lille Ullerup, og den øde 

bols jord, som Jes Lassen med gården havde i brug og nu har opladt for 

ham, imod at få aftægt på stedet; 10 rdl. 

- 22. sept. 1629, Christen Mikkelsen fæstet den ødegård i Stallerup, som 

hans fader var fradød; 6 rdl. 

- samme dag, Ude Hansen (el. Wide Hansen) fæstet den forfaldne gård i 

Erritsø, som Niels Sørensen fra fradød, imod at skulle tage enken til 

ægte; 6 rdl. 



- samme dag, Peder Nielsen fæstet den ødegård i Oddersted, som Jep Udesen 

(el. Jep Widesen) var fradød; 6 rdl. 

- samme dag, Niels Poulsen fæstet det ødebol i Studsdal, som Poul 

Sørensen havde påboet; 2 rdl. 

- samme dag, Jens Pedersen fæstet Erritsø Mølle, som Peder Mikkelsen 

iboede, og hvis enke han skal tage til ægte; 6 rdl. 

- samme dag, Hans Knudsen fæstet det øde byggested på Ullerup gade; ½ 

rdl. indfæstning + ½ ørt årligt 

- 3. nov. 1629, Hans Pedersen fæstet den forfaldne gård i Erritsø, som 

Niels Hansen oplod for ham, imod at skulle underholde den gamle i hans 

livstid; 8 rdl. 

- 6. nov. 1629, Hans Nielsen fæstet den gård i Egeskov gade, som Bertel 

Nielsen oplod for ham, imod at skulle underholde den gamle; 8 rdl. 

- samme dag, Jes Jørgensen fæstet de to øde gadehussteders brug i Skærbæk 

(el. de to øde gadehuse "Stedzebrugh" i Skærbæk?), som hans moder Karen 

Hørgensen oplod for ham imod at få underhold; 1 rdl. 

- samme dag, Rasmus Hansen fæstet det øde gadehussted i Skærbæk, som Poul 

Sørensen iboede; 1 rdl. 

- (samme dag?), Jacob Madsen fæstet det øde gadehus i Skærbæk, som Niels 

Jensen havde iboet; 1 rdl. 

- (samme dag?), Niels Jensen fæstet det lille bol i Erritsø, som Steffen 

Jensen oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Thue Andersen fæstet det øde gadehus i Skærbæk, som Palle 

Andersen iboede; 1 rdl. 

- 11. nov. 1629, Jens Hansen fæstet den forfaldne gård i Egeskov, som 

Peder Thomassen (el. Peder Thomsen) var fradød, hvis enke han skal tage 

til ægte; 6 rdl. 

- samme dag, Anders Iversen føstet den ødegård i Egeskov, som Mads Hansen 

påboede; 6 rdl. 

- 11. dec. 1629, Mourids Olufsen fæstet den gård i Erritsø, som Hans 

Pedersen fradøde, imod at skulle tage enken til ægte og opføde 8 små 

børn; 8 rdl. 

- samme dag, Thue Hansen fæstet den lille forfaldne gård i Taulov Nebel, 

som Niels Jensen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 6 rdl. 

- 5. febr. 1630, Søren Jensen fæstet den afbrændte gård i Trelde, som 

hans fader havde iboet; 4 rdl. 

- samme dag, Søren Nielsen fæstet det gadehus i Trelde, som Anne Jørgens 

oplod for ham; 1 rdl. 

- 22. febr. 1630, Niels Pedersen givet til husbondhold på den halve 

bondegård i Erritsø, som hans fader Peder Thuesen oplod for ham; 2 rdl. 

- 5. marts 1630, Laurids Knudsen fæstet den lille forfaldne gård i Taulov 

Nebel, som Niels Griis iboede, imod at skulle tage den fattige enke til 

ægte; 6 rdl. 

- 21. marts 1630, Jens Pedersen fæstet det lille bol i Trelde, som gamle 

Jens Pedersen iboede; 1 rdl. 

- 27. marts 1630, Niels Jepsen fæstet den forfaldne gård i Trelde, som 

Jep Mikkelsen oplod for ham, imod at skulle underholde den gamle; 8 rdl. 

- 9. april 1630, Hans Jensen i Søholm fæstet det bol i Børup, som Poul 

Clemendsen og Hans Olufsen havde i brug; 1 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 298) 

- 29. juli 1629, Hans Koed givet til husbondhold på den bondegård i Store 

Velling, som Niels Koed påboede, fordi han havde det største lod derudi; 

5 rdl. 

- samme dag, Anders Madsen fæstet det øde møllested, som kaldes Lunde 

Møllested, som hans fader fradøde; 3 rdl. 



- 7. aug. 1629, Christen Olufsen fæstet den gård i Rans, som Oluf 

Sørensen fradøde; 6 rdl. 

- samme dag, Hans Mikkelsen fæstet den gård i Mørkholt, som Søren Hansen 

fradøde; 10 rdl. 

- 11. aug. 1629, Thomas Jensen fæstet den gård i Vinding, som Mads Jensen 

påboede, hvis enke han skal tage til ægte; 12 rdl. 

- samme dag, Rasmus Christensen fæstet den gård i Mørkholt, som Jes Udsen 

(el. Jes Udesen) påboede og dennes enke oplod for ham, imod at skulle 

give enken ophold og tage datteren til ægte; 8 rdl. 

- samme dag, Jens Sørensen fæstet det lille bol i Vinding, som Jes 

Thomassen (el. Jes Thomsen) oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Mikkel Sørensen fæstet det gadehus i Skærup, som Peder 

Hansen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 1 rdl. 

- samme dag, Jens Andersen i Skærup fæstet det bol i Sellerup, som Tim 

Pedersen (el. Thim Pedersen) påboede, imod at skulle have Mette 

Pedersdatter til ægte; 2 rdl. 

- 12. aug. 1629, Thomas Nielsen fæstet den ødegård i Andkær, som Peder 

Griis havde fæstet. Fordi gården er ganske forfalden og sædeløs skal han 

kun give; 10 rdl. 

- 26. aug. 1629, Jens Hansen fæstet den gård i Smidstrup, som Mads 

Pedersen fradøde, imod at skulle tage dennes datter til ægte; 10 rdl. 

- samme dag, Peder Sørensen af Andkær fæstet den gård i Skærup, som Mads 

Buch frarømte, imod at skulle underholde den gamle kvinde og et lille 

barn; 10 rdl. 

- samme dag, Jørgen Olufsen af Rans fæstet den gård i Brøndsted, som 

Søren Hieresen iboede, hvis datter han skal tage til ægte; 10 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen af Sellerup fæstet den ødegård sammesteds, som 

Peder Jørgensen fradøde; 5 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen Skrædder fæstet et gadehus i Sellerup, som 

Søren Skrædder fradøde; 1 rdl. 

- samme dag, Hans Villadsen fæstet den gård i Gårslev, som Jens Nielsen 

påboede, imod at skulle underholde de gamle; 6 rdl. 

- samme dag, Steffen Espensen [Steffen Espensen Buhl] fæstet den gård i 

Follerup, som Espen Buhl fradøde; 24 rdl. 

- 11. sept. 1629, Mads Nielsen fæstet det bol i Hvilsbjerg, som Jens 

Griis fradøde; 5 rdl. 

- samme dag, Henrik Pedersen fæstet det bol i Sepperup, som Peder Madsen 

fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 1½ rdl. 

- samme dag, Hans Snedker fæstet det gadehus i Sellerup, som Peder 

Vred(?) påboede; 1 rdl. 

- samme dag, Jørgen Pedersen fæstet den forfaldne gård i Andkær, som Jes 

Iversen påboede, imod at skulle tage enken til ægte; 6 rdl. 

- samme dag, Terkel Torstensen (el. Terkild Thøstensen) fæstet det lille 

bol i Andkær, som Søren Hansen fradøde; 1½ rdl. 

- samme dag, Jens Skrædder fæstet det lille bol i Brejning, som Anders 

Tygesen fradøde, imod at skulle forsørge en gammel kvinde; 2 rdl. 

- samme dag, Jørgen Lauridsen fæstet det bol i Børkop, som Peder 

Jørgensen fradøde, imod at skulle give 10 sletdaler til et lille barn når 

det bliver 8 år gammelt; 3 rdl. 

- 4 nov. 1629, Søren Timsen (el. Søren Thimsen) fæstet den gård i Børkop, 

som folkene var fradøde, imod at skulle tage en af de afdødes døtre til 

ægte; 8 rdl. 

- samme dag, Peder Sørensen fæstet den gård i Sellerup, som Thue Jensen 

[fejl for Thue Hansen, jf. jordebøgerne] var død af pest fra; 5 rdl. 

- samme dag, Morten Olufsen fæstet den gård i Sellerup, som hans fader og 

moder i lige måde var døde af pest fra; 5 rdl. 



- samme dag, Niels Hansen fæstet et gadehus i Sellerup, som hans fader i 

lige måde var død af pest fra; 1 rdl. 

- samme dag, Anders Friis fæstet det bol i Brejning, som Peder Nielsen 

afdøde, hvis enke han skal tage til ægte; 2 rdl. 

- samme dag, Peer Iversen i Skærup fæstet den gård sammesteds, som Mikkel 

Buhl for armods skyld oplod til ham; 6 rdl. 

- samme dag, Mikkel Buhl fæstet det bol, som Iver Pedersen oplod for ham; 

2 rdl. 

- 11. nov. 1629, Jens Hansen væstet Bovballe mølle, som hans stedfader 

fradøde, imod at skulle opføde 5 små børn; 6 rdl. 

- 6. dec. 1629, Oluf Olufsen fæstet den gård i Vinding, som hans 

stedfader Mads Sørensen oplod for ham; 13 rdl. 

- 12. dec. 1629, Hans Jensen fæstet den forfaldne gård i Andkær, som 

Steffen Jensen af armod oplod for ham imod at få husværelse og aftægt; 6 

rdl. 

- samme dag, Søren Hvid fæstet den gård i Gauerslund, som Iver Hansen 

fradøde; 12 rdl. 

- samme dag, Jep Nielsen fæstet den ødegård i Velling, som Mads Jørgensen 

oplod for ham; 8 rdl. 

- 26. febr. 1630, Anders Nielsen fæstet den forfaldne gård i Mørkholt, 

som Kirsten Simons for armod skyld havde ladet blive helt øde, og derfor 

måtte fraflytte; 4 rdl. 

- samme dag, Søren Nielsen fæstet det bolshus i Gårslev, som hans broder 

Anders Nielsen fraflytede; 2 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen fæstet den forfaldne gård i Gårslev, som Morten 

Villesen iboede, og dennes hustru [enke?] oplod for imod at nyde sin 

aftægt; 6 rdl. 

- samme dag, Søren Clemendsen fæstet den gård i Gårslev, som hans fader 

var fradød, imod at skulle underholde sin moder; 6 rdl. 

- samme dag, Hans Rasmussen fæstet den gård i Gårslev, som Peder Iversen 

oplod, imod at tage dennes datter til ægte og underholde begge de gamle i 

deres livstid; 6 rdl. 

- samme dag, Peder Thomassen (el. Peder Tommesen) fæstet den gård i 

Gårslev, som Thomas Hansen (el. Thommes Hansen) iboede; 8 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen fæstet den gård i Brøndsted, som hans fader 

fradøde, imod at skulle underholde en vanfør dreng og sine små søskende; 

4 rdl. 

- 27. marts 1630, Peder Christensen fæstet den øde gård i Gårslev, som 

Hans Iversen for armods skyld oplod for ham imod at få aftægt; 6 rdl. 

- 7. april 1630, Nis Pedersen fæstet det lille bol i Andkær, som Søren 

Andersen for armod skyld oplod for ham; 2 rdl. 

- Hans Thomassen Smed (el. Hans Thommesen Smed) fæstet den gård i 

Brøndsted, som Knud Thomassen (el. Knud Thomsen) oplod for ham, imod at 

han skal tage dennes datter til ægte og give ham en stor aftægt, samt 

underholde ham og hans børn; 6 rdl. 

- 15. apr. 1630, Steffen Sørensen fæstet det gadehus i Andkær, som Niels 

Benditsen (el. Niels Bentsen) oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Niels Bertelsen fæstet det gadehus i Andkær, som Anne 

Christens oplod for ham, imod at skulle tage hendes datter til ægte; 1 

rdl. 

 

ANST (opsl. 304) 

- 18. juli 1629, Christen Sørensen fæstet den lille forfaldne gård i 

Lejrskov, som Søren Hansen fradøde; 14 rdl. 

- 24. juli 1629, Peder Christensen fæstet den halvgård i Skanderup, som 

Iver Tøgersen fradøde, hvis enke han skal give aftægt; 8 rdl. 



- samme dag, Niels Hansen fæstet det jordløse bol i Lunderskov, som Niels 

Hansen fradøde; 1 rdl. 

- 5. aug. 1629, Jens Sørensen fæstet det lille bol i Vranderup, som Peder 

Lauridsen (el. Peder Lausen) fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 2 

rdl. 

- 8. aug. 1629, Laurids Pedersen fæstet præstegården i Vester Vamdrup, 

som Nis Jørgensen iboede, og hvoraf han af kronens part derudi skal give; 

5 rdl. 

- 11. aug. 1629, Jens Hansen fæstet det bol i Knudsbøl, som Peder Nielsen 

oplod; 2 rdl. 

- 14. aug. 1629, Zinder Nielsen(?) ("Zeinndzs Nielsenn") fæstet den 

halvgård i Øster Vamdrup, som Jes Jepsen fradøde, imod at skulle 

underholde to vanvittige børn til de bliver 20 år; 8 rdl. 

- samme dag, Hans Thomassen (el. Hans Thomsen) fæstet den halvgård i 

Bønstrup, som Peder Iversen oplod for ham, imod at skulle underholde de 

gamle; 10 rdl. 

- 24. aug. 1629, Hans Iversen fæstet den gård i Vranderup, som hans fader 

Iver Bertelsen fradøde; 36 rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke indegærde engjord liggende ved samme 

gårds toft; 1 mk. danske årligt 

- samme dag, Morten Påskesen fæstet den halvgård i Jordrup, som hans 

moder oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Christen Pedersen Lintrup fæstet den øde gård i Asbo, som 

Søren Andersen før ham havde iboet; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Eskesen (el. Søren Eskildsen) fæstet den lille gård i 

Gesten, som Oluf Gregersen var fradød; 14 rdl. 

- 16. sept. 1629, Steffen Olufsen fæstet den lille gård i Seest, som Jep 

Mikkelsen påboede, sammen med en halv otting kirkejord; 10 rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke eng, kaldet Fruer Møllested; 12 rdl. 

- samme dag, Hans Jacobsen fæstet den halvgård i Seest, som hans fader 

fradøde; 16 dlr. 

- samme dag, Jes Svendsen fæstet det bol i Seest, som Hans Pedersen 

påboede; 4 rdl. 

- samme dag, Jens Hansen fæstet et gadehus i Højrup; 1 rdl. 

- samme dag, Jens Pedersen givet til husbondhold af den halve bondegård, 

som hans fader påboede; 2 rdl. 

- 18. sept. 1629, Christen Hansen fæstet det øde bol i Asbo, som Hans 

Bertelsen fradøde, og hvis enke han skal tage til ægte; 2 rdl. 

- 22. sept. 1629, Oster Christensen fæstet den halve ødegård i Bække, som 

Enevold Adsersen havde påboet; 3 rdl. 

- 1. nov. 1629, Eske Andersen (el. Eskild Andersen) fæstet det hus i 

Dollerup, som Hans Nielsen fraflyttede; 2 rdl. 

- 6. nov. 1629, Hans Nielsen fæstet den lille halvgård i Skanderup, som 

Laurids Christensen fradøde; 7 rdl. 

- 13. nov. 1629, Hans Pedersen i Gesten fæstet den bondegård, som er dømt 

under kronen, og i nogen tid har været øde, hvoraf han skal give som 

sædvanligt har været efter jordebogen, og gøre af både det hvor han nu 

bor og dette, eftersom det ikke endnu er i brug, er en fuld helgård, ikke 

uden en halvgårds arbejds og ægt, og give deraf til indfæstning; 8 rdl. 

- Desuden fæstede han det gadehus, som ligger på samme gårds grund, 

hvoraf han skal gøre og give som sædvanligt, og til indfæstning; 1 rdl. 

- 14. nov. 1629, Jens Christensen fæstet den øde nedbrudte gård i Bække, 

som Peder Gregersen påboede; 5 rdl. 

- 17. nov. 1629, Hans Lauridsen fæstet det bol i Vranderup, som Mads 

Graver oplod for ham, imod at han skal underholde de gamle; 2 rdl. 



- samme dag, Christen Pedersen fæstede den forfaldne halvgård i Søgård, 

som Peder Jepsen blev slået ihjel fra af fjenderne, imod at skulle give 

aftægt til dennes enke; 6 rdl. 

- 6. dec. 1629, Jørgen Andersen fæstet den halvgård i Seest, som var 

forfalden, og som Peder Jepsen fradøde, imod at skulle underholde den 

gamle kvinde i hendes livstid; 12 dlr. 

- samme dag, Oster Christensen fæstet den halve ødegård i Bække, som Jens 

Christensen var fraflyttet; 3 rdl. 

- samme dag, Mikkel Olufsen fæstet den forfaldne halvgård, som Oster 

fraflyttede; 4 rdl. 

- 14. dec. 1629, Jørgen Knudsen fæstet den nedbrudte og øde gård i Seest, 

som Hartvig Jacobsen oplod for ham; 6 rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke kirkejord i Seest, hvoraf han årligt skal 

give til kirken; 4 sk. 

- 16. dec. 1629, Peder Mikkelsen fæstet det gadehus i Seest, som Anders 

Nielsen iboede, hvis enke han skal tage til ægte; 1 rdl. 

- samme dag, Lauge Pedersen fæstet det bol i Seest, som Peder Jepsen 

iboede, hvis enke han skal tage til ægte; 1 rdl. 

- 11. jan. 1630, Henrik Nielsen fæstet det lille bol i Roved, som Anders 

Nielsen oplod; 3 rdl. 

- 14. jan. 1630, Hans Pedersen fæstet det bol i Vamdrup, som Anders 

Pedersen fradøde, imod at skulle tage dennes enke til ægte; 4 rdl. 

- 3. febr. 1630, Mads Jepsen fæstet det gadehus i Skartved i landet 

Holsten, som Markvard Andersen oplod; 1 rdl. 

- 20. febr. 1630, Jens Lauridsen givet til husbondhold af den lille gård 

i Lejrskov, som hans fader Laurids Ebbesen brugte med en krongård; 3 rdl. 

- Desuden fæstede han fornævnte lille krongård, som med den anden gård 

bruges under et; 12 rdl. 

- (samme dag?), Claus Sørensen af Veerst fæstet den afbrændte gård i 

Egholt, som Søren Juell iboede, imod at skulle give denne hans ophold af 

gården; 6 rdl. 

- (samme dag?), Nis Poulsen fæstet den øde halvgård i Veerst, som Claus 

Sørensen fraflyttede; 3 rdl. 

- samme dag, Peder Clausen fæstet det gadehus i Veerst, som Joen 

Jørgensen oplod for ham; 1 rdl. 

- 23. febr. 1630, Nis Lassen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

hans broder Hans Lassen fradøde, imod at skulle underholde enken og 9 små 

børn; 5 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

Søren Friis blev skudt ihjel fra, og hvis enke han skal tage til ægte; 5 

rdl. 

- samme dag, Clemend Pedersen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

Hans Sørensen oplod, imod at skulle give en gammel mand og en vanfør pige 

aftægt; 5 rdl. 

- 26. febr. 1630, Hans Offersen fæstet det lille bol i Vester Vamdrup, 

som hans fader var fradød; 2 rdl. 

- 27. febr. 1630, Anders Christensen fæstet den lille gård i Seest, som 

hans fader fradøde og hans moder oplod for ham, imod at skulle underholde 

hende i hendes livstid; 10 rdl. 

- samme dag, Søren Jessen fæstet den gård i Seest, som hans fader 

fradøde; 12 rdl. 

- 13. marts 1630, Hans Madsen fæstet det gadehus i Vester Vamdrup, som 

Clemend Smed fraflyttede; 1 rdl. 

- 15. mar. 1630, Peder Jensen fæstet den forfaldne gård i Vranderup, som 

hans moder Karen Jenskone for armods skyld afstod imod at få sin aftægt; 

8 rdl. 



- 16. mar. 1630, hr. Niels i Lejrskov fæstet det gadehus sammesteds, som 

Anders Laugesen oplod for ham, og hvoraf han skal gøre og give som 

sædvanligt, samt give i indfæstning; 1 rdl. 

- 27. mar. 1630, Niels Jensen fæstet den gård i Hjarup, som Jep Jørgensen 

påboede, hvis kvinde han skal underholde; 10 rdl. 

- samme dag, Jens Nielsen i Søgård fæstet den halvgård, som han havde 

tilforn, mens han gik for soldat, efter den første forordning; 6 rdl. 

- samme dag, Laurids Jørgensen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

hand i lige måde påboer; 6 rdl. 

- samme dag, Søren Iversen fæstede i lige måde af den halve gård, som han 

havde i brug; 6 rdl. 

- Desuden fæstede han det øde byggested i hans bitoft, som der går særlig 

skyld af; 1 rdl. 

- samme dag, Thomas Jessen (el. Thommes Jessen) fæstet det gadehus i 

Roved, som Hans Thomassen (el. Hans Thommesen) oplod for ham; 1 rdl. 

- 1. april 1630, Morten Nielsen fæstet den ødegård i Asbo, som Peder 

Eskildsen (el. Peder Eskesen) i kejserens tid fradøde; 4 rdl. 

- 10. apr. 1630, Jes Madsen fæstet den øde forfaldne gård i Jordrup, som 

Jep Hansen for armod afstod mod at få aftægt; 6 rdl. 

- 15. apr. 1630, Hans Pallesen fæstet den gård i Glibstrup, som Anders 

Rasmussen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 15 rdl. 

- 16. apr. 1630, Anders Jørgensen fæstet den lille halvgård i Lille 

Gesten, som Jørgen Madsen påboede; 3 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 313) 

- 16. juli 1629, Søren Jensen i Stubdrup fæstet et bol, som Thomas 

Gregersen (el. Tommes Gregersen) påboede; 3 rdl. 

- 18. juli 1629, Knud Jespersen fæstet den halvgård i Borlev, som hans 

fader Jesper Sørensen oplod for ham; 8 rdl. 

- 19. juli 1629, Peder Steffensen fæstet den gård i Ågård, som Anders 

Andersen Lund fradøde, og dennes hustru [læs: enke] oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Lauridsen fæstet den øde halvgård i Højen, som Niels 

Jørgensen er fradød; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Iversen fæstet den øde halvgård i Højen, som kaldes 

Pingård, som Las Steffensen fradøde, imod at tage dennes enke til ægte; 8 

rdl. 

- 20. juli 1629, Nis Svendsen fæstet den gård i Ågård, som Søren Jensen 

iboede; 10 rdl. 

- 24. juli 1629, Laurids Sørensen givet til husbondhold af den halve 

bondegård i Højen, som Søren Pedersen påboede; 2 rdl. 

- samme dag, Erik Hansen fæstet den forfaldne gård i Højen, som Las 

Jensen oplod imod at få aftægt; 14 rdl. 

- samme dag, Simon Madsen fæstet den gård i Jerlev, som Peder Mikkelsen 

iboede; 16 rdl. 

- 25. juli 1629, Søren Jerlosen (el. Søren Jellofsen) fæstet den lille 

gård i Vork, som Hans Albertsen af fjenderne blev hængt(?) fra; 12 rdl. 

- 28. juli 1629, Nis Lassen fæstet den bolsjord i Horsted, som hans fader 

Las Jensen tilforn har haft i fæste, af hvilken han skal gøre og give som 

der sædvanligt har været, samt give i indfæstning; 2 rdl. 

- 31. juli 1629, Hans Christensen fæstet en gård i Torsted; 14 rdl. 

- samme dag, Hans Simonsen (el. Hans Simonsen) fæstet den gård i Borlev, 

som Simon Iversen og hustru var fradøde; 16 rdl. 

- 7. aug. 1629, Laurids Madsen fæstet den lille gård i Ågård, som Svend 

Christensen oplod, imod at skulle gifte sig med dennes datter og give den 

gamle ophold; 8 rdl. 



- samme dag, Oluf Jørgensen fæstet det øde byggested og ejendom i Ågård, 

som har været øde i to år; 2 rdl. 

- 11. aug. 1629, Peder Nielsen fæstet den gård i Ågård, som Jørgen Hansen 

har fæstet og ikke beholdt; 8 rdl. 

- 27. aug. 1629, Søren Sørensen fæstet den gård i Tudved, som Poul 

Pedersen oplod for ham; 14 rdl. 

- samme dag, Christen Hansen fæstet det gadehus i Ammitsbøl, som Thomas 

Andersen fraflyttede; 1 rdl. 

- samme dag, Niels Madsen fæstet det gadehus i Horsted, som Jes Madsen 

fradøde, imod at skulle give de 4 små børn på stedet ophold; 1 rdl. 

- 2. nov. 1629, Jens Steffensen fæstet den gård i Ågård, som Simon 

Mikkelsen fradøde; 4 rdl. 

- 12 nov. 1629, Jep Lassen fæstet den gård i Mejsling, som Nis Jørgensen 

oplod, hvem han skal underholde på stedet; 8 rdl. 

- 13. febr. 1630, Peder Gjødesen (el. Peder Gydesen) fæstet den halvgård 

i Oustrup, som Søren Lauridsen fradøde, imod at skulle give børnene ___ 

(ikke indskrevet), efter ridefogdens og tre andre dannemænds sigtelse, 

samt give i indfæstning; 6 rdl. 

- samme dag, Søren Madsen fæstet den gård i Højen, som Joen Madsen 

fradøde, imod at skulle tage dennes enke til ægte; 8 rdl. 

- samme dag, Jørgen Mikkelsen fæstet det lille bol i Højen, som Søren 

Madsen oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Laurids Bertelsen fæstet den lille gård i Ågård, som Svend 

Christensen oplod for ham, hvis datter han skal tage til ægte, samt give 

den gamle aftægt; 5 rdl. 

- 8. marts 1630, Niels Mortensen fæstet den forfaldne halvgård i Torsted, 

som hans fader og moder for armods skyld måtte oplade, hvem han skal 

underholde; 4 rdl. 

- samme dag, Jørgen Jensen fæstet den forfaldne og nedbrudte gård i 

Højen, som Las Lassen iboede, imod at skulle underholde den gamle kvinde 

på stedet i hendes livstid; 8 rdl. 

- 22. mar. 1630, Hans Ibsen (el. Hans Jepsen) givet til husbondhold på 

den halve bondegård i Ødsted, som Thomas Sørensen påboede; 2 rdl. 

- samme dag, Nis Jensen fæstet den ødegård i Oksvig, som Mads Jensen 

fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 8 rdl. 

- samme dag, Las Nielsen fæstet den ødegård i Bøgvad, som Christen 

Eskesen (el. Christen Eskildsen) frarømte; 4 rdl. 

- samme dag, Mikkel Jensen fæstet den forfaldne gård i Højen, som Jens 

Jørgensen er fradød; 8 rdl. 

- 23. mar. 1630, Søren Jepsen fæstet det lille bol i Glibstrup, som Joen 

Nielsen tilforn iboede, imod at skulle tage dennes enke til ægte; 2 rdl. 

- 27. mar. 1630, Poul Pedersen givet til husbondhold af den halve 

bondegård i Ammitsbøl, som hans fader påboede, og hans moder afstod for 

ham; 2 rdl. 

- 20 apr. 1630, Svend Knudsen givet til husbondhold af den halve 

bondegård i Revsgård, som Peder Nielsen påboede, hvis datter han skal 

tage til ægte, samt underholde den gamle kvinde på stedet i hendes 

livstid; 3 rdl. 

 

NØRVANG (opsl. 318) 

- 12. nov. 1629, Poul Iversen, som kom fra Brande, fæstet den øde gård 

Odderbæk; 16 rdl. 

- 5. febr. 1630, Peder Villadsen, født i Hedegård (Heegaard) i Bølling 

herred, fæstet den gård i Brande, som Poul Ibsen (el. Poul Jepsen) oplod 

for ham, hvis datter han skal tage til ægte; 10 rdl. 



- 29. marts 1630, Jens Nielsen, som kom fra Gadbjerg, fæstet den halvgård 

i Give, som Christen Nielsen for armods skyld oplod for ham; 6 rdl. 

 

TØRRILD (opsl. 319) 

- 15. juli 1629, Morten Nielsen fæstet den halvgård i Jelling, som Søren 

Frandsen iboede, hvis datter han skal tage til ægte; 14 rdl., 1 okse 

- 26. juli 1629, Mads Eskesen (el. Mads Eskildsen) fæstet den halvgård i 

Jelling, som Niels Eskesen (el. Niels Eskesen) fradøde, hvis to små børn 

han er værge for og skal opføde; 14 rdl., 1 okse 

- 7. aug. 1629, Mads Frandsen fæstet den halvgård i Jelling, som Peder 

Andersen iboede; 14 rdl. 

- samme dag, Morten Knudsen fæstet den halvgård i Jelling, som Hans 

Mortensen fradøde; 14 rdl., 1 okse 

- samme dag, Mads Sørensen fæstet den halvgård i Jelling, som Morten 

Jepsen fradøde; 14 rdl., 1 okse 

9. aug. 1629, Niels Iversen fæstet den ødegård i Lille Karlskov, som 

Niels Clemendsen og Mads Nielsen fraflyttede; 10 rdl. 

- 27. aug. 1629, Christen Andersen i Jelling fæstet det gadehus 

sammesteds, som Niels Oustrup fradøde; 1 rdl. 

- 12. nov. 1629, Peder Sørensen fæstet den halvgård i Jelling, som Mads 

Nielsen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 14 rdl. 

- 15. mar. 1630, Jens Christensen fæstet den gård i Nørskov, som Iver 

Madsen boede i; 10 rdl. 

- 22. mar. 1630, Peder Mortensen fæstet den halvgård, som næsten er øde, 

og som Knud Madsen fradøde (uden stednavn); 14 rdl. 

- 7. apr. 1630, Anne, Anders Poulsens, fæstet de to små humlehaver nord 

for Vejle, som hendes afgangne husbond havde i fæste; 2 rdl. 

- 11. apr. 1630, velb. "Christopher Gestrup til Sæbygård" [Christoffer 

von Gersdorff til Søbygård?] fæstet to enge vest for Vejle, som Frederik 

Munk oplod for ham; 15 rdl. 

- 12. apr. 1630, Ole Knudsen fæstet den halve ødegård i Karlskov, som 

Poul Madsen oplod for ham; 8 rdl. 

 

SLAV (opsl. 322) 

- 9. aug. 1629, (unden navn på fæster) blev den forfaldne halvgård i 

Modvig fæstet, som Niels Iversen afstod; 6 rdl. 

- 1. sept. 1629, Jørgen Christensen i Nolved(?) fæstet den halvgård 

sammesteds, som Niels Madsen oplod for ham; 3 rdl. 

- 28. dec. 1629, Søren Pedersen fæstet den lille forfaldne gård i 

Vorbasse, som hans svigermoder oplod for ham, imod at han skal give den 

gamle ophold; 8 rdl. 

- 5. febr. 1630, Mads Gregersen fæstet den halve ødegård i Plovslund, som 

hans broder oplod for ham; 3 rdl. 

 

SKAST (opsl. 323) 

- 5. juli 1629, Morten Nielsen fæstet den gård i Vesterbæk, som Maren 

Jeppes oplod for ham, imod at han skal tage dennes datter til ægte; 10 

rdl. 

 

(sagfald opsl. 324) 

 

== 1630/31 == (film #2 opsl. 470) 

 

KIRKEBOL OG -JORDER (film #2 opsl. 458) 

- 1. maj 1630, Jep Hansen fæstet en kirkeager til "Gauerskov" 

(Gauerslund? Staverskov?) kirke; 1 rdl. 



- 7. maj 1630, Dr. Mikkel Christensen i Kolding fæstet K.M. anpart 

korntiende af Almind sogn, hvilken slotsherren, velb. Gunde Lange til 

Brejninge, havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 12. maj 1630, Søren Andersen, rådmand i Kolding, fæstet K.M. anpart 

korntiende af Bramdrup sogn, som velb. Gunde Lange havde i fæste og oplod 

for ham; 7 rdl. 

- 31. maj 1630, Hans Jensen fæstet det kirkebol i Trelde, som hans fader 

Jens Nielsen oplod for ham, hvem han skal underholde i hans livstid; 4 

rdl. 

- 12 juni 1630, Hans Madsen, født i Stubdrup og boende i Ballinge, fæstet 

et stykke kirkejord til Egtved kirke, hvoraf der årligt gives 2 sk. til 

kirken; ½ rdl. 

- 30. juni 1630, Jens Nielsen fæstet det kirkebol til Jordrup kirke, som 

Nis Hansen oplod for ham; 2½ rdl. 

- 3. jan. 1631, Mette Poulsdatter i Noes fæstet et stykke kirkejord i 

Gejsinge Mark, et stykke kirkeenemærkeskov i Gejsinge Skov, og en toft 

sammesteds, altsammen for; 1 rdl. 

- Desuden fæstede hun en toft og et bol til Gesten kirke, som Hans Lassen 

havde opladt til hendes salig mand; 1 rdl. 

- 22. febr. 1631, Sidsel Sørensdatter i Børkop fæstet halvparten af den 

kirkejord til Gauerslund kirke på Børkop mark, som hendes afgangne 

husbonde Thue Sørensen havde i fæste sammen med Henrik Ravn; 3½ rdl. 

- 17. apr. 1631, Jens Nielsen i Brøndsted fæstet en ager liggende på 

Brøndsted mark til Gauerslund kirke; 1 rdl. 

- 21. mar. 1631, Hans Jensen i Søholm fæstet fire stykker kirkejord på 

Oddersted mark, som Niels Pedersen sammesteds fradøde; 1½ rdl. 

- 27. mar. 1631, Mads Mikkelsen fæstet halvparten af den kirkejord til 

Kongsted kirke, som Jens Nielsen sammesteds har halvparten af; 1½ rdl. 

- 22. apr. 1631, Jørgen Pedersen fæstet det kirkebol i Møgelgesten, som 

hans fader Peder Iversen oplod for ham; 3 rdl. 

- Desuden fæstede han det gadehus med en lille kirketoft, som Karen 

Christensdatter oplod for ham; 2 rdl. 

 

BRUSK 

- 3. maj 1630, Søren Ibsen (el. Søren Jepsen) fæstet den ødegård i Gudsø, 

som Oluf Nielsen iboede, hvis enke han skal tage til ægte og opføde de 7 

små børn; 7 rdl. 

- 7. maj 1630, Søren Olsen, som flytter fra Nebel, fæstet den øde 

forfaldne gård i Rådvad, som Søren Rasmussen for armods skyld oplod; 5 

rdl. 

- samme dag, Jørgen Christoffersen fæstet den halvgård i Vester Nebel, 

som Søren Olsen fraflyttede; 4 rdl. 

- 11. maj 1630, Markor Poulsen (el. Markvard Poulsen) fæstet den 

forfaldne gård i Vester nebel, som Peder Steffensen iboede, hvis enke han 

skal tage til ægte og forsørge de 8 små børn; 8 rdl. 

- samme dag, Peder Steffensen Smed fæstet den gård i Vester Nebel, som 

Markor Poulsen fraflyttede. Han skal give af gården, såvel som af det 

gadehussted gården i formandens tid er flyttet på, samt i indfæstning; 8 

rdl. 

- samme dag, Markvard Andersen fæstet det bol i Bjert, som Villum 

Mogensen fradøde; 3 rdl. 

- 21. juni 1630, Laurids Jepsen fæstet den gård kaldet Lynggård, som hans 

fader fradøde, imod at skulle underholde den gamle kvinde; 16 rdl. 

- 23. juni 1630, Rasmus Christensen fæstet det gadehus i Ågård, som 

Jørgen Christensen oplod for ham; 1 rdl. 



- 1 aug. 1630, Søren Knudsen fæstet den gård i Harte, som Hans Poulsen 

fradøde, imod at skulle tage dennes enke til ægte; 8 rdl. 

- 7. aug. 1630, Mikkel Ibsen (el. Mikkel Jepsen) fæstet den forfaldne 

afbrudte gård i Bramdrup, som Mette Jenskone iboede. Han skal opbygge 

gården og holde den ved hævd og magt, og udrede kongelig tiende, som 

Anders Jørgensen [Haahr] i Vester Nebel forlover for, efter tingsvidnes 

formelding. Han skal desuden give Mette Jenskone aftægt i hendes livstid. 

Til indfæstning; 6 rdl. 

- (u. dato), Peder Pedersen i Strandhuse, fæstet et gadehus, som Henrik 

Lauridsen oplod for ham; 1 rdl. 

- 8. sept. 1630, Simon Hansen i Starup fæstet det bol sammesteds, som 

hans fader fradøde; 2 rdl. 

- 18. okt. 1630, Claus Andersen fæstet den gård i Bjert, som Christen 

Nielsen oplod for ham, hvis søsterdatter han skal tage til ægte, samt 

underholde de gamle i deres livstid; 13 rdl. 

- 26. okt. 1630, Thomas Pedersen fæstet det gadehus i Håstrup, som Mogens 

Pedersen og Peder Knudsen oplod for ham; 1 rdl. 

- 30. nov. 1630, Peder Jepsen fæstet den gård i Højrup, som hans fader 

tilforn iboede; 12 rdl. 

- 2. dec. 1630, Hans Jensen fæstet det gadehus i Ågård, som Mette 

Steffens oplod for ham; 1 rdl. 

- 3. dec. 1630, Simon Nielsen fæstet den lille forfaldne gård i Gudsø, 

som Niels Hansen havde iboet; 7 rdl. 

- samme dag, Søren Nielsen fæstet den forfaldne gård i Gudsø, som Niels 

Simonsen iboede; 7 rdl. 

- samme dag, Jens Sørensen fæstet den gård i Herslev, som Søren Pedersen 

iboede, hvis moder han skal underholde; 7 rdl. 

- samme dag, Hans Pedersen fæstet den gård i Herslev, som Oluf Pedersen 

iboede; 8 rdl. 

- 29. dec. 1630, Steffen Jensen fæstet det gadehus i Almind, som Christen 

Hellesen iboede; 1 rdl. 

- 15. jan. 1631, Laurids Nielsen givet til husbondhold af den gård i 

Håstrup, som Morten Jensen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 4 

rdl. 

- 27. febr. 1631, Hans Larsen(?), født i Pjedsted, fæstet den gård i 

Tiufkær, som Peder Simonsen afdøde, imod at tage dennes enke til ægte; 8 

rdl. 

- 8. mar. 1631, Jørgen Jensen fæstet det gadehus i Højrup, som Peder 

Andersen fradøde, hvis enke han skal tage til ægte; 1 rdl. 

- 20. mar. 1631, Christen Hansen, født i Eltang, givet til husbondhold af 

den bondegård i Eltang, som Tyge Henningsen oplod til ham; 5 rdl. 

- samme dag, Tyge Henningsen fæstet den lille gård i Eltang, som Christen 

Hansen iboede; 8 rdl. 

- 28. mar. 1631, Poul Madsen fæstet den ødegård i Håstrup, som hans fader 

Mads Poulsen iboede; 8 rdl. 

- 6. apr. 1631, Anders Sørensen givet til husbondhold af den bondegård i 

Bramdrup, som længe har stået øde; 4 rdl. 

- 16. apr. 1631, Antonius Ottosen (el. Anthonius Othesen), borger i 

Kolding, fæstet et garnsæt ude ved Teglgårds grund, dog ikke K.M. fiskeri 

til slottet til nogen forgang; 2 rdl. 

 

ANST (film #2 opsl. 472) 

- 3. maj 1630, Anders Sørensen fæstet den forfaldne gård i Højrup, som 

Søren Andersen for armods skyld oplod, imod skulle underholde begge de 

gamle; 8 rdl. 



- 7. maj 1630, Christen Nielsen fæstet den gård i Højrup, som Hans Jepsen 

for armods skyld oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Hans Jepsen fæstet det gadehus, som Christen Jepsen afstod 

(uden stednavn); 1 rdl. 

- 10. maj 1630, Espen Iversen fæstet den forfaldne gård i Hjarup, som 

hans moder oplod for ham imod at få underhold i hendes livstid; 12 rdl. 

- 15. maj 1630, Anders Pedersen af Gamst fæstet den halvgård i Øster 

Vamdrup, som Peder Pedersen afdøde; 14 rdl. 

- 5. juli 1630, Laurids Carlsen fæstet "den anden ødegård" i Veerst; 6 

rdl. 

- 29. juli 1630, Søren Jepsen fæstet den gård i Ferup, som [hans fader] 

Jep Sørensen Ravn er fradød og hans moder oplod for ham, hvem han skal 

underholde; 10 rdl. 

- 31. juli 1630, Peder Ankersen fæstet den lille gård i Anst, som Thomas 

Nielsen for armods skyld oplod, og hvis steddatter han skal tage til 

ægte; 10 rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke jord, hvoraf der går skyld både til 

kongen og kirken; 1 rdl. 

- samme dag, Espen Hansen fæstet den halve forfaldne krongård i Øster 

Vamdrup, som Jep Christensen iboer og for armods skyld måtte oplade; 6 

rdl. 

- samme dag, Hans Madsen Buch fæstet et gadehus i Øster Vamdrup, som 

overnævnte Espen iboede; 1 rdl. 

- 20. okt. 1630, Adser Pedersen fæstet den halvgård i Bække, som Thomas 

Jensen fradøde; 8 rdl. 

- 20. dec. 1630, Mads Mikkelsen fæstet den halvgård i Skanderup, som 

Peder Christensen fradøde; 6 rdl. 

- 3. jan. 1631, Mette Poulsdatter fæstet den gård i Noes, som hendes 

salig husbond Thomas Jepsen fradøde; 16 rdl. 

- Desuden fæstede hun et gadehus i Gejsing, som Søren Andersen påboede; 1 

rdl. 

- samme dag, Niels Hansen fæstet den øde forfaldne gård i Jordrup, som 

Niels Jensen for armods skyld måtte afstå; 9 rdl. 

- 9. jan. 1631, Jørgen Hansen fæstet det gadehus i Jordrup, som Iver 

Espensen oplod; 1 rdl. 

- 26. febr. 1631, Anders Hansen fæstet den forfaldne halvgård i 

Stubdrup?? ("Sabdrup"), som Anders Pedersen for armods skyld oplod for 

ham; 5 rdl. 

- samme dag, Hans Pedersen fæstet det gadehus i Vamdrup, som hans fader 

Niels Pedersen (el. Niels Persen) oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Hans Nielsen fæstet den gård i Vester Vamdrup, som Anders 

Jensen oplod for ham; 13 rdl. 

- 15. mar. 1631, Steffen Poulsen i Bække og Søren Terkelsen (el. Søren 

Therkildsen) i Asbo fæstet den øde og afbrudte gård i Bække, som Jens 

Christensen afstod; 5 rdl. 

- 16. mar. 1631, Niels Sørensen fæstet det gadehus i Gesten, som Søren 

Skomager oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Peder Nielsen i Seest fæstet den gård sammesteds, som hans 

fader Niels Christensen oplod for ham; 10 rdl. 

- 18. mar. 1631, Thomas Iversen fæstet det lille bol i Gejsing, som 

Thomas Lauridsen fradøde; 2 rdl. 

- 25. apr. 1631, Erik Olsen i Nos fæstet trejdeparten af fiskeriet i 

Holbøl og Gelballe åer; 1 rdl. 

- samme dag, Peder Jepsen fæstet det gadehus i Dollerup, som Eske 

Andersen (el. Eskild Andersen) oplod for ham; 1 rdl. 



- 28. apr. 1631, Lauge Sørensen fæstet den halve "onde" gård, som er dømt 

under kronen i Lille Gesten; 5 rdl. 

- Desuden fæstede han en anden halv krongård, som Hans Pedersen afdøde; 5 

rdl. 

- samme dag, Eske Andersen (el. Eskild Andersen) i Nagbøl fæstet den 

halve otting jord over Nagbøl og Dollerup mark, som Hans Mortensen i 

Dollerup oplod for ham; 2 rdl. 

 

HOLMANS (film #2 opsl. 475) 

- 1. maj 1630, Jens Pedersen fæstet den ødegård i Brøndsted, som hans 

fader havde iboet; 8 rdl. 

- samme dag, Jep Hansen fæstet den forfaldne gård i Gårslev, som hans 

fader havde iboet; 6 rdl. 

- samme dag, Niels Hansen fæstet den forfaldne øde mølle i Brøndsted samt 

det jord, som der er tillagt på Børkop mark; 8 rdl. 

- 2. maj 1630, Mads Nielsen fæstet den forfaldne gård i Vinding, som 

Søren Hvidsen havde iboet; 4 rdl. 

- 4. maj 1630, Søren Buhl i Follerup fæstet den gård sammesteds, som hans 

moder oplod for ham; 20 rdl. 

- 12. maj 1630, Poul Hansen fæstet et lille bol i Store Ullerup; 3 rdl. 

- 3. aug. 1630, Iver Thomassen (el. Iver Thommesen) fæstet den gård i 

Pjedsted balle(?), som hans fader oplod for ham; 12 rdl. 

- 12. nov. 1630, Niels Andersen fæstet den gård i Skærup, som kaldes 

Damkær, som hans moder oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen fæstet den gård i Velling, som hans fader oplod 

for ham; 12 rdl. 

- 3. dec. 1630, Jep Ravn fæstet den gård i Damkær, som er forfalden og 

for det meste øde, og som hans fader Laurids Nielsen fradøde; 10 rdl. 

- 14. jan. 1641, Morten Jørgensen fæstet det gadehus i Hvilsbjerg, som 

Knud Thomassen fradøde; 1 rdl. 

- samme dag, Niels Christensen, født i Starup, givet til husbondhold af 

den bondegådr i Skærup, som Margrethe Munks har solgt ham; 5 rdl. 

- 22. febr. 1631, Jørgen Mogensen i Lille Velling fæstet den gård, som er 

meget forfalden, og som hans fader oplod for ham; 8 rdl. 

- 15. mar. 1631, Hans Poulsen i Store Velling flstet det bol sammesteds, 

som hans fader oplod for ham; 2 rdl. 

- 23. mar. 1631, Anders Poulsen fæstet den gård i Børkop, som Tim 

Sørensen (el. Thimb Sørensen) blef slået ihjel fra; 12 rdl. 

- samme dag, Niels Terkelsen (el. Niels Therkildsen) fæstet den forfaldne 

gård i Gauerslund, som hans fader Therkild Nielsen (el. Terkel Nielsen) 

for armods skyld oplod; 8 rdl. 

- 23. apr. 1631, Niels Sørensen fæstet den gård i Brøndsted, som hans 

fader Søren Nielsen oplod for ham; 6 rdl. 

 

JERLEV (film #2 opsl. 476) 

- 3. maj 1630, Kaptajn Hans Rasmussen fæstet den gård "Bielmdrup", som 

han selv har påboet hidindtil for hans bestallings skyld, og nu efter 

K.M. nådigste befaling igen annammet under kronen. Meget fordærvet på 

bygning såvel som avlingen øde, formedelst denne ubelejlige tid, hvori 

han var derfra og på andre steder i hans K.M. tjeneste. Indfæstning; 35 

rdl. 

- 14. maj 1630, Knud Hansen i Højen fædtet det gadehus sammesteds, som 

Niels Madsen oplod for ham; 1 rdl. 

- 12. juni 1630, Mads Madsen, født i Stubdrup, givet til husbondhold på 

den halve bondegård i Bølling, som Joen Jensen fradøde; 3 rdl. 



- 25. sept. 1630, Thomas Lauridsen fæstet den lille gård i Ågård, som 

Peder Steffensen nyligt havde fæstet og oplod for ham; 6 rdl. 

- 19. okt. 1630, Jørgen Nielsen fæstet den lille gård i Borlev, som 

Laurids Olsen fradøde; 8 rdl. 

- 2. dec. 1630, Søren Steffensen fæstet den lille forfaldne gård i Ågård, 

som Hans Hansen for armods skyld måtte oplade; 6 rdl. 

- samme dag, Germand Joensen givet til husbondhold på den halve bondegård 

i Bølling, som hans fader fradøde; 3 rdl. 

- 18. jan. 1631, Jens Lassen i Ødsted fæstede tingskriveriet i Jerlev 

herred; 10 rdl. 

- 26. febr. 1631, Niels Nielsen fæset Ballesgård, som Peder Pedersen 

forhen beboede; 16 rdl. 

- 4. mar. 1631, Jens Jørgensen fæstet den gård i Jerlev, som hans fader 

[sic] Knud Nielsen oplod for ham; 12 rdl. 

- 19. mar. 1631, Peder Sørensen fæstet den gård i Spjarup, som hans fader 

fradøde, og nu af sandhede er meget fordærvet; 4 rdl. 

- samme dag, Anders Mikkelsen fæstet den gård i Bøgvad, som Laurids 

Nielsen fæstede i fjor; 3 rdl. 

- 19. apr. 1631, Peder Sørensen givet til husbondhold af en halv 

bondegård i Bindeballe; 2 rdl. 

- 25. apr. 1631, Christen Hansen fæstet den gård i Nørre Vilstrup, som 

hans moder Inger Peders oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Mads Simonsen fæstet den halvgård i Jerlev, som hans søn 

Simon Madsen oplod for ham; 5 rdl. 

- 28. apr. 1631, Niels Nielsen fæstet det gadehus i Højen, som Hans 

Madsen iboede før ham; 1 rdl. 

 

ELBO (film #2 opsl. 478) 

- 2. maj 1630, Jacob Johansen København fæstet Hønborg Ladegård af 

slotsherren efter K.M. nådigste befaling, som han hidindtil for hans 

bestillings skyld haver iboet, og efterdi gården er aldeles afbrændt og 

ellers med alting slet øde, har han kun givet i indfæstning; 20 rdl. 

- 10. maj 1630, Jens Hansen fæstet den gård i Egeskov, som Bertel Nielsen 

nyligt havde fæstet; 5 rdl. 

- 14. juni 1630, Peder Jensen fæstet det bol i Studsdal, som Anne Jesses 

oplod for ham, imod at han tager dennes datter til ægte; 3 rdl. 

- 19. juni 1630, Thomas Sørensen fæstet den gård i Trelde, som hans fader 

Søren Gregersen oplod for ham; 6 rdl. 

- 7. aug. 1630, Thomas Pedersen fæstet det bol i Trelde, som hans 

stedfader Hans Gregersen fradøde; 2 rdl. 

- 8. aug. 1630, Jesper Jensen givet til husbondhold af den halve 

bondegård, som Ude Lassen i Børup tilforn iboede; 3 rdl. 

- 11. aug. 1630, Hans Nielsen af Egum fæstet den lille gård i Tårup, som 

Niels Jørgensen iboede; 8 rdl. 

- 18. sept. 1630, Laurids Andersen, født i Knudstrup i Vejlby sogn på 

Fyn, fæstet den lille ødegård i Hyby; 5 rdl. 

- 23. sept. 1630, Thomas Hansen fæstet den gård i Vejlby, som hans fader 

iboede; 8 rdl. 

- 5. okt. 1630, Hans Madsen fæstet den gård i Trelde, som Iver Ravn for 

armods skyld oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Thomas Sørensen fæstet den ødegård i Egeskov, som Hans Buhl 

iboede; 5 rdl. 

- samme dag, Niels Hansen fæstet det gadehus i Trelde, som Erik Madsen 

fradøde; 2 rdl. 

- 6. dec. 1630, Hans Hansen i Søholm fæstet det gadehus i Skærbæk, som 

Mads Jacobsen oplod for ham; 1 rdl. 



- 5. jan. 1631, Peder Jensen, født i Taulov Nebel, fæstet den forfaldne 

gård i Vejlby, som Hans Poulsen fradøde; 6 rdl. 

- 14. jan. 1631, Jens Hansen fæstet den ødegård i Kongsted, som Thue 

Hansen havde iboet; 4 rdl. 

- samme dag, Niels Pallesen fæstet den gård i Erritsø, som Mads Pedersen 

oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Mads Mikkelsen givet til husbondhold af den bondegård i 

Kongsted, som hans fader iboede; 5 rdl. 

- 6. mar. 1631, Tyge Pedersen, barnefødt i Stallerup, fæstet den gård i 

Egum, som Maren Thues oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Niels Sørensen fæstet det lille bol i Egeskov, som Jørgen 

Madsen fradøde; 2 rdl. 

- 16. mar. 1631, Mourids Olsen i Erritsø fæstet den gård, som Peder 

Andersen fradøde; 6 rdl. 

- samme dag, Peder Jensen fæstet det bol i Trelde, som Hans Jørgensen 

oplod for ham; 3 rdl. 

- 23. mar. 1631, Niels Madsen fæstet den lille gård i Handrup, som Las 

Lauridsen oplod for ham; 8 rdl. 

- 22. apr. 1631, Søren Buhl i Follerup givet til husbondhold af det 

bondebol i Hyby i Ullerup sogn, som Hans Jensen forhen var indskrevet 

for; 2 rdl. 

 

SLAV (film #2 opsl. 480) 

- 30. juli 1630, Hans Madsen fæstet det øde gadehus ved Skødeberg som han 

selv skal opbygge; ½ rdl. 

- 28. sept. 1630, Søren Nielsen fæstet det halve gadehus på Nålved (el. 

Nolvad?) Hede, som Niels N. afdøde; ½ rdl. 

- samme dag, Hans Rasmussen fæstet det gadehus i Vorbasse, som Niels Høgh 

oplod for ham; 1 rdl. 

- 20. apr. 1631, Iver Knudsen fæstet den forfaldne ødegård i Skødeberg; 3 

rdl. 

 

TØRRILD 

- 6. apr. 1631, Christen Andersen i Randbøl Præstegård fæstet det stykke 

eng ved Vejle, som hans moder havde i fæste; 2½ rdl. 

- 7. apr. 1631, Peder Jøssen?? (Ibsen? Justsen?) fæstet det gadehus i 

Jelling, som Las Pedersen oplod for ham; 1 rdl. 

 

NØRVANG (film #2 opsl. 482) 

- 29. juli 1630, Mikkel Pedersen i Øster Snede fæstet det gadehus ved 

kirken; 1 rdl. 

- 18. sept. 1630, Jens Jensen givet til husbondhold af den halve 

bondegård i Uhre i Brande sogn, som hans fader afdøde; 4 rdl. 

- 2. apr. 1631, Niels Christensen fæstet den lille forfaldne gård i 

Hornstrup, som Laurids Hansen afflyttede; 4 rdl. 

- 22. apr. 1631, Hans Pedersen, født i Bække, fæstet det afbrændte bol 

ved Hvejsel kirke; 3 rdl. 

- samme dag, Peder Hansne fæstet (ting)skriveriet i Nørvangs herred; 8 

rdl. 

 

(sagfald film #2 opsl. 483) 

 

== 1631/32 == (opsl. 16) 

 

BRUSK 



- 6. aug. 1631, Peder Olufsen i Starup givet til husbondhold af sin 

faders gård samt to gadehuse, der ligger til samme gård; 8 rdl. 

- 22. sept. 1631, Peder Nielsen givet til husbondhold af den halvgård i 

Møsvrå, som Jens Madsen tilforn påboede; 4 rdl. 

- 24. okt. 1631, Thomas Andersen givet til husbondhold af den gård, som 

Niels Iversen Smed fradøde (uden stednavn); 8 rdl. 

- 9. jan. 1632, Jens Pedersen, født i Starup, fæstet det bol sammesteds, 

som Iver Nielsen Skomager oplod for ham; 4 rdl. 

- 14. jan. 1632, Poul Pedersen fæstet den gård i Bjert, som hans moder 

Maren Sørensdatter sammesteds påboede og oplod for ham; 12 rdl., 1 okse 

- samme dag, Søren Andersen, født i Strandhuse, fæstet det bol i Bjert, 

som Niels Andersen fradøde; 5 rdl. 

- 2. febr. 1632, Hans Pedersen i Tiufkær fæstet den gård sammesteds, som 

Mikkel Andersen oplod for ham; 15 rdl., 1 okse 

- 27. febr. 1632, Niels Pedersen i Starup fæstet et lille bolshus 

sammesteds, som hans moder Kirsten Peders oplod for ham; 3 rdl. 

- 18. apr. 1632, Peder Jørgensen givet til husbondhold af den gård i 

Eltang, som Hans Jørgensen Buhl tilforn påboede og fradøde; 6 rdl. 

 

ANST (opsl. 17) 

- 31. maj 1631, Søren Sørensen fæstet et bol i Glibstrup, som hans fader 

Søren Jepsen oplod for ham; 3 rdl. 

- 6. aug. 1631, Peder Nielsen fæstet en øde halvgård i Asbo, som Mikkel 

Olufsen fradrog; 6 rdl. 

- 25. okt. 1631, Niels Mortensen i Nørbølling fæstet den halvgård, som 

overnævnte Peder Nielsen oplod for ham; 3 rdl. 

- 6. aug. 1631, Espen Sørensen i Højrup givet til husbondhold af den gård 

i Højrup, som Niels Widesen (el. Niels Udesen) tilforn iboede; 4 rdl. 

- 17. aug. 1631, Niels Lassen Møller i Rådes mølle fæstet det bol, som 

Erik Hansen i Lunderskov iboede sammesteds og oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Erik Hansen, som boede på det bol i Lunderskov han oplod for 

Niels Møller, givet til husbondhold af den halve bondegård samt det bol, 

der dertil er beliggende, i Skanderup, som Jens Buch tilforn påboede; 8 

rdl. 

- 16. sept. 1631, Hans Sørensen fæstet et hus i Dollerup, som Peder 

Thomsen (el. Peder Thambsen) oplod for ham; 2 rdl. 

- 26. okt. 1631, Søren Gregersen fæstet et hus i Øster Vamdrup, som 

Gregers Hansen, hans fader, fradøde; 2 rdl. -- (se 10. jan. 1632) 

- 2. nov. 1631, Christen Jensen fæstet halvparten af den gård i Vester 

Vamdrup, som hans fader Jens Christensen oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Christen Godskesen fæstet den halvgård i Gesten, som Jørgen 

Madsen er fradød; 2 rdl. 

- 10. jan. 1632, Niels Pedersen i Øster Vamdrup fæstet et hus sammesteds, 

som Søren Gregersen oplod for ham; 2 rdl. 

- 5. febr. 1632, Knud Lassen Buch i Hjarup givet til husbondhold af den 

gård sammesteds, som Christen Lassen påboede; 1 okse 

- samme dag, Jesper Pedersen i Skanderup givet til husbondhold af den 

hele bondegård, som han købte af Niels Mikkelsen sammesteds; 8 rdl. 

- samme dag, Jens Hansen i Hjarup fæstet det bol sammesteds, som hans 

fader Hans Jensen fradøde; 2 rdl. 

- 18. febr. 1632, Søren Pedersen, født i Dollerup, fæstet den halve part 

af Anders Pedersens gård i Havdrup, som Anders Skomager tilforn påboede 

og fradrog; 7 rdl. 

- 27. febr. 1632, Hans Pedersen i Gamst givet til husbondhold af det 

bondebol i Revsinghoved, som Niels Skrædder frarømte efter at have dræbt 



Hans Poulsen [sic] sammesteds; 2 rdl. -- (se videre under sagfald opsl. 

22; her kaldes den dræbte mand to gange for Hans Pedersen) 

- 13. apr. 1632, Peder Hansen i Højrup, givet til husbondhold af den gård 

sammesteds, som Morten Harte fradøde; 3 rdl. 

- samme dag, Peder Thomassen (el. Peder Thomsen) i Knudsbøl fæstet den 

gård sammesteds, som Laurids Nielsen oplod for ham; 20 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 19) 

- 1. juni 1631, Niels Lassen fæstet et gadehus i Sellerup, som Hans 

Snedker tilforn iboede; 2 rdl. 

- 31. aug. 1631, Jørgen Rasmussen i Pjedsted fæstet et gadehus, som hans 

fader Rasmus N. påboede; 2 rdl. 

- samme dag, Peder Lassen i Pjedsted fæstet et gadehus, som Las Smed 

tilforn påboede; 2 rdl. 

- 7. sept. 1631, Hans Pedersen fæstet den gård i Børkop, som Peder Jepsen 

tilforn påboede og afdøde; 10 rdl. 

- 28. febr. 1632, Hans Nielsen Troelsen (el. Hans Nielsen Thrulsen) i 

Pjedsted fæstet den gård sammesteds, som hans fader Niels Troelsen (el. 

Niels Thrugelsen) fradøde; 14 rdl. 

- 29. febr. 1632, Niels Jensen, født i Tolstrup, fæstet det bol i 

Pjedsted, som Niels Mikkelsen fradøde; 4 rdl. 

- samme dag, Jens Ibsen (el. Jens Jepsen), født i Hvilsbjerg, fæstet et 

gadehus i Sellerup, som Peder Pedersen Skrædder oplod for ham; 2 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 20) 

- 31. maj 1631, Jens Sørensen fæstet en gård i Vork, som Hans Jespersen 

tilforn iboede; 12 rdl. 

- 7. aug. 1631, Mads Lassen i Hjorsted fæstet en krontoft jord, som 

tilforn har ligget til et gadehus, og efter bevilling er afbrudt udi 

Casper Markdanners tid, og som Nis Lassen havde i fæste og fradøde; 3 

rdl. 

- 27. okt. 1631, Las Christensen fæstet den halvbård i Vollum, som 

Christen Sørensen oplod for ham; 6 rdl. 

- 4. nov. 1631, Mads Espensen (el. Mads Esbensen) givet til husbondhold 

af den halvgård i Ødsted, som hans fader Esben Madsen (el. Espen Madsen) 

fradøde; 4 rdl. 

- 11. febr. 1632, Jens Svendsen, født i "Vørdz", fæstet et gadehus 

sammesteds, som Niels Jensen Buch oplod for ham; 1 rdl. 

- 30. apr. 1632, Jens Hansen, født i Hesselballe, fæstet den gård 

sammesteds, som hans fader Jens Pedersen oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Jørgen Lauridsen i Højen fæstet det bol sammesteds, som 

kaldes Galskyt ("Galschøtt"), som hans fader Laurids Sørensen påboede og 

oplod for ham; 3 rdl. 

 

ELBO (opsl. 21) 

- 16. sept. 1631, Thue Hansen fæstet et kronbol i Erritsø, som Niels 

Ebbesen tilforn havde i fæste og afdøde; 6 rdl. 

 

NØRVANG 

- 29. aug. 1631, Mads Olufsen fæstet en halvpart gård, som er annex til 

Uldum præstegård, som Mads Tygesen tilforn havde i fæste og oplod for 

ham; 5 rdl. 

 

SLAV 

- 31. maj 1631, Peder Madsen fæstet den halvgård i Grandsted, som Bendit 

Christensen (el. Bent Christensen) tilforn iboede og afdøde; 10 rdl. 



- 6. aug. 1631, Jep Pedersen i Hemsing fæstet en halvgård sammesteds, som 

Knud Dinesen oplod for ham; 4 rdl. 

 

(sagfald opsl. 22) 

 

== 1632/33 == (film #2, opsl. 13) 

 

BRUSK 

- 1. maj 1632, Christen Jensen fæstet den gård i Herslev Højrup, som 

Steffen Olsen fradøde; 15 dlr. 

- samme dag, Thomas Madsen fæstet et bol i Stubdrup, som hans fader Mads 

Sørensen oplod for ham; 3 dlr. 

- 16. maj 1632, Joen Sørensn fæstet et bol udi Ågård, som Christen Ibsen 

(el. Christen Jepsen) oplod; 3 dlr. 

- 6. juni 1632, Christen Rasmussen fæstet den gård i Tiufkær, som hans 

fader Rasmus Rasmussen oplod for ham; 16 dlr., 1 okse 

- 27. juli 1632, Jens Andersen fæstet et bol i Vester Nebel, som Peder 

Sørensen Storm oplod for ham; 2 dlr. 

- 8. okt. 1632, Peder Hansen fæstet den gård i Harte, som Mads Mortensen 

oplod ham; 14 dlr. 

- 9. okt. 1632, Niels Jørgensen fæstet et bolshus i Starup, som Niels 

Pedersen frarømte; 3 dlr. 

- samme dag, Hans Andersen i Dons fæstet det bol, som Laurids Madsen 

oplod for ham; 3 dlr. 

 

ANST (film #2 opsl. 14) 

- 15. maj 1632, Poul Mikkelsen Smed fæstet et smedebol i Store Anst, som 

Niels Smed fradøde; 2 dlr. 

- Desuden fæstede han en toft jord liggende til Anst kirke, vest for 

Gejsing Vad, som Niels Smed i lige måde fradøde; ½ dlr. 

- samme dag, Laurids Christensen fæstet den halvgård i Skanderup, som 

hans fader Christen Poulsen oplod; 14 dlr. 

- samme dag, Gregers Joensen fæstet den halvgård i Skanderup, som Mads 

Ebbesen fradøde; 14 dlr. 

- 16. maj 1632, Jens Ulv givet til husbondhold af den gård i Veerst, som 

han købte af Steffen Thomassen (el. Steffen Thomsen) og Joen Sørensen; 6 

dlr. 

- samme dag, overnævnte Steffen Thomassen fæstede et bolshus sammesteds, 

som overnævnte Jens Ulv oplod for ham; 4 dlr. 

- 1. juni 1632, Niels Iversen givet til husbondhold af den gård i Uhre, 

som Lukas Christensen tilforn påboede; 8 dlr. 

- 26. aug. 1632, Las Hansen givet til husbondhold af den halve bondegård 

i Gamst, som hans fader Hans Pedersen oplod for ham; 4 dlr. 

- samme dag, Thue Pedersen (el. Thuffe Pedersen) givet til husbondhold af 

den halve bondegård i Store Anst, som Hans Pedersen fradøde; 4 dlr. 

- (u. dato), Anders Hansen givet til husbondhold af den halve bondegård i 

Store Anst, som Anker Ankersen fradøde; 4 dlr. 

- (u. dato), Hans Clemendsen i Gamst givet til husbondhold af en gård 

sammesteds; 6 dlr. 

- (u. dato) Jens Sørensen, født i Gejsing, fæstet et bol i Egholt, som 

Hans Nielsen fradøde; 2 dlr. 

- 11. sept. 1632, Knud Bundesen i Lejrskov fæstet et bol sammesteds, som 

hans fader Bonde Enevoldsen oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Thomas Jepsen fæstet et bol i Knudsbøl, som hans fader Jep 

sørensen oplod for ham; 4 dlr. 



- (u. dato), Jep Iversen Stub, givet til husbondhold af den gård i 

Lunderskov, som Maren Stubs, hans moder, oplod for ham; 22 dlr. -- se 

videre næste efter Hans Jepsen. 

- (u. dato), Hans Jepsen givet til husbondhold af to parter af en gård i 

Højrup, som hans fader Jep Nielsen fradøde; 5 dlr. 

- samme dag, Thomas Jepsen givet til husbondhold af den tredje part af 

fornævnte gård; 4 sldlr. = 2½ dlr. 16 sk. 

- 14. sept. 1632, Gjøde Andersen (el. Gyde Andersen) givet til 

husbondhold af en halv bondegård i Gelballe, som hans fader Anders 

Sørensen oplod; 5 dlr. 

- samme dag, Peder Thomassen (el. Peder Tomsen) givet til husbondhold af 

et hus i Gesten, som Jørgen Mortensen fradøde; 2 dlr. 

- 15. sept. 1632, Lukas Nielsen givet til husbondhold af sin fader Niels 

Lukassens gård i Store Anst, som hans oplod for ham; 8 dlr. 

- samme dag, Poul Pedersen i Bække fæstet den halvgård sammesteds, som 

hans fader Peder Poulsen oplod for ham; 8 dlr. 

- 17. sept. 1632, Hans Jensen i Asbøl (el. Asbo? - "Asbye") fæstet den 

gård sammesteds, som hans fader Jens Olsen fradøde; 8 dlr. 

- samme dag, Jens Olsen givet til husbondhold af et halvt bondebol i 

Jordrup, som Hans Lund oplod for ham, og som Niels Pedersen tilforn 

påboede; 1 dlr. 

- 3. okt. 1632, Niels Jensen i Højrup fæstet et bol sammesteds, som 

Jørgen Hansen oplod for ham; 2 dlr. 

- 10. nov. 1632, Morten Lauridsen i Veerst fæstet den halvgård, som 

Laurids Kallesen oplod for ham; 8 dlr. 

- 12. nov. 1632, Markus Nielsen fæstet den halvgård i Søgård, som Claus 

Nielsen, hans broder, oplod for ham; 8 dlr. 

- samme dag, Søren Thomassen (el. Søren Thomsen) fæstet den halvgård i 

Asbøl, som hans stedfader Anker Jespersen oplod for ham; 10 dlr. 

- 26. nov. 1632, Mads Enevoldsen fæstet den gård i Veerst, som Mads 

Hansen oplod for ham; 12 dlr. 

 

HOLMANS (film #2 opsl. 19) 

- 1. maj 1632, Niels Christensen fæstet den gård i Gårslev, som hans 

moder Johanne Christense oplod for ham; 20 dlr. 

- (u. dato), Steffen Simonsen fæstet den gård i Gårslev, som hans fader 

Simon Steffensen oplod; 24 dlr. 

- 7. aug. 1632, Peder Andersen fæstet et gadehus i Sellerup, som Else 

Gregers oplod for ham; 3 dlr. 

- 15. sept. 1632, Mads Nielsen Buhl fæstet et bol i Store Velling, som 

Christen Sørensen fradøde; 6 dlr. 

 

JERLEV 

- 16. maj 1632, Jørgen Andersen fæstet den gård i Hørsted, som hans fader 

Anders Nielsen fradøde; 22 dlr. 

- 24. maj 1632, Niels Andersen fæstet den gård i Vork, som hans fader 

Anders Christensen oplod for ham; 16 dlr. 

- 3. juni 1632, Svend Pedersen fæstet den gård i Stubdrup, som Niels 

Jensen tilforn påboede og fradøde; 20 dlr. 

- 26. juli 1632, Hans Widesen i Revsgård fæstet den gård i Egtved, som 

Peder Jensen fradøde; 16 dlr., 2 okser 

- 5. aug. 1632, Søren Poulsen Udsen fæstet den gård i Vork, som Poul 

Sørensen fradøde; 8 dlr., 2 okser 

- 16. sept. 1632, Svend Pedersen i Højen Stubdrup fæstet et ødehus' jord 

sammesteds, som Niels Jespersen tilforn havde i fæste, på menige bymænds 



vegne, og som Anders Pedersen tilforn påboede og fradøde i samme hus; 2 

dlr. 

- 24. okt. 1632, Gjøde Nielsen (el. Gyde Nielsen) i Højen givet til 

husbondhold af den halvgård, som hans fader Mads Gjødesen (el. Mads 

Gydesen) oplod for ham; 8 dlr. -- [NB: er "fader" fejl for "stedfader"? 

er "Mads" fejl for "Niels"? er "Nielsen" fejl for "Madsen"?]  

 

ELBO (film #2 opsl. 20) 

- 14. maj 1632, Mikkel Jensen fæstet den gård i Erritsø, som Mourids 

Olufsen oplod; 10 dlr.,  okse 

- 31. maj 1632, Jep Andersen fæstet den gård i Børup, som Anders Jensen 

fradøde; 10 dlr. 

- 1. juni 1632, Jacob Sørensen fæstet den gård i Handrup, som Anders 

Iversen oplod for ham; 20 dlr. 

- 25. okt. 1632, Peder Buhl [Peder Madsen Buhl] fæstet sin fader Mads 

Buhls gård i Egum, som han oplod for ham; 16 dlr. 

- 10. nov. 1632, Niels Sørensen fæstet den gård i Egum, som hans fader 

Søren Jørgensen oplod for ham; 20 dlr. 

 

SLAV (film #2 opsl. 21) 

- 1. juni 1632, Christen Nielsen væstet den halve gård i Nøllund, som 

Jørgen Christensen oplod; 4 dlr. 

 

JELLING BIRK (film #2 opsl. 21) 

- 1. juni 1632, Laurids Clemendsen fæstet den halvgård i Jelling, som 

Knud Clemendsen fradøde; 12 dlr. 

- 13. aug. 1632, Frands Pedersen fæstet den gård i Jelling, som Mads 

Frandsen fradøde; 14 dlr., 1 okse 

 

(sagfald film #2 opsl. 22) 

 

== 1633/34 == (opsl. 17) 

 

BRUSK 

- 7. oktober 1633, Jørgen Pedersen Buch giver til husbondhold af sin 

fader Peder Jørgensen Buchs gård i Lilballe, som han oplod for ham; 8 

rdl. 

- 11. okt. 1633, Thomas Jepsen (el. Tomas Jebsen) fæstet et hus i Eltant, 

som Tyge Pallesen oplod for ham; 3 rdl. 

- 14. okt. 1633, Terkild Pedersen (el. Terkel Pedersen) fæstet den gård i 

Harte, som Søren Madsen frarømte; 18 dlr. 

- 26. okt. 1633, Søren Lassen (el. Søren Larsen) fæstet et bol i Vester 

Nebel, som hans fader Lars Sørensen (el. Las Sørensen) oplod for ham, og 

hvortil der er en kirkejord i brug; 4 dlr. 

- 16. nov. 1633, hr. Albert Jacobsen (el. hr. Albret Jacobsen) i Starup 

fæstet et bol sammesteds, som hans formand hr. Christen tilforn havde i 

fæste; 6 dlr. 

- Desuden fæstede han alle Starup kirkes jorder, som salig hr. Christen i 

lige måde tilforn havde i fæste; 2 dlr. 

- 21. nov. 1633, Iver Nielsen fæstet et bol i Strandhuse, som Hans 

Pedersen oplod for ham; 4 dlr. 

- samme dag, Jørgen Andersen fæstet et bol i Fredsted, som Jens Pedersen 

oplod for ham; 5 dlr. 

- 28. dec. 1633, Hans Pedersen i Viuf fæstet den gård sammesteds, som 

Christen Svendsen tilforn påboede og fradøde; 15 dlr. 



- 31. jan. 1634, Mads Smed i Starup givet til husbondhold af et hus, som 

ham blev bevilget at opsætte på hans egen bondegrund over Starup markskel 

på Fredsted mark; 1 dlr. 

- 7. febr. 1634, Jørgen Pedersen fæstet den gård i Harte, som Oluf 

Steffensen påboede og oplod for ham; 18 dlr. 

- 12. febr. 1634, Mads Jørgensen fæstet et bol i Bjert, som Markor 

Andersen (el. Markvard Andersen) påboede og oplod for ham; 6 dlr. 

- 18. febr. 1634, Jep Nielsen fæstet et bol i Starup, som Poul Madsen 

tilforn påboede og fradøde; 3 dlr. 

- 17. mar. 1634, Mads Pedersen fæstet en gård i Harte, som Niels Thuesen 

tilforn påboede og fradøde; 18 dlr. 

- 18. mar. 1634, Jens Nielsen givet til husbondhold af en otting 

bondejord, som Mads Jensen oplod for ham (uden stednavn); 5 dlr. 

- samme dag, Jens Jørgensen fæstet et bol i Ågård, som Christen Ebbesen 

tilforn påboede og fradøde; 2 dlr. 

- (u. dato), Hans Pedersen Nielsen i Tiufkær fæstet en gård sammesteds, 

såvidt hans fader Peder Nielsen tilforn har haft den i brug og fæste og 

nu har opladt for ham; 20 dlr. 

 

ANST (opsl. 19) 

- 13. maj 1633, Søren Pedersen i Jordrup fæstet en halvgård sammesteds, 

som Poul Sørensen oplod for ham; 10 dlr. 

- samme dag, Søren Joensen i Skanderup fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Joen Gregersen fradøde; 10 dlr. 

- 27. maj 1633, Mathias Mikkelsen (el. Mattis Mikkelsen) fæstet den halve 

gård i Bække, som Mikkel Olufsen oplod for ham; 6 dlr. 

- samme dag, Just Mortensen fæstet halvparten af den gård i Asbo, som 

Morten Nielsen oplod for ham; 5 dlr. 

- samme dag, Tøger Dinesen fæstet en halvgård i Asbo, som Niels Mortensen 

oplod for ham; 3 dlr. 

- 28. maj 1633, Peder Gregersen fæstet den gård i Seest, som hans fader 

Gregers Sørensen fradøde; 20 dlr. 

- 29. maj 1633, Niels Pedersen fæstet den halvgård i Asbøl, som hans 

fader Peder Pedersen fradøde; 10 dlr. 

- samme dag, Laurids Jensen fæstet den gård i Lille Anst, som hans fader 

Jes Jensen [el. Jens Jensen] fradøde; 12 dlr. 

- 31. maj 1633, Iver Lauridsen fæstet et bol i Vester Vamdrup, som Søren 

Friis oplod for ham; 2 dlr. 

- 26. sept. 1633, Peder Troelsen (el. Peder Trulsen) i Ferup fæstet en 

gård sammesteds, som Søren Ravn fradøde; 12 dlr. 

- 4. okt. 1633, Karl Nielsen (el. Carl Nielsen) fæstet Vamdrupgård, som 

Hans Horskier oplod for ham; 60 dlr., 2 okser 

- 5. okt. 1633, Søren Iversen i Veerst fæstet et bolshus sammesteds, som 

Steffen Thorsen (el. Steffen Tonnesen? el. Steffen Tommesen?) oplod for 

ham; 5 dlr. 

- samme dag, Oluf Jespersen i Ravnholt givet til husbondhold af et 

jordløst bondebol, som han har forhandlet sig til sin gårds brug efter 

tingsvidnes indhold; 1 dlr. 

- 28. okt. 1633, Hans Rasmussen fæstet et bol i Ka...(Karlborre??), som 

Thomas Sørensen (el. Tammis Sørensen) fradøde; 3 dlr. 

- samme dag, Hans Jørgensen fæstet en gård i Havdrup, som Frederik 

Jespersen fradøde; 16 dlr. 

- 30. okt. 1633, Bertel Pedersen fæstet den gård i Seest, som Peder 

Bertelsen fradøde; 18 dlr. 

- 30. dec. 1633, Niels Mortensen Smed fæstet et bol i Veerst, som Jes 

Knudsen Smed fradøde, samt efterskrevne kirkejorder, som er: en lille 



enghave ved huset, hvoraf der kan aflæs et læs hø; nok en toft kaldet 

"Smedens Toft" på Veerst Mark, liggende udi Vestermark, hvorudi der kan 

såes 12 skp. rug; nok en lille engborre liggende på "hovedet" i skoven, 

hvoraf der kan avles ½ læs hø; desuden et stykke eng i Præsteskoven, 

hvoraf der kan avles ½ læs hø. For huset og forskrevne jorder gav han i 

indfæstning; 5 rdl. 

- 11. jan. 1634, Jens Pedersen fæstet en gård i Lille Anst, som hans 

fader Peder Andersen fradøde; 15 dlr. 

- (u. dato), Nis Pedersen fæstet en halvgård i Skanderup, som Oster 

Jepsen oplod for ham; 10 dlr. 

- (u. dato), Morten Pallesen, fæstet et bol i Vrå, som Poul Skrædder 

tilforn påboede og fradøde; 2 dlr. 

- (u. dato), Niels Christensen fæstet et bol i Seest, som Christen 

Nielsen tilforn påboede og fradøde; 2 dlr. 

- 17. mar. 1634, Laurids Jensen fæstet Skødsgård (el. Skytsgård?), som 

tilforn blev holden K.M. "Scheppere" (skippere??) på, og nu efter K.M. 

nådigste befaling skulle bortfæstes; 15 rdl. 

- (u. dato), Søren Sørensen fæstet et bol i Vamdrup, som Hans Pedersen 

oplod for ham; 6 dlr. 

- (u. dato), Jens Iversen fæstet en halvgård i Skanderup, som Hans 

Nielsen tilforn havde i fæste; 10 dlr. 

- (u. dato), Hans Nielsen, fæstet halvparten af den halvgård i Skanderup, 

som Thomas Nielsen oplod for ham; 12 dlr. 

- (u. dato), Morten Jørgensen fæstet Drabæks Mølle, som hans fader Jørgen 

Møller tilforn påboede og fradøde; 40 dlr. 

- (u. dato), Christen Pedersen, som boede i Søgård, fæstet den halvgård i 

Seest, som Anders Christensen oplod for ham; 12 dlr. 

- (u. dato) Mads Jørgensen i Ødsted ("Ørsted") givet til husbondhold af 

den halvgård i Søgård, som Christen Pedersen oplod for ham; 8 dlr. 

 

TYRSTRUP HERRED (opsl. 22) 

- 20. jan. 1634, Oluf Jensen fæstet et bol i Skartved, som Eske Markussen 

(el. Eskild Markussen) oplod for ham; 10 dlr. 

 

HOLMANS 

- 13. maj 1633, Mads Hansen fæstet sin fader Hans Thorsens (el. Hans 

Tordsens) gård i Gauerslund; 20 dlr. 

- samme dag, Hans Gregersen i Sellerup fæstet et bol sammesteds, som Jens 

Ebbesen oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Jørgen Andersen fæstet et bol i Andkær, som Hans Gregersen 

oplod for ham; 1½ dlr. 

- 9. aug. 1633, Søren Pedersen fæstet en gård i Børkop, som unge Hans 

Pedersen tilforn påboede; 16 dlr. 

- samme dag, Peder Ravn i Skærup fæstet et bol til Hans Sørensen 

sammesteds, som Mikkel Balle tilforn påboede; 2 dlr. 

- 10. aug. 1633, Hans Nielsen Bunde i Vinding givet til husbondhold af 

den gård sammesteds, som hans fader Niels Hansen [Niels Hansen Bunde] 

tilforn påboede; 8 rdl. 

- samme dag, Peder Madsen Griis fæstet et gadehus i Sellerup, som Peder 

Andersen fradøde; 2 dlr. 

- samme dag, Jens Madsen fæstet den gård i Andkær, som Hans Jensen 

Skrædder fradøde; 18 dlr. 

- (u. dato), Peder Sørensen fæstet den gård i Vinding, som Søren Pedersen 

oplod for ham; 18 dlr. 

- 26. sept. 1633, Jørgen Mikkelsen i Rans fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Mikkel Sørensen oplod for ham; 12 dlr. 



- 30. dec. 1633, Henrik Ravn i Børkop fæstet tre stykker agerjord, 

liggende på Børkop mark ved Søren Timsens (el. Søren Timbsens) toft, 

tilhørende Gauerslund mark, som Anders Pedersen oplod for ham; ½ dlr. 

- 2. jan. 1634, Thomas Sørensen fæstet en gård i Brøndsted, som Peder 

Nielsen fradøde; 20 dlr. 

- 14. jan. 1634, Søren Andersen i Gårslev fæstet den gård sammesteds, som 

Niels Sørensen fradøde; 16 dlr. 

- samme dag, Peder Nielsen i Mørkholt fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Niels Madsen fradøde; 18 dlr. 

- 18. mar. 1634, Thomas Krage [Thomas Pedersen Krage] fæstet sin fader 

Peder Krages fradøde gård i Gårslev; 20 dlr. 

- samme dag, Mads Jacobsen fæstet en gård i Pjedsted, som Mads Lassen 

fradøde; 22 dlr. 

- (u. dato), Niels Buch fæstet en gård i Børkop, som Anders Poulsen 

tilforn påboede og oplod for ham; 30 dlr. 

 

JERLEV (opsl. 24) 

- 26. maj 1633, Niels Eskesen (el. Niels Eskildsen) fæstet et bol kaldet 

"Kelli Kraag" i Højen sogn, som Steffen Jensen oplod for ham; 3 dlr. 

- 1. okt. 1633, Jens Olufsen givet, i gjødsel, [el. "Jens Olufsen i 

Gjødsel, givet..." ??] til husbondhold af den halvgård i Revsgård, som 

Søren Svendsen oplod for ham; 4 dlr. 

- 3. jan. 1634, Niels Hansen i Borlev fæstet en gård sammesteds, som hans 

fader Hans Olufsen fradøde; 16 dlr. 

- (u. dato), Mads Sørensen fæstet den gård i Nørre Vilstrup, som hans 

fader Søren Hansen oplod for ham; 20 dlr. 

- (u. dato), Thomas Pedersen fæstet en gård i Vesterby, som Jørgen 

Nielsen fradøde; 20 dlr. 

- Peder Widesen fæstet en gård i Knudsballe, som Oluf Lauridsen oplod for 

ham; 18 dlr. 

- Jens Jensen fæstet Nybjerg Mølle, som Mads Madsen oplod for ham; 18 

dlr. 

- Laurids Jensen givet til husbondhold af en halv bondegård i Ammitsbøl, 

som hans fader fradøde; 5 dlr. 

- Jep Lassen i Ødsted fæstet den halve krongård i Oustrup, som Niels 

Knudsen oplod for ham; 9 dlr. 

- Mads Pedersen i Vork fæstet den gård sammesteds, som hans fader Peder 

Benditsen (el. Peder Bentsen) oplod for ham; 16 dlr. 

 

ELBO (opsl. 25) 

- 30. maj 1633, Peder Hansen fæstet et bolshus i Hyby ("Høyebye"), som 

Peder Jørgensen oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Jørgen Madsen fæstet et bol i Hyby ("Høiebye"), som Bent 

Hansen (el. Bendit Hansen) oplod for ham; 2 dlr. 

- 4. nov. 1633, Birgitte Offers i Snoghøj fæstet noget af Erritsø 

kirkejord; 2 dlr. 

- 13. nov. 1633, Hans Jensen i Søholm fæstet den Taulov kirkegord, som 

salig hr. Jens i Herslev tilforn havde i fæste; 5 ørte 

- 22. nov. 1633; Jens Hansen og hans fæstemø Maren Lauridsdatter fæstet 

den gård i Bredstrup, som Peder Andersen fradøde; 12 dlr. 

- 30. dec. 1633, Torkild Pedersen i Erritsø fæstet en halvgård 

sammesteds, som Thomas Nielsen fradøde; 4 dlr. 

- Desuden fæstede han noget af Erritsø kirkegord, som overnævnte Thomas 

Nielsen også tilforn havde i fæste; 7 dlr. 



- 7. jan. 1634, Søren Buhl i Follerup fæstet en kirkejord til Ullerup 

kirke, liggende på Hyby mark udi Vodelund, imellem Hans Jensen og Peder 

Thorsens (el. Peder Tordsens) jorder; 3 mk. 

- 10. jan. 1634, Søren Hansen fæstet to bol i Trelde, som Niels Skytte 

oplod for ham; 8 dlr. 

- 15. febr. 1634, Peder Knudsen fæstet en gård i Trelde, som Søren 

Thomassen påboede og oplod for ham; 20 dlr. 

- 16. febr. 1634, Niels Pedersen fæstet en gård i Stallerup, som Knud 

Nielsen tilforn påboede og fradøde; 15 dlr. 

- 11. apr. 1634, Bertel Nielsen fæstet en gård i Kongsted, som Jens 

Hansen oplod for ham; 14 dlr. 

 

TØRRILD (opsl. 26) 

- 31. maj 1633, Jens Jensen fæstet en halvgård i Nørskov, som hans fader 

Jens Christensen oplod for ham; 8 dlr. 

 

JELLING BIRK 

- 21. nov. 1633, Jens Pedersen fæstet Skovdal Mølle, som Jørgen Andersen 

tilforn havde i brug og oplod for ham; 10 dlr. 

 

NØRVANG (opsl .26) 

- 30. jan. 1634, Ville Pedersen (el. Vil Pedersen) i Østerhoved 

(Østerhoed) fæstet den halvgård sammesteds, som Poul Thomassen (el. Poul 

Thamesen) tilforn påboede og frakom i ufredstiden; 12 rdl. 

 

(sagfald opsl. 27) 

 

== 1634/35 == (opsl. 16) 

 

BRUSK 

- Søren Clausen i Håstrup fæstet noget kirkejord; 8 dlr. -- (NB: se også 

den tredjesidste linje under Jerlev.) 

- Anders Nielsen, fæstet et bol i Dons; 2 dlr. 

- Hans Hansen i Stenderup fæstet en gård; 15 dlr. 

- Anders Pedersen i Sønder Vilstrup fæstet en kirketoft ved Vilstrup 

kirke; 1 dlr 

- Las Pedersen i Almind, fæstet en gård sammesteds, som Søren Poulsen 

tilborn påboede og fradøde; 16 dlr. 

- Søren Jensen i Viuf givet til husbondhold af den gård sammesteds, som 

hans fader Jens Sørensen fradøde; 8 dlr. 

- Jens Nielsen i Tolstrup givet til husbondhold af den halvgård 

sammesteds, som har købt og tilforhandlet sig af sin hustrus broder; 6 

dlr. 

 

ANST 

- Anders Jensen i Vester Vamdrup fæstet en ødejord; 1 dlr 

- Jens Olufsen i Lille Anst fæstet en gård; 12 dlr. 

- Mads Hansen i Lille Anst fæstet en gård; 14 dlr. 

- Hans Madsen i Skanderup fæstet en gård; 12 dlr. 

- Peder Sørensen i Skanderup fæstet en gård; 10 dlr. 

- Anders Nielsen i Skanderup fæstet en gård; 10 dlr. 

- Mads Lassen i Ferup fæstet en gård; 24 sldl. = 16 rdl. 

- Niels Christensen Buhl i Ferup fæstet en gård; 16 dlr. 

- Jesper Nielsen i Vester Vamdrup fæstet en gård; 17 dlr. 

- Hans Jensen i Hjarup givet til husbondhold; 6 dlr. 

- Samt for noget kirkejord; 6 dlr. 



- Jens Hansen i Roved fæstet et bol; 2 dlr. 

- Erik Hansen i Skanderup fæstet en halvgård sammesteds, som Niels 

Pedersen oplod for ham; 10 dlr. 

- Peder Hansen Smed fæstet et gadehus, som han har bygget i Øster 

Vamdrup; 3 dlr. 

- Niels Hansen i Hjarup fæstet en gård sammesteds, som Christen Buch for 

armods skyld oplod ham; 6 dlr. 

 

HOLMANS (opsl. 18) 

- Anders Rasmussen i Gårslev fæstet en gård; 30 sldl. = 20 rdl. 

- Peder Bundesen i Sellerup fæstet en gård; 16 dlr. 

- Peder Thuesen i Pjedsted fæstet et bol; 4 dlr. 

- Peder Thuesen i Gårslev fæstet et bol; 4 dlr. 

- Niels Hansen i Velling fæstet en gård; 18 dlr. 

- Steffen Nielsen i Gårslev fæstet den gård sammesteds, som Niels Hansen 

tilforn iboede og fradøde; 16 dlr. 

- Hans Nielsen i Brejning fæstet et bol sammesteds, som Peder Nielsen 

tilforn påboede og fradøde; 6 dlr. 

- Søren Clausen i Gårslev fæstet et bol sammesteds, som Thue Sørensen 

oplod for ham; 4 dlr. 

- Ebbe Hansen i Hvilsbjerg fæstet et bol sammesteds, som Morten Jørgensen 

oplod ham; 3 dlr. 

- Anders Pedersen i Børkop fæstet det bol sammesteds, som Jens Clemendsen 

oplod for ham; 4 dlr. 

 

JERLEV (opsl. 19) 

- Jens Jensen (el. Jes Jensen?) i Nybjerg Mølle fæstet samme mølle; 18 

dlr. 

- Jens Madsen (el. Jes Madsen?) i Revsgård fæstet en halvgård; 12 dlr. 

- Lars Jensen (el. Las Jensen?) i Ammitsbøl fæstet en halvgård; 5 dlr. 

- Mikkel Madsen i Nørre Vilstrup fæstet en gård; 18 dlr. 

- Mikkel Madsen i Højen fæstet et bol; 2 dlr. 

- Niels Nielsen i Højen fæstet et bol; 3 dlr. 

- Peder Sørensen i Ågård fæstet et bol; 3 dlr. 

- Christen Christensen i Nollund i Slavs Herred fæstet en halvgård [i 

Jerlev herred?]; 5 dlr. 

- Jep Pedersen givet til husbondhold af en halvgård i Højen; 4 dlr. 

- Peder Hansen i Ammitsbøl givet til husbondhold af en halvgård; 3 dlr. 

- Steffen Lassen i Horsted fæstet en gård og nogle ødebolsjorder; 22 dlr. 

- Anders Lassen i Horsted givet til husbondhold af en halvgård; 8 dlr. 

- Jes Jørgensen givet til husbondhold af et bol i Borlev; 3 dlr. 

- Niels Jensen i Jerlev fæstet en gård; 20 dlr. 

- Samt en kirketoft; 1 dlr. 

- Niels Lassen i Ammitsbøl fæstet den gård, som Jens Poulsen sammesteds 

oplod for ham; 16 dlr. 

- Søren Clausen i Håstrup, fæstet nogle kirkejorder liggende ved 

Smidstrup Kirke; 8 dlr. 

- Hans Iversen i Bølling fæstet en halv otting jord over Bølling skov og 

mark, såvel som givet til husbondhold af en halv bondegård han iboer; 12 

dlr. 

- Søren Sørensen i Bindeballe givet til husbondhold af den gård, som hans 

fader Søren Sandemand oplod for ham; 6 dlr. 

 

ELBO (opsl. 21) 

- Peder Knudsen i Trelde fæstet en gård; 20 dlr. 

- Niels Pedersen i Stallerup fæstet en gård; 14 dlr. 



- Peder Andersen i Skærbæk fæstet et bol; 5 dlr. 

- Hans Lauridsen i Skærbæk fæstet to fag hus for enden af overnævnte 

bolshus; 1½ dlr. 

- Peder Madsen i Gade fæstet en gård; 18 dlr. 

- Jacob Sørensen i Handrup fæstet et bol; 3 dlr. 

- Niels Mikkelsen i Erritsø givet til husbondhold; 4 dlr. 

- Hans Pedersen Bjerg i Erritsø givet til husbondhold; 4 dlr. 

- Søren Andersen i Handrup fæstet en gård sammesteds, som Jacob Sørensen 

oplod for ham; 18 dlr. 

- Jep Pedersen i Erritsø givet til husbondhold af den gård sammesteds, 

som Niels Lassen fradøde; 8 dlr. 

- Mads Hansen i Hyby givet til husbondhold af den gård sammesteds, som 

hans fader Hans Madsen oplod for ham; 8 dlr. 

 

TØRRILD (opsl. 22) 

- Mikkel Sørensen i Nørskov fæstet [en gård?]; 19 sldl. = 12 rdl. 32 sk. 

- Christen Nielsen i Jelling fæstet en gård sammesteds, som Jens 

Lauridsen oplod for ham; 20 dlr. 

 

SLAV 

- Peder Pedersen i Elkær fæstet en gård; 10 dlr. 

- Anders Hansen i Heidenvig(?) fæstet en gård; 5½ dlr. 

 

KOLDING 

- Borgemster Gregers Ottosen i Kolding fæstet et ørredgårdssted liggende 

lige vest op af slottets ørredgård; 3 dlr. 

 

(sagfald og forlov opsl. 23) 

 

== 1635/36 == (opsl. 55) 

 

BRUSK 

- 15. juni 1635, Jens Pedersen i Starup fæstet det bolshus sammesteds, 

som Niels Jørgensen påboede og oplod for ham; 3 rdl. 

- 8. juli 1635, Hans Iversen i Eltang fæstet et gadehus sammesteds, som 

Peder Madsen oplod for ham; 2 rdl. 

- 13. aug. 1635, Hans Pedersen i Harte fæstet et bolshus sammesteds, som 

Hans Mikkelsen oplod for ham; 5 rdl. 

- 6. sept. 1635, Søren Olufsen i Rådvad fæstet en gård sammesteds, som 

han selv iboer og ellers var fradømt; 12 rdl. 

- 7. sept. 1635, Peder Lauridsen, født i Brødsgård, fæstet samme gård, 

som Søren Madsen oplod for ham; 16 rdl. 

- (u. dato), Iver Hansen fæstet et bolshus i Rådvad, som Laurids Hansen 

iboede og oplod for ham; 2 rdl. 

- 2. okt. 1635, Jens Mortensen i Vester Nebel givet til husbondhold af 

den halvgård sammesteds, som hans fader Morten Jensen oplod for ham; 4 

rdl. 

- 13. jan. 1636, Hans Hansen i Bjert fæstet den gård sammesteds, som hans 

stedfader Jes Thomassen fradøde; 16 rdl. 

- 1. febr. 1636, Søren Hansen af Bovdal Mølle fæstet et bol i Håstrup, 

som Jens Poulsen fradøde; 3 rdl. 

- 22. febr. 1636, Steffen Jensen af Almind stedet og fæstet den gård i 

Rådvad, som Søren Olufsen oplod for ham; 12 rdl. 

- 17. mar. 1636, Søren Mortensen i Kolding Mølle fæstet samme mølle, som 

hans stedfader Niels Poulsen tilforn iboede og fradøde; 30 rdl. 



- 2. apr. 1636, Niels Hansen i Tiufkær fæstet et ødebol sammesteds, som 

hans fader Hans Smed oplod for ham; 6 rdl. 

- (u. dato), Peder Sørensen i Herslev fæstet den gård sammesteds, som 

Peder Pedersen Hvid oplod for ham; 16 rdl. 

- Laurids Madsen af Dons fæstet en gård i Almind, som Hans Lassen oplod 

for ham; 14 rdl. 

- Hans Lassen af Almind fæstet den halvgård i Dons, som Laurids Madsen 

oplod for ham; 7 rdl. 

- Svend Nielsen i Tiufkær fæstet den gård og det bol sammesteds, som hans 

fader Niels Svendsen fradøde; 18 rdl. 

- Joen Sørensen fæstet den gård i Ågård, som Oluf Jensen Liemand fradøde; 

12 rdl. 

- Nis Svendsen fæstet det bolshus i Ågård, som Joen Sørensen oplod for 

ham; 3 rdl. 

- 11. apr. 1636 Jens Andersen i Sønder Vilstrup fæstet den gård 

sammesteds, som Tyge Henningsen oplod for ham; 16 rdl. 

- 25. apr. 1636, Hans Andersen i Almind fæstet et bol sammesteds, som 

Steffen Jensen oplod for ham; 2 rdl. 

 

ANST (opsl. 57) 

- 19. juni 1635, Oluf Christensen i Horskær fæstet den halvgård 

sammesteds, som hans fader Christen Nielsen fradøde; 12 rdl. 

- (u. dato), Espen Hansen i Øster Vamdrup fæstet den halvgård sammesteds, 

som Jep Holt fradøde; 8 rdl. 

- 26. juni 1635, Laurids Nielsen i Vester Vamdrup [fæstet? eller givet 

til husbondhold af?] et bol sammesteds, som Hans Jørgensen oplod; 3 rdl. 

- 10. juli 1635, Iver Eskesen (el. Iver Eskildsen) af Nagbøl fæstet den 

halvgård i Asbøl, som Niels Pedersen fradøde; 10 rdl. 

- 27. juli 1635, Søren Rasmussen i Vrå fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Rasmus Espensen fradøde; 12 rdl. 

- (u. dato), Søren Espensen i Uhre fæstet den gård sammesteds, som hans 

fader tilforn iboede og fradøde; 18 rdl. 

- (u. dato), Eske Pedersen (el. Eskild Pedersen) i Asbo fæstet den 

halvgård sammesteds, som Just Mouridsen oplod for ham; 5 rdl. 

- 11. aug. 1635, Morten Iversen i Store Anst givet til husbondhold af den 

gård sammesteds, som hans fader Iver Hansen fradøde; 4 rdl. 

- 13. aug. 1635, Thomas Stub i Store Anst givet til husbondhold af den 

gård sammesteds, som Tyge Madsen fradøde; 5 rdl. 

- 14. aug. 1635, Nis Sørensen i Gejsing givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som hans fader Søren Jensen oplod; 3 rdl. 

- (u. dato), Anders Christensen i Gejsing givet til husbondhold af den 

gård, som hans fader fradøde; 6 rdl. 

- (u. dato), Jens Gregersen i Lille Anst givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som Søren Mortensen oplod for ham; 3 rdl. 

- (u. dato), Peder Hansen i Gamst givet til husbondhold af den halvgård 

sammesteds, som Nis Lassen oplod for ham; 3 rdl. 

- 25. aug. 1635, Peder Nielsen i Revsinghoved givet til husbondhold af 

den halvgård sammesteds, som Christen Madsen fradøde; 3 rdl. 

- 19. sept. 1635, Poul Mortensen i Bække fæstet den gård sammesteds, som 

Morten Poulsen fradøde; 12 rdl. 

- 22. sept. 1635, Niels Poulsen i Skanderup fæstet den halvgård 

sammesteds, som hans fader Poul Nielsen fradøde; 14 rdl. 

- 9. okt. 1635, Mads Pedersen i Bække fæstet et kirkebol sammesteds, en 

kirketoft nord for kirken og to engskifter, som hans fader alle oplod for 

ham; 2 rdl. 



- 10. okt. 1635, Peder Christensen i Gejsing fæstet den gård sammesteds, 

som Steffen Lauridsen fradøde; 16 rdl. 

- 21. okt. 1635, Hans Lauridsen i Jordrup givet til husbondhold af et 

bondehus sammesteds, som Peder Hansen oplod for ham; 1 rdl. 

- 6. jan. 1636, Jens Jepsen (el. Jeps Ibsen) i Knudsbøl fæstet det bol 

sammesteds, som hans broder Thomas Jepsen (el. Thomas Ibsen) fradøde; 6 

rdl. 

- (u. dato), Peder Jepsen (el. Peder Ibsen) i Knudsbøl fæstet det gadehus 

sammesteds, som hans fader Jep Sørensen fradøde; 2 rdl. 

- 28. jan. 1636, Christen Jensen i Vester Vamdrup fæstet den halvgård 

sammesteds, som hans fader Jens Christensen oplod for ham; 8 rdl. 

- 15. febr. 1636, Hans Mikkelsen i Vranderup fæstet den gård sammesteds, 

som hans fader Mikkel Christensen oplod for ham; 10 rdl. 

- (u. dato), Jes Espensen i Knudsbøl fæstet den gård og det stykke 

kålgårdsjord sammesteds, som Anders Jepsen tilforn brugte og fradøde; 30 

rdl. 

- 29. febr. 1636, Jesper Jepsen af Seest fæstet den gård i Lilballe, som 

Niels Andersen oplod for ham; 15 rdl. 

- 30. mar. 1636, Laurids Sørensen i Gamst stedet og fæstet den halvgård 

sammesteds, som Knud Krag oplod for ham; 8 rdl. 

- (u. dato), Peder Madsen af Roved fæstet det bol i Store Anst, som Jens 

Jørgensen fradøde; 2 rdl. 

- Christen Offersen i Asbo fæstet den halvgård sammesteds, som Eske 

Pedersen (el. Eskild Pedersen) oplod for ham; 5 rdl. 

- Knud Iversen i Hjarup givet til husbondhold af den halvgård sammesteds, 

som hans fader Iver Knudsen oplod for ham; 4 rdl. 

- Anders Christensen i Asbo fæstet den gård sammesteds, som Anders 

Terkelsen fradøde; 12 rdl. 

- Hans Clausen i Veerst fæstet den halvgård sammesteds, som Laurids 

Karlsen (el. Laurids Carlsen) oplod for ham; 7 rdl. 

- Anders Jensen i Veerst fæstet en halvgård sammesteds, som Morten 

Lauridsen fradøde; 7 rdl. 

- 11. apr. 1636, Hans Steffensen i Hjarup givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som Mads Nielsen fradøde; 5 rdl. 

- 19. apr. 1636, Laurids Lauridsen, rådmand i Vejle, fæstet K.M. anpart 

korntiende af Hjarup sogn, som borgmester Gregers Ottosen i Kolding 

fradøde; 9 rdl. 

- 22. apr. 1636, Niels Jepsen Ravn i Gesten fæstet det hus sammesteds, 

som Peder Nielsen fradøde; 2 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 60) 

- 30. juni 1635, Thomas Sørensen i Gauerslund fæstet den gård sammesteds, 

som hans fader Søren Hansen oplod for ham; 14 rdl. 

- (u. dato), Niels Buhl i Rans fæstet den gård sammesteds, som Niels 

Sørensen oplod for ham; 14 rdl. 

- 24. juli 1635, Hans Pedersen, som har boet i Landerup gård, hvilken 

fændrikken nu besidder, blev bevilget at have den gård i Svinholt, som 

Poul Sørensen er fradømt, uden fæste, efter K.M. nådigste brev. 

- 25. juli 1635, Iver Sørensen i Vinding fæstet den gård sammesteds, som 

Oluf Sørensen oplod for ham; 16 rdl. 

- (u. dato), Søren Lassen i Gårslev fæstet den gård sammesteds, som 

Thomas Krag fradøde; 16 rdl. 

- 19. sept. 1635, Anders Mortensen i Hvilsbjerg fæstet den gård 

sammesteds, som hans fader Morten Andersen fradøde; 20 rdl. 

- 2. jan. 1636, Jens Madsen i Pjedsted fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Mads Pedersen fradøde; 20 rdl. 



- (u. dato), Jes Sørensen givet til husbondhold af den gård i Smidstrup, 

som Laurids Jepsen fradøde; 8 rdl. 

- Hans Andersen i Mørkholt fæstet den gård sammesteds, som hans fader 

Anders Hansen oplod for ham; 16 rdl. 

- Niels Jacobsen i Svinholt fæstet den gård sammesteds, som hans fader 

fradøde; 20 rdl. 

- 23. apr. 1636, Søren Buhl i Follerup fæstet et stykke skov i Follerup 

skov ved Smidstrup markskel, kaldet Sønder Rasagers Skovskifte; 5 rdl. 

- (u. dato), Søren Nielsen i Mørkholt, på menige bymænds vegne, fæstet 

fiskeri og vådedrætter udi stranden til midtstrømme, samt Mørkholt 

landstrækning; 1 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 62) 

- 25. juli 1635, Hans Iversen i Bølling givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som han iboer; 8 sldl. = 5 rdl. 32 sk. 

- (u. dato), Joen Christensen af Spjarup fæstet den halvgård i Oustrup, 

som Mikkel Sørensen fradøde; 10 rdl. 

- Niels Jepsen i Jerlev fæstet den går dsammesteds, som Morten Bundesen 

tilforn iboede og fradøde; 20 rdl. 

- Desuden fæstede han to bolsagere liggende øst for Jerlev imellem hans 

egen toft og smedens toft, samt en kirkeager der løber nord fra smedens 

hus imellem kronens og smedens jord, så også af Høllind og Jerslev bække; 

2 rdl. 

- Disligeste stedte og fæstede han K.M. og kirkens anparter af 

korntiendet af Jerlev sogn; 10 rdl. 

- (u. dato) Søren Sørensen i Nørre Vilstrup fæstet en gård sammesteds, 

som Jens Pedersen iboede og fradøde; 18 rdl. 

- 28. aug. 1635, Lauge Nielsen i Højen fæstet den halvgård sammesteds, 

som Hans Eriksen oplod for ham; 10 rdl. 

- 14. jan. 1636, Joen Christensen af Egtved fæstet den gård Ballesgård, 

som Niels Andersen fradøde; 20 rdl. 

- 28. jan. 1636, Niels Jensen Buhl af Skærup fæstet den gård i Damkær, 

som Jep Lassen Ravn fradøde; 20 rdl. 

- 30. jan. 1636, Peder Mortensen i Tudved fæstet den halvgård sammesteds, 

som Søren Pedersen oplod for ham; 9 rdl. 

- 22. mar. 1636, Mads Lassen i Horsted fæstet et kirkebol sammesteds, som 

Bertel Jensen oplod for ham; 5 rdl. 

- (u. dato), Jens Bertelsen i Horsted fæstet det bol sammested, som hans 

fader Bertel Jensen oplod for ham; 5 rdl. 

- Søren Pedersen i Ågård fæstet en gård sammesteds, som hans fader Peder 

Sørensen oplod for ham; 12 rdl. 

- Peder Pedersen i Vollund fæstet den halvgård sammesteds, som hans fader 

Peder Jensen fradøde; 9 rdl. 

- Oluf Møller fæstet Bøgvad Mølle, som Thomas Andersen iboede og for 

armods skyld ej længere kunne holde; 8 rdl. 

- Desuden fæstede han en gård i Bøgvad, som i lige måde for armods skyld 

ej kunne holdes; 6 rdl. 

 

ELBO (opsl. 63) 

- 21. okt. 1635, Hans Poulsen i Skærbæk fæstet det gadehus sammesteds, 

som Søren Nielsen oplod for ham; 3 rdl. 

- 22. febr. 1636, Christen Lauridsen, degn til Ullerup og Vejlby kirker, 

fæstet det bol i Vejlby som Søren Nielsen fradøde; 6 rdl. 

- (u. dato), Hr. Iver Nielsen Bækbølling i Bredstrup fæstet de 

kirkejorder liggende til Bredstrup Kirke, som hans formand hr. Niels 

havde i brug og fæste; 3 rdl. 



- Niels Pedersen fæstet et bolshus i Handrup, som Peder Hansen fradøde; 8 

rdl. 

- Jens Lauridsen Buhl i Hyby fæstet den gård sammesteds, som Peder 

Thorsen (el. Peder Thordsen) oplod for ham; 16 rdl. 

- Katrine (el. Katharina), salig Dr. Jens Dinesens (el. Jens Dinusens) 

[enke] i Ribe, fæstet K.M. anpart korntiende af Bredstrup sogn, som 

borgmester Gregers Ottosen i Kolding fradøde; 7 rdl. 

 

JELLING BIRK (opsl. 64) 

- 31. aug. 1635, Morten Jensen af Doldover stedet og fæstet en halvgård i 

Jelling, som Mads Mortensen fradøde; 16 rdl. 

 

NØRVANG 

- Peder Madsen af Tørring fæstet et bol i Hvejsel, som Anders Pedersen 

fradøde; 5 rdl. 

- Velb. hr. ridder og rigskansler Christian Thomesen [Christen Thomesen 

Sehested] til Stougård fæstet K.M. anpart korntiende af Langskov sogn; 10 

rdl. 

- Niels Andersen af Jelling fæstet det bolshus ved Hvejsel kirke, som 

Peder Madsen oplod for ham; 5 rdl. 

 

SLAV 

- Christen Pedersen fæstet den halvgård i Plovslund, som Jens Knudsen 

Berg oplod for ham; 8 rdl. 

 

KOLDING 

- Anne, salig Gregers Ottosens i Kolding, fæstet den tengårds fiskeri, 

som hendes afdøde husbond havde i fæste; 3 rdl. 

- Jacob From fæstet et stykke ødejord liggende lige nord op til Eckhart 

Abildgaards (el. Eggert Abildgaards) byggested ved hans lykker, som 

slottets kulbrænder tilforn har haft i brug; 1 rdl. 

- Thomas Bjerremand fæstet et stykke surt ødejord liggende mellem hans 

kålgård og reberbanen, ved Jens Poulsens kålhave på den søndre og Hans 

Skippersens kålhave på den nørre side; 3 rdl. 

- Simon Strandhuse fæstet et stykke kålgårdsjord bag hans gård, så vidt 

hans gårds grund strækker sig imellem Thomas Bjerremands og Hans 

Skippersens kålhaver; 3 rdl. 

 

(sagfald opsl. 65) 

 

== 1636/37 == (opsl. 57) 

 

BRUSK 

- 22. juli 1636, Thomas Lauridsen i Sønder Vilstrup fæstet det gadehus 

sammesteds, som Jens Christensen Svarrer tilforn påboede; 2 rdl. 

- 25. juli 1636, Søren Andersen og Jørgen Knudsen, borgmestre i Kolding, 

fæstet en eng mellem Embedsholt(?) ("Embitzholt") og Bramdrup mark, som 

borgmestrene den ene efter den anden årligt bruger; 2 rdl. 

- 5. aug. 1636, Jens Christensen af Egtved fæstet et bol i Tiufkær, 

kaldet Skyggebjerg, som Mads Nielsen fradøde; 6 rdl. 

- 8. aug. 1636, Anders Jørgensen [Anders Jørgensen Haahr?] i Nebel 

bevilget i hans livstid at bruge det ørredfiskeri udi åen fra Solingshale 

og til Stjernvad Mølle; 1 rdl. indfæstning + 12 sk. årligt 

- 6. febr. 1637, Niels Nielsen af Bjert fæstet den gård i Dons, som 

Bertel Bertelsen fradøde; 16 rdl. 



- 6. mar. 1637, Niels Hansen i Ågård fæstet et bol sammesteds, som Niels 

Thimmesen (el. Niels Thimsen) påboede; 2 rdl. 

- 8. mar. 1637, Hans Andersen af Mørkholt fæstet den gård i Bjert, som 

Hans Nielsen oplod for ham; 18 rdl. 

- 14. mar. 1637, Peder Hansen af Sønder Vilstrup fæstet den halvgård i 

Herslev, som Mads Mikkelsen fradøde; 8 rdl. 

 

ANST (opsl. 58) 

- 25. juli 1636, Peder Hansen Skrædder i Hjarup fæstet et jordløst hus 

sammesteds, som Nis Hansen oplod; 2 rdl. 

- 15. aug. 1636, Oluf Jørgensen af Egholt fæstet den gård i Gesten, som 

Laurids Iversen oplod; 14 rdl. 

- 15. sept. 1636, Jens Nielsen i Ferup fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Niels Madsen fradøde; 16 rdl. 

- (u. dato), Las Jespersen i Skanderup givet til husbondhold af den gård 

sammesteds, som hans fader Jesper Pedersen fradøde; 8 rdl. 

- 17. dec. 1636, Jørgen Joensen i Skanderup fæstet den halvgård 

sammesteds, som Anders Nielsen oplod for ham; 8 rdl. 

- 28. dec. 1636, Hans Pedersen i Seest fæstet et bol sammesteds, som hans 

broder Peder Pedersen påboede; 2 rdl. 

- 10. jan. 1637, Hans Sørensen i Seest fæstet den halvgård sammesteds, 

som hans fader Søren Hansen fradøde; 14 rdl. 

- 13. jan. 1637, Jens Poulsen i Lunderskov fæstet den gård sammesteds, 

som Mogens Andersen fradøde; 16 rdl. 

- (samme dag?), Lauge Jensen i Gelballe givet til husbondhold af en 

halvgård sammesteds, som Hans Iversen påboede; 4 rdl. 

- 16. jan. 1637, Hans Jepsen i Seest fæstet en halvgård sammesteds, som 

Christen Poulsen påboede; 10 rdl. 

- 19. jan. 1637, Peder Iverse fæstet den gård i Vester Vamdrup, som hans 

fader Iver Smed påboede; 16 rdl. 

- 4. febr. 1637, Søren Sørensen i Glibstrup givet til husbondhold af den 

gård sammesteds, som Mads Dinesen (el. Mads Dinusen) fradøde; 6 rdl. 

- 17. febr. 1637, Oluf Steffensen i Bække fæstet den gård sammesteds, som 

Søren Terkelsen fradøde, og som Steffen Poulsen oplod for ham; 10 rdl. 

- 22. febr. 1637, Henrik Skovrider fæstet den gård i Ravnholt, som Oluf 

Jespersen fradøde; 16 rdl. 

- (u. dato), Mads Hansen i Seest givet til husbondhold af et bol, som han 

på sin egen gårds grund skal lade opbygge; 2 rdl. 

- 2. mar. 1637, Jørgen Lauridsen i Seest fæstet et hus, som Hans Pedersen 

oplod; 2 rdl. 

- (u. dato), Peder Nielsen i Vrå fæstet et bolshus sammesteds, som Anders 

Nielsen fradøde; 2 rdl. 

- 9. mar. 1637, Niels Madsen af Hundsholt fæstet en halvgård i Agersbøl 

som Niels Knudsen påboede; 8 rdl. 

- 12. mar. 1637, Hans Pedersen i Seest fæstet et bol sammesteds, som 

Niels Svendsen fradøde; 2 rdl. 

- 13. mar. 1637, Mads Pedersen i Øster Vamdrup fæstet den gård 

sammesteds, som Espen Hansen fradøde; 12 rdl. 

- 18. mar. 1637, Niels Pedersen af Vonsyld fæstet et bolshus i Øster 

Vamdrup, som Hans Buch tilforn havde; 2 rdl. 

- (u. dato), Peder Lauridsen i Jordrup fæstet sin fader Laurids Pedersens 

gård sammesteds; 14 rdl. 

- 3. apr. 1637, Christen Jensen af Bramdrup fæstet den gård i Gelballe, 

som Jep Jepsen fradøde, samt en have i Lunderskov Skov; 16 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 61) 



- (u. dato), Jørgen Rasmussen i Pjedsted fæstet et hus sammesteds, som 

Peder Lassen frarømte for tyveri; 3½ rdl. 

- 13. juli 1636, Iver Elbo Skomager af Hvilsbjerg fæstet et gadehus i 

Andkær, som Jørgen Andersen oplod for ham; 2 rdl. 

- 8. aug. 1636, Jørgen Jensen i Hvilsbjerg fæstet et bol sammesteds, som 

Mads Jensen oplod for ham; 4 rdl. 

- 23. sept. 1636, Niels Nielsen, født i Almind, fæstet den gård i 

Brøndsted som Knud Hansen oplod; 16 rdl. 

- 22. dec. 1636, Peder Hansen af Børkop fæstet en gård i Brejning, som 

Jens Hansen fradøde; 16 rdl. 

- (u. dato), Hans Sørensen i Skærup fæstet den gård sammesteds, som Jens 

Thomassen oplod for ham; 17 rdl. 

- (samme dag?), overnævnte Jens Thomassen i Skærup, fæstet et bol 

sammesteds, som overnævnte Hans Sørensen påboede; 4 rdl. 

- 27. dec. 1636, Las Christensen af Skærup fæstet et bol i Brejning, som 

Peder Boesen fradøde; 6 rdl. 

- 19. jan. 1637, Thue Madsen i Gårslev fæstet den gård sammesteds, Mads 

Thuesen oplod; 18 rdl. 

- 9. febr. 1637, Jørgen Jensen i Andkær fæstet den gård sammesteds, som 

Anders Jørgensen oplod for ham; 16 rdl. 

- (samme dag?), overnævnte Anders Jørgensen i Andkær fæstet det bol 

sammesteds, som overnævnte Jørgen Jensen påboede; 4 rdl. 

- (u. dato), Hans Pallesen af Andkær fæstet den gård i Sellerup, som 

Morten Ulv fradøde; 20 rdl. 

- 22. febr. 1637, Didrik Jensen (el. Diderich Jensen) i Velling fæstet 

det bol sammesteds, som hans stedfader Jens Poulsen oplod; 2 rdl. 

- 8. mar. 1637, Peder Jensen Skikballe ("Peder Jensen Schichballe") 

fæstet den gård i Mørkholt, som Hans Andersen oplod; 16 rdl. 

- 10. mar. 1637, Søren Jacobsen i Svinholt, fæstet den gård sammesteds 

som Hans Pedersen oplod for ham; 18 rdl. 

- 23. mar. 1637, Jørgen Clemendsen af Børkop fæstet den gård i Vinding, 

som Iver Sørensen tilforn påboede; 14 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 62) 

- Niels Jensen i Hølling fæstet et stykke kirkejord liggende øst op til 

markskellet mellem Jerlev og Hølling marker; 2 rdl. 

- Gjøde Pedersen (el. Gyde Pedersen) i Røgberg (Røgbjerg?) er forundt at 

må bruge jorden til de to ødegårde sammesteds; 2 rdl. indfæstning + 2 

rdl. årligt 

- 22. juli 1636, Laurids Christensen af Slav fæstet den halvgård i 

Vollund, som Laurids Christensen fradøde; 9 rdl. 

- 30. nov. 1636, Jes Mortensen givet til husbondhold af den halvgård i 

Ammitsbøl, som Peder Hansen påboede; 3 rdl. 

- (u. dato), Peder Jørgensen i Borlev fæstet den halvgård sammesteds, som 

hans fader Jørgen Vilsen tilforn påboede; 10 rdl. 

- 21. mar. 1637, Jens Jensen fæstet Bøgvad Mølle, som Oluf Jensen oplod 

for ham; 10 rdl. 

 

ELBO (opsl. 63) 

- Thue Hansen af Erritsø fæstet nogle kirkejorder og agere liggende til 

Erritsø kirke, som Niels Ebbesen tilforn havde i fæste og fradøde; 2 rdl. 

- Søren Andersen fæstet den gård i Handrup, som Jacob Sørensen oplod for 

ham; 18 rdl. 

- 30. nov. 1636, Jens Hansen af Kongsted fæstet den gård i Børup, som 

Niels Madsen fradøde; 16 rdl. 



- 16. dec. 1636, Peder Jensen i Trelde fæstet det bol, som Peder Nielsen 

fradøde; 4 rdl. 

- 7. jan. 1637, Hans Pedersen af Ullerup fæstet et gadehus i Hyby, som 

Jørgen Madsen påboede; 2 rdl. 

- (u. dato), Mads Mortensen i Hyby fæstet et bol sammesteds, som Peder 

Hansen påboede; 2 rdl. 

-- 14. jan. 1637 blev følgende bol og huse fæstede, som Hans Jensen i 

Søholm tilforn alle havde i fæste, og nu er blevet fradømt: 

--- Peder Nielsen i Børup, et hus, 2 rdl. 

--- Søren Hansen i Børup, et hus; 2 rdl. 

--- Anders Jørgensen i Skærbæk, et hus; 2 rdl. 

--- Mads Christensen i Skærbæk, et hus; 2 rdl. 

--- Hans Andersen, Hovborre Møllested; 2 rdl. 

--- Hans Pedersen og Peder Pedersen Holt i Erritsø, et hus; 2 rdl. 

--- Oluf Lassen i Handrup, et hus; 2 rdl. 

- 22. jan. 1637, Mads Hansen i Oddersted givet til husbondhold af den 

gård sammesteds, som Hans Sørensen oplod for ham; 8 rdl. 

- 14. febr. 1637, Espen Hansen i Skærbæk givet til husbondhold af 

tredjeparten af den gård, som hans fader Hans Hansen oplod for ham; 3 

rdl. 

- 18. febr. 1637, Søren Andersen i Handrup fæstet fire stykker jord og en 

ager liggende til Ullerup kirke, som hans fader Anders Iversen oplod for 

ham; 3 rdl. 

- 22. febr. 1637, Mads Hansen i Oddersted fæstet fire stykker jord 

liggende til Taulov kirke, som hans fader Hans Sørensen oplod for ham; 4 

rdl. 

- 27. febr. 1637, Thomas Hansen Lund i Vejlby fæstet den gård sammesteds, 

som hans fader Hans Lund fradøde; 16 rdl. 

- 6. apr. 1637, Søren Nielsen i Hyby fæstet den gård sammesteds, som Jens 

Jepsen tilforn iboede; 10 rdl. 

 

NØRVANG (opsl. 65) 

- 17. sept. 1636, Niels Lassen i Uhre (i Brande sogn) givet til 

husbondhold af den halvgård sammesteds, som hans fader Laurids Nielsen 

oplod for ham; 3 rdl. 

- 3. jan. 1637, Mikkel Thomassen af Fruerlund givet til stedsmål af den 

halvgård i Give, som Christen Nielsen oplod for ham; 8 rdl. 

- 23. mar. 1637, Mikkel Jensen i Brandlund givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som hans fader Jens Jensen oplod for ham; 4 rdl. 

 

TØRRILD 

- Velb. Johan Brockenhuus til Lerbæk fæstet K.M. anpart korntiende af 

Skibet sogn, som fru Karine Friis tilforn havde i fæste; 9 rdl. 

 

KOLDING (opsl. 65) 

- Søren Nielsen Feldbereder fæstet et stykke jord ved Tantholt i Seest 

skov til at sætte en stampemølle på; 6 rdl. 

- Karine Bilde fæstet K.M. anpart korntiende af Starup sogn; 9 rdl. 

 

(sagfald opsl. 66) 

 

== 1637/38 == (opsl. 49) 

 

BRUSK 



- 8. maj 1637, hæderlige og vellærde hr. Morten Sørensen i Kolding fæstet 

K.M. anpart korntiende af Almind sogn, som Dr. Mikkel tilforn havde i 

fæste og fradøde; 20 rdl. 

- 24. maj 1637, Jens Nielsen af Viuf fæstet en gård i Højrup, som Thue 

Pedersen iboede og fradøde; 15 rdl. 

- 7. juni 1637, Jep Hansen i Dons fæstet en gård i Starup, som Søren 

Andersen oplod for ham; 15 rdl. 

- 20. aug. 1637, Karine Bilde i Kolding fæstet en ørredgårds fiskeri i 

Kolding Å, som borgmester Gregers Ottosen tilforn havde i fæste og 

fradøde; 2 rdl. 

- 25. aug. 1637, Peder Lauridsen i Kolding fæstet et bolshus i Vester 

Nebel, som Peder Steffensen Smed oplod for ham; 3 rdl. 

- 27. aug. 1637, Søren Jensen stedet og fæstet Landerupgård, som Peder 

Mund oplod for ham; 40 rdl. 

- 20. sept. 1637, Oluf Hansen Ravn i Bjert givet til husbondhold på den 

halvgård sammesteds, som Jesper Andersen tilforn iboede og fradøde; 6 

rdl. 

- 7. nov. 1637, Christen Sørensen i Starup fæstet et bolshus sammesteds, 

som Poul Clausen påboede og fradøde; 2 rdl. 

- 15. nov. 1637, Christen Jensen i Tolstrup givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som Mikkel Sørensen tilforn påboede og oplod for 

ham; 4 rdl. 

- samme dag, Las Bertelsen i Bjert fæstet den gård sammesteds, som Niels 

Madsen tilforn påboede og oplod for ham; 17 rdl. 

- 17. nov. 1637, Mads Poulsen i Vester Nebel fæstet den gård sammesteds, 

som Mads Pedersen tilforn påboede og oplod for ham; 15 rdl. 

- 8. dec. 1637, Hr. Niels Simonsen i Påby fæstet K.M. anpart korntiende 

af Bramdrup sogn, som borgmester Søren Skriver i Kolding tilforn havde i 

fæste; 7 rdl. 

- 14. mar. 1638, Jørgen Jensen i Tiufkær fæstet et bolshus, som Niels 

Hansen sammesteds oplod for ham; 3 rdl. 

- 17. mar. 1638, Peder Hansen i Sønder Vilstrup fæstet et bolshus 

sammesteds, som Jørgen Hansen fradøde; 2 rdl. 

 

ANST (opsl. 50) 

- 1. maj 1637, Oluf Lauridsen af Knudsbøl fæstet en halvgård i Kjær, som 

Søren Knudsen oplod for ham; 8 rdl. 

- 12. maj 1637, Jep Tygesen i Seest fæstet den gård sammesteds, som hans 

fader Tyge Gregersen fradøde; 20 rdl. 

- 13. juli 1637, Hans Buch i Anst fæstet den gård sammesteds, som Peder 

Ankersen fradøde; 12 rdl. 

- 17. aug. 1637, Margrethe Lasdatter af Rolles Mølle fæstet et bol i 

Lunderskov, som Niels Lassen Møller fradøde; 6 rdl. 

- (u. dato), Søren Poulsen i Anst givet til husbondhold af en gård 

sammesteds, som Hans Knudsen tilforn påboede, og som dennes datter nu har 

afstået; 4 rdl. 

- 15. sept. 1637, Niels Iversen af Gelballe fæstet den halvgård i 

Lunderskov, som Lauge Jepsen fradøde; 6 rdl. 

- 5. okt. 1637, Hans Thomassen i Knudsbøl fæstet det hus sammesteds, som 

Peder Jepsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 2 rdl. 

- 25. okt. 1637, Niels Sørensen i Egholt givet til husbondhold af det bol 

sammesteds, som hans fader Søren Bertelsen påboede og oplod for ham; 3 

rdl. 

- 30. okt. 1637, Hans Gregersen i Seest fæstet den gård sammesteds, som 

Jørgen Andersen tilforn påboede og fradøde; 20 rdl. 



- 4. nov. 1637, Poul Jepsen af Seest fæstet den gård i Vranderup, som 

Jens Iversen påboede og fradøde; 15 rdl. 

- 11. nov. 1637, Anders Pedersen i Seest fæstet den gård sammesteds, som 

Christen Pedersen tilforn påboede og fradøde; 12 rdl. 

- 24. nov. 1637, Morten Sørensen i Vranderup fæstet et bolshus 

sammesteds, som Peder Knudsen tilforn påboede og fradøde; 5 rdl. 

- 10. dec. 1637, Peder Nielsen i Lunderskov fæstet den halvgård 

sammesteds, som Niels Iversen tilforn påboede og oplod for ham; 6 rdl. 

- 22. jan. 1638, Jes Poulsen i Lunderskov fæstet den halvgård sammesteds, 

som Peder Nielsen tilforn påboede og oplod for ham; 6 rdl. 

- 29. jan. 1638. Poul Jepsen i Lunderskov fæstet det bolshus sammesteds, 

som Peder Pedersen tilforn påboede og oplod for ham; 2 rdl. 

- 16. febr. 1638, Peder Nielsen af Revsinghoved fæstet et bol i Vester 

Gesten, som Jens Knudsen tilforn påboede; 3 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 52) 

- 11. aug. 1637, Laurids Pedersen Bjerg (el. Laurids Pedersen Bjerre) 

fæstet to små humlehaver ved Fiskerbæk syd for Vejle, som Marine Olufs 

oplod for ham; 2 rdl. 

- 16. okt. 1637, Hans Pedersen Kring i Smidstrup fæstet den gård 

sammesteds, som hans moder oplod for ham; 18 rdl. 

- 17. nov. 1637, Jens Simonsen i Rans fæstet den gård sammesteds, som 

Christen Steffensen tilforn påboede og fradøde; 16 rdl. 

- 22. dec. 1637, Jens Villadsen af Egeskov fæstet et bolshus i Brejning, 

som Laurids Christensen i Skærup oplod for ham; 6 rdl. 

- 8. febr. 1638, Jørgen Ravn i Velling, på egne og menige Smidstrup 

sognemænds vegne, fæstet samme sogns tiende, som Mads Jørgensen tilforn 

havde i fæste og fradøde; 37 rdl. 

- 11. mar. 1638, Hans Christensen i Andkær fæstet det bolshus sammesteds, 

som Søren Jensen oplod for ham; 4 rdl. 

- 18. mar. 1638, Jens Pedersen [Jens Pedersen Basse] i Velling fæstet en 

gård sammesteds, som hans fader Peder Basse fradøde og tilforn påboede; 

18 rdl. 

- samme dag, Peder Madsen i Velling fæstet et bol sammesteds, som Niels 

Jensen fradøde; 4 rdl. 

- 11. apr. 1638, Mads Knudsen i Smidstrup fæstet et bol sammesteds, som 

N. N. tilforn påboede; 3 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 53) 

- 1. juni 1637, Hans Poulsen af Jerlev fæstet et bolshus i Horsted, som 

Mads Lassen oplod for ham; 20 rdl. 

- 27. okt. 1637, Nis Pedersen i Amhede givet til husbondhold af den gård 

sammesteds, som Mads Pedersen tilforn påboede og nu har solgt ham; 8 rdl. 

- 4. nov. 1637, Jens Nielsen i Ødsted givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som Hans Jepsen fradøde; 4 rdl. 

- 12. nov. 1637, Iver Jensen i Højen fæstet et bolshus sammesteds, kaldet 

Slot, som Anders Sørensen tilforn påboede og oplod for ham; 20 rdl. 

- 5. dec. 1637, Jep Jensen i Ammitsbøl fæstet den gård sammesteds, som 

Las Nielsen påboede og fradøde; 16 rdl. 

- 17. febr. 1638, Laurids Pedersen af Vesterby fæstet en gård i Vork, som 

Jørgen Sørensen oplod for ham; 14 rdl. 

 

ELBO (opsl. 53) 

- 21. okt. 1637, Las Nielsen i Kongsted fæstet et bol sammesteds, som 

Hans Jensen oplod for ham; 5 rdl. 



- 2. mar. 1638, Peder Udsen i Snoghøj fæstet et bol med færgestedet 

sammesteds, som hans fader fradøde og hans moder oplod for ham; 10 rdl. 

- 20. apr. 1638, Oluf Gregersen i Egum fæstet den gård sammesteds, som 

Jacob Hansen tilforn påboede og fradøde; 16 rdl. 

 

TØRRILD (opsl. 54) 

- 4. aug. 1637, Oluf Jensen af Bøgvad fæstet Skovdal Mølle, som Jens 

Pedersen sammesteds oplod for ham; 9 rdl. 

 

NØRVANG 

- 30. maj 1637, Søren Pedersen af Brandtbjerg fæstet et bolshus ved 

Hvejsel kirke, som Peder Smed tilforn påboede; 2 rdl. 

- 9. apr. 1638, Ærlig og velb. mand Christoffer Friis fæstet K.M. anpart 

korntiende af Øm sogn; 20 rdl. 

 

SLAV 

- 27. mar. 1638, Christen Nielsen i Nollund fæstet et øde bolshus på 

Nollundhede; ½ rdl. 16 sk. 

 

(sagfald opsl. 54) 

 

== 1638/39 == (opsl. 510) 

 

BRUSK 

- 13. juni 1638, Jes Nielsen fæstet den ødegård i Tiufkær, som Mads 

Jensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 8 rdl. 

- 18. juni 1638, Niels Jørgensen fæstet den gård i Starup, som Hans 

Nielsen Due tilforn påboede og fradøde; 20 rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke kirkejord liggende på Starup Gade, som 

bemeldte hans formand havde i fæste; 1 rdl. 

- 27. juli 1638, Niels Pedersen Buhl i Herslev givet til husbondhold på 

det bolshus, som hans fader Peder Buhl sammesteds tilforn påboede og 

oplod for ham; 4 rdl. 

- 31. juli 1638, Jørgen Iversen i Starup fæstet et bolshus sammesteds, 

som hans fader Iver Hansen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- 15. nov. 1638, Gamle Hans Pedersen i Tiufkær fæstet den halve ødegård, 

som Unge Hans Pedersen sammesteds tilforn havde i fæste og blev fradømt; 

6 rdl. 

- 23. jan. 1639, Niels Thomassen stedet og fæstet den gård i Herslev, som 

Jes Lassen fradrog; 15 rdl. 

- 24. jan. 1639, Søren Nielsen Høvler? el. Søren Nielsen Hjuler? 

("Hiuffler") stedet og fæstet et bolshus i Ågård, som Niels Svendsen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

- 17. febr. 1639, Thue Jensen fæstet et bol i Tiufkær, som hans fader 

tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- 25. febr. 1639, Ebbe Madsen fæstet en gård i Højrup, som Niels Thuesen 

tilforn påboede og fradøde; 16 rdl. 

- 26. marts 1639, Christen Olufsen i Fredsted fæstet et bol, som hans 

fader Oluf Christensen sammesteds oplod for ham; 4 rdl. 

 

ANST (opsl. 511) 

- (u. dato), Søren Hansen i Glibstrup fæstet et bol sammesteds, som Søren 

Sørensen oplod for ham; 3 rdl. 

- 6. maj 1638, Mikkel Gregersen i Hjarup fæstet en gård sammesteds, som 

hans fader Gregers Mikkelsen påboede og fradøde; 22 rdl. 



- samme dag, Iver Hansen i Veerst givet til husbondhold af den gård, som 

Lauge Jensen sammesteds påboede og fradøde; 8 rdl. 

- 9. juni 1638, Anders Hansen af Lejrskov fæstet den gård i Vrå, som Mads 

Jørgensen tilforn havde i fæste og fradøde; 15 rdl. 

- 19. juli 1638, Søren Pedersen fæstet en halvgård i Havdrup, som Anders 

Pedersen tilforn påboede og fradøde; 8 rdl. 

- 27. juli 1638, Søren Sørensen i Glibstrup fæstet et bolshus sammesteds, 

søn Søren Hansen tilforn havde i fæste; 3 rdl. 

- 31. juli 1638, Hans Gregersen givet til husbondhold af den halvgård i 

Hjarup, som hans fader Gregers Hansen oplod for ham; 5 rdl. 

- samme dag, Las Nielsen stedet og fæstet Rolles Mølle, som hans fader 

Niels Lassen tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- 14. aug. 1638, Peder Jepsen af Hjarup givet til husbondhold af den 

halvgård i Skanderup, som han har tilforhandlet sig af Erik Hansen 

sammesteds; 8 rdl. 

- 15. ayg. 1638, Peder Hansen i Bønstrup fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Hans Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- samme dag, Oluf Hansen fæstet den halvgård i Søgård, som Jens Nielsen 

tilforn påboede og oplod for ham; 10 rdl. 

- (u. dato), Søren Christensen fæstet det hus i Lille Gesten, som Gjøde 

Mikkelsen (el. Gyde Mikkelsen) fradøde; 2 rdl. 

- 8. dec. 1638, Hans Madsen fæstet en halvgård i Vester Gesten, som hans 

fader Mads Lauridsen tilforn påboede og oplod for ham; 9 rdl. 

- samme dag, Peder Christensen Krag fæstet et bol i Veerst, som Søren 

Iversen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

- 16. jan. 1639, Søren Iversen givet til husbondhold på den halvgård i 

Glibstrup, som hans fader Iver Sørensen oplod for ham; 4 rdl. 

- 18. jan. 1639, Søren Jensen i ___ (ikke noteret) fæstet det bol 

sammesteds, som hans fader Søren Grummesen oplod for ham; 2 rdl. 

- 29. jan. 1639, Peder Hansen fæstet den gård i Asbo, som Anders 

Christensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Søren Madsen i Roved fæstet et hus sammesteds, som hans 

fader Mads Madsen havde i fæste og oplod for ham; 2 rdl. 

- 9. febr. 1639, Morten Pank [Morten Nielsen Panck], borgmester i 

Kolding, fæstet en eng liggende imellem Emmersholt og Bramdrup mark, som 

salig Søren Andersen, fordum borgmester i Kolding, havde i fæste sammen 

med borgmester Jørgen Knudsen, men fradøde; 1 rdl. 

- 23. febr. 1639, Søren Markussen (eller Søren Markorsen) i Hjarup fæstet 

den gård, som hans fader Markor Sørensen (el. Markus Sørensen) sammesteds 

tilforn påboede og fradøde; 16 rdl. 

- 22. mar. 1639, Christen Madsen i Seest fæstet den gård sammesteds, som 

Mikkel Poulsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 23. mar. 1639, Laurids Basse [Laurids Mikkelsen Basse] i Anst fæstet 

den gård, som hans fader Mikkel Basse sammesteds tilforn påboede og 

fradøde; 15 rdl. 

- samme dag, Jep Pedersen i Veerst fæstet den halvgård sammesteds, som 

hans fader Peder Jepsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Hansen [Søren Hansen Lund] i Jordrup givet til 

husbondhold af et bol sammesteds, som hans fader Hans Lund tilforn havde 

i brug og oplod for ham; 1 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 513) 

- 8. juni 1638, Niels Nielsen af Gårslev fæstet det bolshus i Brejning, 

som Hans Thomassen tilforn havde i fæste og fradøde; 6 rdl. 



- 14. juni 1638, Oluf Hansen i Store Velling gæstet en gård sammesteds, 

som Peder Ibsen (el. Peder Jepsen) tilforn havde i fæste og fradøde; 19 

rdl. 

- 2. aug. 1638, Thomas Pedersen stedet og fæstet den gård i Pjedsted, som 

Mads Jacobsen tilforn påboede og blev fradømt; 10 rdl. 

- 13. dec. 1638, Niels Hansen fæstet det bol på Sellerup Møllested, som 

hans fader Hans Jensen oplod for ham; 6 rdl. 

- 19. dec. 1638, Mads Jensen Buhl i Skærup fæstet den gård, som hans 

fader Jens Pedersen Buhl sammesteds tilforn påboede og fradøde; 20 rdl. 

- 26. febr. 1639, Iver Pedersen i Pjedsted fæstet den gård, som hans 

fader Peder Iversen sammesteds tilforn påboede og fradøde; 18 rdl. 

- 31. mar. 1639, Søren Olufsen i Gårslev fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader tilforn påboede og oplod for ham; 18 rdl. 

- Desuden fæstede han en ager, liggende til Gårslev kirke, i et fald 

kaldet Bøgballe, liggende imellem hans egen ager og Mette Peders ager, og 

løber i øst og vest, hvorudi der kan sås 5 skæpper byg; 2 rigs mk. = 2½ 

sl. mk. 

 

JERLEV (opsl. 514) 

- 24. maj 1638, Søren Madsen i Stubdrup givet til husbondhold af den 

gård, som hans fader sammesteds tilforn påboede; 8 rdl. 

- 14. juni 1638, Bertel Nielsen i Vork fæstet et hus sammesteds, som 

kaptajn Jens Rasmussen tilforn have i fæste og oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Knud Laugesen af Egtved fæstet den gård i Vork, som Laurids 

Pedersen tilforn påboede og fradøde; 14 rdl. 

- 29. juni 1638, Steffen Pedersen i Jerslev fæstet den gård, som Mikkel 

Mikkelsen sammesteds tilforn havde i fæste og fradøde; 18 rdl. 

- 31. juli 1638, Oluf Andersen i Borlev fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Anders Mikkelsen tilforn påboede og oplod for ham; 17 rdl. 

- 12. aug. 1638, Niels Knudsen i Ammitsbøl fæstet den gård sammesteds, 

som hans fader Knud Nielsen oplod for ham; 20 rdl. 

- 11. okt. 1638, Niels Andersen, gårdejer på Nygård, fæstet et hus i 

Ågård, som Jep Madsen fradøde; 3 rdl. 

- 3. nov. 1638, Germand Joensen af Bølling fæstet det hus på Nygård mark, 

som kaldes Venborg, og som Søren Iversen tilforn påboede og oplod for 

ham, dog med sådan vilkår og kondition, at dersom K.M. nådigst ville lade 

gøre nogen forandring med Nygårds mark, og den selv at ville lade bruge, 

skal fornv. Germand Joensen være forpligtet til igen at annamme sin 

betalte indfæstning og frastå samme hus; 6 rdl. 

- 19. dec. 1638, Mikkel Jørgensen i Højen givet til husbondhold af den 

halvgård, som Christen Mikkelsen sammesteds tilforn påboede og oplod for 

ham; 4 rdl. 

- 25. jan. 1639, Niels Brun [Niels Madsen Brun] i Bølling givet til 

husbondhold af den halvgård sammesteds, som hans fader Mads Brun tilforn 

påboede og fradøde; 4 rdl. 

- 22. mar. 1639, Peder Nielsen i Bindeballe givet til husbondhold af den 

gård sammesteds, som hans fader Niels Jensen for 8 år siden er fradød og 

hans moder nu har opladt for ham; 4 rdl. 

- samme dag, Poul Pedersen givet til husbondhold af den halvgård i Riis, 

som Niels Sørensen tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- 1. apr. 1639, Søren Nielsen fæstet den halvgård i Vollund, som Laurids 

Christensen oplod for ham; 9 rdl. 

- 5. apr. 1639, Peder Hansen i Borlev fæstet den gård sammesteds, som 

Peder Sørensen tilforn påboede og fradøde; 16 rdl. 

 

ELBO (opsl. 515) 



- 8. juni 1638, Hans Nielsen Skytte i Trelde givet til husbondhold af den 

halve bondegård han påboer; 4 rdl. 

- 31. juli 1639, Thomas Hansen i Kragsted givet til husbondhold af den 

halve bondegård sammesteds, som Peder Thomassen og Mette Thomasdatter 

tilforn påboede og oplod for ham; 4 rdl. 

- 4. aug. 1638, Hans Jensen i Erritsø givet til husbondhold af den halve 

bondegård sammesteds, som hans fader tilforn påboede og oplod for ham; 4 

rdl. 

- 16. okt. 1638, Hans Christensen i Handrup givet til husbondhold af den 

halve bondegård, som hans fader Christen Hansen påboer og oplod for ham; 

4 rdl. 

- 30. nov. 1638, Jørgen Jensen i Trelde fæstet et bolshus sammesteds, som 

Jens Skrædder tilforn påboede og fradøde; 6 rdl. 

- 4. jan. 1639, Unge Peder Pedersen i Erritsø fæstet den gård sammesteds, 

som hans fader Peder Pedersen Smedegaard oplod for ham; 15 rdl. 

- (5. januar 1639, datoen overstreget), Troels Mikkelsen (el. Throels 

Mikkelsen) i Skærbæk fæstet den gård sammesteds, som Mikkel Troelsen (el. 

Mikkel Throelsen) oplod for ham; 18 rdl. 

- 16. jan. 1639, Oluf Hansen i Skærbæk givet til husbondhold af den gård 

sammesteds, som hans fader tilforn påboede og fradøde; 8 rdl. 

- samme dag, Troels Nielsen (el. Throels Nielsen) i Skærbæk givet til 

husbondhold af den gård, som hans fader sammesteds tilforn påboede og 

fradøde; 8 rdl. 

- 6. febr. 1639, Peder Hansen i Erritsø givet til husbondhold af den gård 

sammesteds, som hans fader Hans Viladsen oplod for ham; 8 rdl. 

- 1. mar. 1639, Peder Pedersen i Stallerup fæstet den gård sammesteds, 

som hans fader Peder Thygesen oplod for ham; 18 rdl. 

- samme dag, Niels Madsen i Egeskov fæstet den gård sammesteds, som hans 

fader Mads Jensen oplod for ham; 16 rdl. 

- 26. mar. 1639, Jens Pedersen i Tved fæstet et bol sammesteds, som hans 

moder oplod for ham; 6 rdl. 

- 17. apr. 1639, Jens Jensen i Erritsø fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Jens Jensen oplod for ham; 16 rdl. 

 

TØRRILD (opsl. 517) 

- 25. okt. 1638, Poul Hansen af Tebstrup(?) (el. Tolstrup?) fæstet en 

gård i Jelling, som Morten Nielsen Støvle ("Stiuffll") tilforn påbede og 

oplod for ham; 20 rdl. 

 

SKAST 

- 19. febr. 1639, Mikkel Nielsen Broch i Rusthøje fæstet halvparten af 

den gård sammesteds, som hans fader påboer og oplod for ham; 15 rdl. 

 

SLAV (opsl. 517) 

- 5. okt. 1638, Christen Benditsen (el. Christen Bentsen) i Hejnsvig 

fæstet den halvgård sammesteds, som Niels Pedersen tilforn påboede og 

oplod for ham; 6 rdl. 

- 21. febr. 1639, Søren Nissen stedet og fæstet et øde byggested i 

Vorbasse, som et bolshus tilforn har stået på, hvorpå han skal opbygge 

fem fag hus inden næste Mortensdag; 1 rdl. 

 

(sagfald opsl. 517) 

 

== 1639/40 == (opsl. 21) 

 

BRUSK 



- 13. juni 1639, Hans Lauridsen i Dons fæstet den gård, som Peder Jensen 

sammesteds oplod for ham; 20 rdl. 

- samme dag, Niels Jensen fæstet det bol i Vester Nebel, som Peder 

Lauridsen oplod for ham; 3 rdl. 

- 19. juni 1639, Thomas Nielsen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som 

Jens Steffensen fradøde; 18 rdl. 

- samme dag, Jep Hansen fæstet det bol i Sønder Vilstrup, som Peder 

Hansen oplod for ham; 2 rdl. 

- 9. juli 1639, Christen Jørgensen fæstet den halvgård i Vester Nebel, 

som hans fader Jørgen Christensen fradøde; 8 rdl. 

- 4. dec. 1639, Hans Koed i Håstrup givet til husbondhold af den halve 

selvejergård sammesteds, som Iver Basse tilforn havde i brug; 4 rdl. 

- Desuden fæstede fornævnte Hans Koed sammen med Oluf Basse i Håstrup en 

otting kirkejord, liggende på Tiufkær mark, som tilforn ska lvære givet 

fra deres gård i Håstrup til Smidstrup kirke; 4 rdl. 

- 27. jan. 1640, Peder Knudsen fæstet et lille gadehus i Nyby; 2 rdl. 

- 16. marts 1640, Mikkel Hansen fæstet den gård i Lilballe, som hans 

fader Hans Pedersen tilforn påboede; 20 rdl. 

- samme dag, Anders Thomassen givet til husbondhold af den gård i Dons, 

som Hans Lauridsen tiforn iboede og oplod for ham; 8 rdl. 

 

ANST (opsl. 22) 

- 14. juni 1639, Oluf Jensen fæstet den halvgård i Skanderup, som Markor 

Gregersen (el. Markus Gregersen) påboede; 9 rdl. 

- samme dag, Thomas Nielsen fæstet det bol i Lunderskov, som hans moder 

tilforn havde i fæste; 6 rdl. 

- (u. dato), Anders Christensen fæstet den halvgård i Asbo, som Christen 

Hansen oplod for ham; 5 rdl. 

- 12. juli 1639, Jørgen Nielsen i Dollerup givet til husbondhold af den 

halve selvejergård sammesteds, som Ebbe Nielsen fradøde; 4 rdl. 

- 30. juli 1639, Niels Jørgensen givet til husbondhold af den halvgård i 

Ravnholt, som Espen Gjødesen tilforn iboede og oplod for ham; 4 rdl. 

- 16. okt. 1639, Iver Jepsen af Nagbøl fæstet den gård i Hjarup, som 

Espen Iversen tilforn havde i fæste; 18 rdl. -- (Se evt. sagfald opsl. 

28: Espen Iversen blev slået ihjel.) 

- (u. dato), Las Christensen fæstet den gård i Hjarup, som hans stedfader 

Niels Jepsen oplod for ham; 16 rdl. 

- 9. dec. 1639, Iver Hansen fæstet et bol i Øster Vamdrup, som Niels 

Pedersen oplod for ham; 4 rdl. 

- 20. jan. 1640, Niels Pedersen fæstet et hus i Skanderup, som Jørgen 

Joensen havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- 31. jan. 1640, Las Jepsen fæstet et bol i Vranderup, som Jørgen Clausen 

fradøde; 3 rdl. 

- 24. febr. 1640, Jep Jesen fæstet den gård i Hjarup, som Iver Jepsen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 27. mar. 1640, Niels Markussen (el. Niels Markorsen) fæset den gård i 

Søgård, som hans fader Markor Nielsen (el. Markus Nielsen) tilforn havde 

i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 8. apr. 1640, Niels Hansen fæstet den gård i Asbo, som Christen 

Pedersen tilforn havde i fæste og fradøde; 12 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 23) 

- 13. juli 1639, Hans Jørgensen fæstet den gård i Gårslev, som Peder 

Thomassen Bolbroholt påboede og fradøde; 20 rdl. 

- 24. juli 1639, Niels Hansen fæstet et kirkebol i Skærup, som Søren 

Andersen oplod for ham; 6 rdl. 



- 4. sept. 1639, Søren Pedersen i Gårslev fæstet den gård sammesteds, som 

hans moder Mette Peders oplod for ham; 20 rdl. 

- 5. dec. 1639, Jens Christensen fæstet den gård i Andkær, som hans fader 

Christen Jepsen tilforn iboede og fradøde; 20 rdl. 

- samme dag, Peder Lassen fæstet den gård i Sellerup, som Las Offersen 

tilforn iboede og fradøde; 15 rdl. 

- 17. mar. 1640, Peder Thomassen fæstet den gård i Sellerup, som Hans 

Pallesen tilforn havde i fæste og fradøde, hvilken gård han efter K.M. 

nådigste bevilling skal nyde med frihed ligesom hans formand; 20 rdl. 

- 18. mar. 1640, Mads Nielsen Smed fæstet det bol i Andkær, som Anders 

Jørgensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 7. apr. 1640, Niels Hansen af Sellerup fæstet et bolshus, som Niels 

Lassen sammesteds tilforn påboede og oplod for ham; 6 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 24) 

- 25. juli 1639, CHristen Sørensen givet til husbondhold af den gård i 

Bindeballe, som hans fader Søren Jensen påboede; 8 rdl. 

- (u. dato), Søren Bødker i Stubdrup fæstet et øde byggested, som et hus 

tilforn har stået på, og som Christen Iversen Leubmark (Christen Iversen 

Løvmark?) oplod for ham; 3 rdl. 

- 12. febr. 1640, Niels Pedersen fæstet det hus i Højen, som Niels 

Eskesen (el. Niels Eskildsen) tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 

rdl. 

- 24. mar. 1640, Peder Christensen fæstet den gård i Jerlev, som Mads 

Nielsen tilforn iboede og fradøde; 18 rdl. 

- 10. apr. 1640, Hans Sørensen i Spjarup fæstet den gård, som enten: 

Niels Brun og hans datter sammen har opladt for ham; eller: som Niels 

Brun har opladt for ham, imod at han tager dennes datter til ægte; 14 

rdl. [tvivl om tolkning, men den første mulighed synes mest sandsynlig] 

 

ELBO (opsl. 25) 

- 19. juni 1639, Hans Madsen fæstet den gård i Vejlby, som Bertel Hansen 

tilforn påboede og oplod for ham; 20 rdl. 

- Desuden fæstede han fire stykker kirkejord, som tilforn har ligget der 

til gården; 3 rdl. 

- 21. juni 1639, Hans Madsen fæstet den gård i Egeskov, som Hans Iversen 

tilforn iboede og oplod for ham; 18 rdl. 

- 12. juli 1639, Niels Jensen givet til husbondhold af den halvgård i 

Trelde, som Niels Sørenen tilforn havde i brug og fradøde; 4 rdl. 

- 5. dec. 1639, Hans Pedersen fæstet det bol i Trelde, som Jørgen Jensen 

tilforn iboede og blev fradømt; 40 rdl. [NB: usædvanlig høj indfæstning] 

- 19. febr. 1640, Jens Pedersen fæstet den gård i Handrup, som Adser 

Pedersen tilforn iboede og oplod for ham; 20 rdl. 

 

TØRRILD (opsl. 25) 

- 11. juni 1639, Jens Pedersen fæstet Skovdal Mølle, som Oluf Jensen 

oplod for ham; 9 rdl. 

- 13. dec. 1639, Anders Christensen af Kjeldkær (el. Kildekær?) fæstet 

den gård i Jelling, som hans fader Christen Andersen oplod for ham; 50 

rdl. 

 

NØRVANG (opsl. 25) 

- 26. juli 1639, Niels Lassen givet til husbondhold af den halvgård i 

Uhre (i Brande sogn) som Jens Jensen tilforn iboede og fradøde; 4 rdl. 

 

SLAV (opsl. 25) 



- 14. jan. 1640, Hans Nielsen fæstet den gård i Elkær, som Peder Pedersen 

tilforn iboede og fradøde; 10 rdl. 

 

KOLDING (opsl. 26) 

- 19. juni 1639, Hans Andersen Skippersen i klosteret i Kolding fæstet et 

lille stykke jord, som løber fra hans have og ud til gravene, dog gravene 

uforkrænket, og skal han være tilforpligtet at holde gravene altid vel 

rydelige; 2 rdl. 

- 22. mar. 1640, Niels Madsen underskriver fæstet den have udenfor 

klosterpladsen, som ligger nord ved stenbroen under banken, og som Hans 

Meinersen Koch (el. Hans Meinertsen Kok) tilforn havde i brug og fradøde; 

2 rdl. 

 

(sagfald opsl. 26) 

 

== 1640/41 == (opsl. 63) 

 

BRUSK 

- 1. maj 1640, Laurids Madsen fæstet et bolshus i Herslev, som Hans 

Pedersen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- 7. maj 1640, Jørgen Madsen, barnefødt i Vringsted Mølle, fæstet Vester 

Nebel Mølle, som af vådeild er afbrændt, og som Jørgen Lauridsen Møller 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 9 rdl. 

- 10. maj 1640, Thomas Jensen, barnefødt i Bjert, fæstet den gård i 

Eltang, som Hans Hansen påboede og fradøde; 16 rdl. 

- 30. juni 1640, Peder Jørgensen Rask (el. Peder Jørgensen Rasch) fæstet 

et gadehus i Sønder Vilstrup, som Anders Jensen tilforn havde i fæste; 3 

rdl. 

- 9. juli 1640, Bertel Hansen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som 

Steffen Hansen tilforn havde i fæste; 18 rdl. 

- 14. juli 1640, Hans Jensen fæstet den gård i Eltang, som Peder Nielsen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- 4. aug. 1640, Peder Pedersen fæstet et hus i Nyby i Strandhuse, som 

Hening Lauridsen tilforn havde i fæste og fradøde; 2 rdl. 

- 16. sept. 1640, Oluf Hansen Ravn i Bjert givet til husbondhold af et 

bondebol, som hans fader Hans Ravn tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke engjord af krone, som hans fader i lige 

måde havde i brug; 1 rdl. 

- 21. okt. 1640, Niels Villadsen fæstet det bolshus i Herslev, som 

Laurids Madsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- 28. okt. 1640, Christen Kjeldsen fæstet den gård i Almind, som Laurids 

Madsen tilforn havde i fæste; 16 rdl. 

- 7. jan. 1641, Oluf Pedersen fæstet den gård i Møsvrå, som Jørgen Buhl 

fradøde; 20 rdl. 

- 12. jan. 1641, Poul Andersen fæstet det bol i Strandhuse, som Anders 

Nielsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 2 rdl. 

- 25. jan. 1641, Iver Nielsen fæstet den gård i Herslev, som hans fader 

tilforn påboede og oplod for ham; 18 rdl. 

- 25. febr. 1641, Bertel Nielsen fæstet den gård i Tiufkær, som Jørgen 

Terkelsen tilforn havde i fæste; 16 rdl. 

- 7. maj 1641, Jørgen Hansen i Herslev Højrup fæstet et bolshus med en 

toft og en kirkeager på Herslev Højrup mark; 5 rdl. 

- samme dag, Jens Mortensen givet til husbondhold på den gård i Viuf, som 

Oluf Nielsen fradøde; 8 rdl. 



- 19. mar. 1641, Iver Sørensen fæstet en ødegårds plads i Tiufkær, som 

aldeles ingen bygning var på, som Gamle Hans Pedersen tilforn havde i 

fæste og formedelst hans forseelse blev fradømt; 2 rdl. 

- 12. mar. 1641, Anders Jensen fæstet et øde bolshus i Sønder Vilstrup, 

som af vådeild nyligt er afbrændt; 1 rdl. 

- 12 apr. 1641, Niels Pedersen fæstet den gård i Tiufkær, som Hans 

Pedersen tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

 

ANST (opsl. 64) 

- 1. maj 1640, Christen Olufsen af "Thersbøl" fæstet den gård i Knudsbøl, 

som Peder Thomassen tilforn havde i fæste; 20 rdl. 

- 30. maj 1640, Niels Madsen i Aggersbøl (el. Agersbøl) fæstet en 

halvgård, kaldet Kjær, som Oluf Lauridsen oplod for ham; 9 rdl. 

- samme dag, Oluf Lauridsen fæstet en gård kaldet "Thersbøl", som 

Christen Olufsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 16 rdl. 

- 14. aug. 1640, Mads Pedersen fæstet den gård i Erst Højrup, som Peder 

Ebbesen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- 5. sept. 1640, overnævnte Mads Pedersen fæstede desuden nogle 

kirkejorder sammesteds; 2 rdl. 

- 29. sept. 1640, Hans Eskesen (el. Hans Eskildsen) af Nagbøl fæstet den 

gård i Seest, som Peder Gregersen tilforn havde i fæste og blev slået 

ihjel fra af ritmester Rantzous rytter; 18 rdl. 

- 9. nov. 1640, Anders Joensen i Skanderup givet til husbondhold på den 

halvgård sammesteds, som Erik Hansen tilforn havde i brug; 4 rdl. 

- 19. nov. 1640, Søren Mortensen fæstet en halvgård i Asbo, som Thøger 

Dinesen (el. Thøger Dinusen) tilforn havde i fæste og fradøde; 4 rdl. 

- 15. dec. 1640, Lauge Pedersen fæstet det bolshus i Skanderup, som Niels 

Pedersen tilforn havde i fæste; 3 rdl. 

- 9. jan. 1641, Hans Olufsen fæstet den gård i Gamst, som Jep Tullesen 

(el. Jep Thullesen) tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- 19. jan. 1641, Hans Sørensen fæstet et bolshus i Asbo, som Jens Nielsen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 2 rdl. 

- 26. jan. 1641, Niels Lauridsen fæstet et kirkebol i Jordrup, som Jes 

Nielsen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- 11. febr. 1641, Ærlig, velagte og forstandige mand Henrik Splet (el. 

Henrik Splette), slotsfoged på Skanderborg, fæstet den gård i Seest, som 

hans salig fader, efter K.M. nådigste brev og bevilling, tilforn havde i 

brug og fradøde, som fornævnte Unge Henrik Splet af højstbenævnte K.M. 

nådigst i hans livstid er bebrevet og bevilliget, og hvilken gård Poul 

Jensen nu påboer; 12 rdl. 

- Desuden fæstede han K.M. anpart korntiende af Seest sogn, som han også 

af K.M. er bevilliget; 14 rdl. 

- Desuden fæstede han Vranderup Mølle, som han i lige måde er bevilliget 

i hans livstid; 11½ rdl. 

- 1. mar. 1641, Anders Christensen i Seest givet til husbondhold af den 

selvejerbondegård, som Joen Jepsen tilforn iboede; 4 rdl. 

- (samme dag?), Morten Påskesen givet til husbondhold af en 

selvejerbondegård i Jordrup, som Niels Lauridsen tilforn havde i brug og 

oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Pedersen i Jordrup fæstet den gård, som Søren Påskesen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 16 rdl. 

- 4. mar. 1641, Søren Påskesen i Jordrup fæstet to halvgårde sammesteds 

og en toft syd opad kirken, samt en ager liggende ved samme toft, som 

Morten Påskesen og Søren Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 

18 rdl. 



- 19. mar. 1641, Hans Clausen fæstet den gård i Veerst, som Mads 

Enevoldsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Peder Clausen fæstet den halvgård i Veerst, som Hans Clausen 

oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Jes Olufsen fæstet det bolshus i Veerst, som Peder Clausen 

tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- 9. apr. 1641, Søren Hansen fæstet et bol i Gesten, som Mads Iversen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 5 rdl. 

- samme dag, Niels Pedersen i Anst fæstet den gård, som Hans Buch 

sammesteds fradøde; 12 rdl. 

- 17. apr. 1641, Hans Pedersen af Holt (el. måske Holte?) fæstet Vramdrup 

Mølle, som Søren Andersen tilforn havde i fæste; 24 rdl. 

- 18. apr. 1641, Jens Nielsen (el. Jens Nissen) fæstet den gård i Højrup, 

som Jep Joensen (el. Jep Jensen?) tilforn havde i fæste og fradøde; 20 

rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 68) 

- 30. maj 1640, Niels Jepsen i Vinding fæstet en toft liggende til 

Vinding kirke; 2 rdl. 

- 31. maj 1640, Hans Terkelsen fæstet det bolshus i Brejning, som Niels 

Nielsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 6 rdl. 

- 2. juli 1640, Søren Ebbesen fæstet den gård i Gårslev, som Hans Vilsen 

tilforn iboede; 14 rdl. 

- samme dag, Peder Sørensen fæstet den gård i Gårslev, som Hans Pedersen 

tilforn havde i fæste; 18 rdl. 

- Desuden fæstede han en ager, som fornævnte Hans Pedersen tilforn havde 

i fæste; 1 rdl. 

- 25. juli 1640, Niels Mikkelsen Widesen (el. Niels Mikkelsen Udsen) i 

Brøndsted fæstet det gadehus, som Mads Mikkelsen sammesteds oplod for 

ham; 3 rdl. 

- 2x juli 1640, Terkel Thomassen (el. Therkel Thamsen) fæstet den gård i 

Brejning, som hans fader Thomas Terkelsen fradøde; 24 rdl. 

- 27. febr. 1641, Hans Buhl fæstet en "ond" forfalden gård i Mørkholt, 

som Anders Nielsen tilforn havde i fæste og fradøde; 10 rdl. 

- 2. mar. 1641, Peder Jepsen fæstet den gård i Andkær, som hans moder 

oplod for ham; 20 rdl. 

- 16. mar. 1641, Jacob Madsen fæstet det hus i Brejning??, som Jens 

Pedersen Skrædder tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 68) 

- 7. juli 1640, Peder Pedersen(?) (el. Peder Jensen??) fæstet den gård i 

Egtved, som Espen Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 

rdl. 

- 9. juli 1640, Christen Poulsen af Høllund fæstet den gård i Ammitsbøl, 

som Poul Jensen (el. Poul Joensen?) tilforn havde i fæste og fradøde; 22 

rdl. 

- 14. juli 1640, Germand Joensen i Bølling fæstet K.M. anpart korn- og 

kvægtiender af Egtved sogn; 29 rdl. 

- 26. okt. 1640, Hans Simonsen fæstet den gård i Ågård, som Thomas 

Lauridsen tilforn havde i fæste og fradøde; 10 rdl. 

- 28. nov. 1640, Jep Lassen i Horsted givet til husbondhold af en 

selvejergård sammesteds, som hans broder tilforn påboede og fradøde; 8 

rdl. 

- 10. dec. 1640, Anders Sørensen i Horsted fæstet et stykke øde kronjord, 

som Mads Lassen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 



- 4. jan. 1641, Hr. Peder Iversen i Egtved fæstet K.M. anpart kvægtiende 

af Egtved og Ødsted sogne; 4 rdl. 

- 5. febr. 1641, Iver Pedersen fæstet den gård i Bøgvad, som hans fader 

Peder Iversen oplod for ham; 12 rdl. 

- 9. mar. 1641, Peder Knudsen i Vork fæstet den gård sammesteds, som 

Søren Jerlosen (el. Søren Jellofsen) tilforn havde i fæste og fradøde; 24 

rdl. 

- samme dag, Las Madsen fæstet et gadehus i Vork, som Bertel Nielsen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 2 rdl. 

- 12. mar. 1641, Mads Hansen fæstet den gård i Hesselballe, som Jens 

Andersen (el. Jes Andersen?) tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- 30. mar. 1641, Peder Christensen fæstet den gård i Vork, som Christen 

Lauridsen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

 

ELBO (opsl. 70) 

- 3. juli 1640, Niels Lassen fæstet den gård i Bredstrup, som Jes Hansen 

fradøde; 15 rdl. 

- (u. dato), Hans Hansen Skytte fæstet den gård i Bredstrup, som Anne 

Nielskone tilforn iboede og oplod for ham; 16 rdl. 

- 5. dec. 1640, Villads Pedersen i Kongsted givet til husbondhold af den 

halve bondegård sammesteds, som hans fader oplod for ham; 4 rdl. 

- 20. jan. 1641, Niels Pedersen Widesen fæstet den gård i Egum, som Niels 

Sørensen tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Christen Hansen fæstet et bolshus i Studsdal, som Niels 

Nielsen tilforn havde i fæste og fradøde; 4 rdl. 

- 12. mar. 1641, Søren Jensen fæstet den gård i Kongsted, som Las Thorsen 

(el. Las Thordsen) tilforn iboede og blev fradømt; 16 rdl. 

- 16. mar. 1641, Jens Pedersen Skrædder fæstet den ødegård i Hyby, som 

Jacob Madsen for sin forseelse blev fradømt; 12 rdl. 

- 9. apr. 1641, Hans Pedersen fæstet den gård i Erritsø, som Iver 

Pedersen tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

 

TØRRILD (opsl. 71) 

- 9. juni 1640, Søren Lassen i Jelling fæstet den gård sammesteds, som 

Christen Madsen tilforn havde i fæste og fradøde; 24 rdl. 

- 14. apr. 1641, Niels Christensen fæstet den gård i Jelling, som Morten 

Hover ("Houffuer") tilforn havde i fæste og oplod for ham; 24 rdl. 

 

(sagfald opsl. 73) 

 

== 1641/42 == (opsl. 45) 

 

BRUSK 

- 1. juni 1641, Peder Steffensen fæstet Vester Nebel Mølle, som Jørgen 

Madsen tilforn havde i fæste og fradøde; 9 rdl. 

- 17. maj 1641, Søren Møller i Slotsmøllen fæstet et stykke jord af det 

gamle ladegårdssted; 4 rdl. 

- 7. juni 1641, Henning Nielsen fæstet et bol i Tiufkær, som hans moder 

Bodil Nielses oplod for ham; 3 rdl. 

- 11. juni 1641, Jens Jensen fæstet den gård i Almind, som Christen 

Kjeldsen tilfor havde i fæste og oplod for ham; 16 rdl. 

- 28. juni 1641, Claus Jensen fæstet den halvgård i Viuf, som Peder 

Thomassen (el. Peder Thomsen) tilforn havde i fæste og fradøde; 10 rdl. 

- Desuden fæstede han et ødebols byggested, som tilforn havde stået i 

hans gård; 1 rdl. 



- 7. juli 1641, Søren Jensen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som hans 

fader Jens Jensen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- samme dag, Niels Hansen fæstet det bolshus i Tiufkær, som Thue Jensen 

oplod for ham; 3 rdl. 

- 11. juli 1641, Peder Jørgensen fæstet et jordløst hus i Almind, som 

hans fader Jørgen Jørgensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 

rdl. 

- 11. aug. 1641, Laurids Lauridsen fæstet det bolshus i Viuf, som Niels 

Jensen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- 20. sept. 1641, Peder Hansen fæstet den gård i Viuf, som Thomas Hansen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 15 rdl. 

- samme dag, Niels Christensen fæstet den gård i Tiufkær, som Peder 

Hansen Høvler (el. Peder Hansen Hjuler) tilforn havde i fæste og fradøde; 

15 rdl. 

- 10. nov. 1641, Peder Lassen fæstet den gård i Starup, som Jørgen 

Iversen tilforn havde i fæste og fradøde; 15 rdl. 

- 20. okt. 1641, Iver Pedersen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som 

Niels Ravn tilforn havde i fæste og fradøde; 17 rdl. 

- 13. nov. 1641, Las Andersen fæstet et hus i Ågård, som Hans Væver 

tilforn havde i fæste og fradøde; 2 rdl. 

- 22. nov. 1641, Mads Pedersen fæstet et øde bolshus i Harte, som er 

afbrændt, og som Hans Pedersen tilforn iboede; 2 rdl. 

- same dag, Peder Jensen fæstet den gård i Vester Nebel, som Peder 

Steffensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 16 rdl. 

- 28. dec. 1641, Søren Nielsen fæstet den gård i Højrup, som hans fader 

Niels Hansen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 18 rdl. 

- 24. jan. 1642, Jep Hansen fæstet det bol i Strandhuse, som kaldes 

Rubidshave, og som Jens Simonsen tilforn havde i fæste og fradøde; 4 rdl. 

- 26. jan. 1642, Hans Pallesen fæstet Skibdræt Mølle, som Peder Benditsen 

(el. Peder Bentsen) tilforn havde i fæste og fradøde; 17 rdl. 

- samme dag, Jens Andersen i Tiufkær fæstet det bol, som hans fader 

Anders Jensen iboede; 2 rdl. 

- 8. febr. 1642, Hans Pedersen i Vester Nebel fæstet den gård, som hans 

fader Peder Jørgensen sammesteds tilforn havde i fæste og oplod for ham; 

16 rdl. 

- 7. mar. 1642, Jørgen Jørgensen fæstet et bolshus i Almind, som hans søn 

Peder Jørgensen tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

 

KOLDING (opls. 47) 

- 14. febr. 1642, Iver Nielsen toldskriver fæstet et tengårdsted ud for 

hans eget jord, som kaldes Trillerlund, og tvært over til Engholm, som 

kaldes Hjortmaj; 2 rdl. 

- (u. dato), Peder Poulsen knivsmed i Kolding fæstet den kålhave udenfor 

Klosterport, som Niels Jørgensen trompeter ("Thrometer") tilforn havde i 

fæste og oplod for ham; 1 rdl. 

 

ANST (opsl. 47) 

- 12. juni 1641, Søren Poulsen fæstet den gård i Gelballe, som Peder 

Andersen tilforn havde i fæste og fradøde; 18 rdl. 

- 29. juni 1641, Mads Jepsen fæstet den gård i Vester Vamdrup, som Jep 

Iversen, hans fader, tilforn havde i fæste; 18 rdl. 

- 12. juli 1641, Hans Andersen i Seest, givet til husbondhold på 

niendeparten af den selvejerbondegård han påboer; 2 rdl. 

- 1. sept. 1641, Enevold Iversen fæstet den halvgård i Bække, som Oster 

Christensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 7 rdl. 



- 13. dec. 1641, Niels Sørensen Basse i Gejsing fæstet noget kirkejord, 

liggende til Anst kirke, nemlig en lille eng i Styrskær, en lille en i 

Præstemaj(?) og en toft i Gejsing vest for søen, som hans fader Søren 

Jensen [Søren Jensen Basse] tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- 29. dec. 1641, Peder Sørensen givet til husbondhold af den gård i 

Roved, som hans fader Søren Pedersen oplod for ham; 8 rdl. 

- 7. jan. 1642, Jens Lassen fæstet det hus i Skærup, som Jens Laursen(?) 

oplod for ham; 3 rdl. 

- 14. jan. 1642, Peder Hansen fæstet den gård i Skanderup, som Jens 

Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 15. jan. 1642, Hans Eriksen fæstet den gård i Seest, som [hans fader] 

Erik Madsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 16 rdl. 

- samme dag, Hans Andersen fæstet den halvgård i Seest, som Hans Madsen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 8 rdl. 

- 18. febr. 1642, Troels Jensen (el. Throels Jensen) fæstet et jordløst 

bol i Asbo, som Hans Sørensen tilforn havde i fæste og frarømte; 2 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen givet til husbondhold af den halve 

selvejergård i Revsinghoved, som hans fader Peder Gregersen tilforn havde 

i brug og fradøde; 4 rdl. 

- samme dag, Hans Pedersen fæstet den gård i Bønstrup, som han tilforn 

havde opladt for sin søn Peder Hansen; 20 rdl. 

- 5. mar. 1642, Niels Hansen i Seest fæstet den gård, som hans fader Hans 

Nielsen havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 7. mar. 1642, Hans Hansen fæstet den gård i Ferup, som hans fader 

tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Søren Christensen fæstet det bolshus i Højrup, som hans 

fader Christen Sørensen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- Desuden fæstede han en toft liggende i Højrup by kaldet Karletoft; 1 

rdl. 

- 26. mar. 1642, Knud Pedersen i Øster Vamdrup fæstet det bolshus, som 

kaldes Knurborg, hvilket Hans Rasmusen tilforn havde i fæste og oplod for 

ham; 4 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 49) 

- 20. aug. 1641, Jørgen Hansen fæstet den gård i Vork, som hans fader 

Hans Knudsen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- samme dag, Søren Hansen i Vork fæstet den halve krongård, som Iver 

Albertsen (el. Iver Albretsen) tilforn havde i fæste og fradøde; 10 rdl. 

- 21. sept. 1641, Christen Sørensen fæstet den gård i Vork, som Niels 

Andersen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- 13. nov. 1641, Søren Madsen fæstet den halvgård i Oustrup, som hans 

fader Mads Lassen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 10 rdl. 

- 31. dec. 1641, Peder Nielsen givet til husbondhold af den halvgård i 

Riis, som Hans Lauridsen tilforn havde i fæste og fradøde; 4 rdl. 

- samme dag, Christen Madsen givet til husbondhold af sin faders gård i 

Bindeballe, som Peder Nielsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 

rdl. 

- 27. jan. 1642, Simon Madsen i Jerlev fæstet den halve part til den 

anden halve part, som han påboer, af den gård i Jerlev, som Maren Peders 

fradøde; 9 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 50) 

- 16. maj 1641, Rasmus Sørensen fæstet den gård i Gårslev, som hans 

stedfader Anders Nielsen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- 9. juni 1641, Iver Jensen fæstet den gård i Skikballe, som hans fader 

Jens Jørgensen oplod for ham; 20 rdl. 



- 13. sept. 1641, Hans Hansen fæstet det bolshus i Vinding, som Jens 

Sørensen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- 16. nov. 1641, Niels Nielsen fæstet den gård i Gårslev, som Hans 

Jørgensen fradøde; 24 rdl. 

- samme dag, Iver Simonsen fæstet Børkop Mølle, som hans moder oplod for 

ham; 12 rdl. 

- samme dag, Thomas Thomassen fæstet den gård i Vinding, som Mads Nielsen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 18 rdl. 

- 18. nov. 1641, Hans Knudsen fæstet den gård i Brøndsted, som Niels 

Nielsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 20 rdl. 

- 13. dec. 1641, Mads Timsen (el. Mads Thimbsen) fæstet det hus i 

Velling, som Didrik Jensen (el. Diderich Jensen) tilforn havde i fæste og 

fradøde; 2 rdl. 

- 5. jan. 1642, Jørgen Hansen fæstet den gård i Andkær, som hans fader 

oplod for ham; 18 rdl. 

- 18. febr. 1642, Anders Thomassen fæstet den gård i Gårslev, som Hans 

Rasmussen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- Desuden fæstede han en kirkager, som hører til Gårslev kirke, og altid 

tilforn har ligget til samme gård; 1 rdl. 

- 4. mar. 1642, Ebbe Mikkelsen fæstet det hus i Follerup Skov, som Niels 

Villadsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- 26. mar. 1642, Niels Pedersen fæstet den gård i Andkær, som Jens 

Christensen iboede og oplod for ham; 20 rdl. 

- samme dag, Jens Christensen fæstet et bolshus i Andkær, som Niels 

Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- 9. apr. 1642, Peder Mortensen Ulv fæstet en "ond" forfalden gård i 

Mørkholt, som Hans Buhl oplod for ham; 12 rdl. 

 

ELBO (opsl. 51) 

- 21. juli 1641, Anders Olsen fæstet den gård i Børup, som Jep Clausen 

tilforn havde i fæste og fradøde, samt et bol han også havde i fæste, 

såvel som en kirkejord; 24 rdl. 

- 27. juli 1641, Hans Pedersen Snedker i Trelde fæstet det bolshus i 

Hyby, som Mette Andersdatter oplod for ham; 3 rdl. 

- 5. aug. 1641, Christen Hansen i Hyby fæstet den gård sammesteds, som 

Søren Nielsen Skomager oplod for ham; 14 rdl. 

- 14. sept. 1641, Knud Jørgensen givet til husbondhold af sin faders 

selvejergård i Stoustrup; 8 rdl. 

- 10. febr. 1642, Søren Madsen fæstet det bolshus i Erritsø, som hans 

fader Mads Pedersen tilforn havde i fæste; 3 rdl. 

- 2. mar. 1642, Anders Nielsen i Oddersted fæstet nogen kirkeager 

liggende til Taulov kirke, som Mads Hansen i Oddersted tilforn havde i 

fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

 

NØRVANG (opsl. 52) 

- 29. juli 1641, Ærlig og velb. mand Steen Bille til Kærsgård, K.M. 

befalingsmand på Rugård, fæstet K.M. og kirkens anparter korntiende af 

Vesterkirke sogn, som hans salig fader Erik Bille tilforn havde i fæste 

og fradøde; 4 rdl. 

- 7. aug. 1641, Velb. Herlof Mormann fæstet K.M. anpart korntiende af 

Brande sogn, som ærlig og velb. mand Eskild Gjøde [Eskild Gøye] tilforn 

havde i fæste og oplod for ham; 22 rdl. 

 

TØRRILD (opsl 52) 



- 21. aug. 1641, Bertel Eckhartsen (el. Bertel Eigertsen) fæstet den gård 

i Nørskov, som Mikkel Sørensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 16 

rdl. 

- samme dag, Mikkel Sørensen fæstet det bol, som haldes Nordvad, som 

Christen Olufsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

 

SLAVS (opsl. 52) 

- 28. nov. 1641, Niels Jensen fæstet den gård i Elkær, som Hans Nielsen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 10 rdl. 

- 21. dec. 1641, Rasmus Madsen fæstet den øde gård i Fitting; 3 rdl. 

 

(sagfald opsl. 53) 

 

== 1642/43 == (film #2 opsl. 259) 

 

BRUSK 

- 8. juni 1642, Bertel Hansen fæstet det bol i Herslev, liggende på 

Herslev Paicke(?), som Jens Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for 

ham; 5 rdl. 

- 26. sept. 1642, Jørgen Clausen fæstet Dons Mølle, som Anders Jensen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 14 rdl. 

- samme dag, Christen Steffensen fæstet et øde jordløst hus i Rådvad; 2 

rdl. 

- 7. okt. 1642, Peder Olufsen fæstet et hus i Sønder Vilstrup, som Hans 

Pedersen Skomager (el. Hans Pedersen Schumager) tilforn havde i fæste og 

fradøde; 3 rdl. 

- (u. dato), Søren Pedersen fæstet et bol i Viuf, som Mads Simonsen Kjær 

oplod for ham; 5 rdl. 

- 12. jan. 1643, Las Hansen fæstet et ødebols byggested i Håstrup, som 

hans fader Hans Iversen havde i fæste og ødelagde, imod at forpligte sig 

til at opbygge stedet igen, så det kan stå for otte mands syn; 3 rdl. 

- 26. jan. 1643, Jørgen Sørensen fæstet et bol i Bjert, som Mads 

Jørgensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

- 27. jan. 1643, Jens Pedersen fæstet Stubdrup Mølle, som Kjeld Sørensen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 8½ rdl. 

- 16. mar. 1643, Anders Jørgensen [Haahr?] i Vester Nebel givet til 

husbondhold af en halvgård samemsteds, som Jens Mortensen tilforn påboede 

og har solgt og afhændet; 4 rdl. 

- (u. dato), Peder Andersen fæstet et bol i Tiufkær, som hans oldefader 

[læs vel: bedstefader] Hans Andersen tilforn havde i fæste og fradøde; 3 

rdl. 

- 21. mar. 1643, Laurids Madsen fæstet den gård i Herslev, som Anders 

Pedersen tilforn havde i fæste og fradøde; 22 rdl. 

- samme dag, Oluf Nielsen fæstet et hus i Håstrup, som Mads Nielsen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 2 rdl. 

- 25. mar. 1643, Jens Mortensen og Jens Nielsen i Viuf fæstet halvparten 

af K.M. korntiende af Viuf sogn udi deres livstid, eftersom det tilforn 

således har været bortfæstet; 5 rdl. 

- 26. mar. 1643, Mads Pedersen i Harte fæstet et ødebols byggested, 

beliggende ved Stubdrup Mølle, som han forpligtede sig til at bygge op 

igen; 2 rdl. 

- 4. apr. 1643, Niels Andersen fæstet et bolshus i Rådvad, som Christen 

Steffensen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- 12. apr. 1643, Jens Jensen fæstet den gård i Tiufkær som Niels Pedersen 

tilforn havde i fæste og blev fradømt fordi han ikke ville efterkomme sit 



løfte og lade sig trolove med Dorthe Hansdatter, som han havde lovet 

ægteskab da han fæstede gården; 16 rdl. 

 

KOLDING (film #2 opsl. 260) 

- 16. aug. 1642, Niels Jensen rebslager fæstet reberbanen ved Kolding; 2 

rdl. 

 

ANST (film #2 opsl. 260) 

- 8. juni 1642, Jes Sørensen fæstet den gård i Lunderskov som Las Nielsen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Peder Andersen i Øster Vamdrup fæstet et bolshus sammesteds, 

som hans fader [sic] Hans Griis tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- samme dag, Mikkel Mikkelsen fæstet et bolshus i Vester Vamdrup, som 

Jørgen Iversen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 rdl. 

- (samme dag), Jens Jepsen og Jep Jepsen [vist Jens Jepsen Buch og Jep 

Jepsen Buch?] givet til husbondhold af deres fædrene selvejergård i 

Nagbøl; 8 rdl. 

- samme dag, Laurids Terkelsen fæstet den halvgård i Asbo, som Morten 

Nielsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 6 rdl. 

- 29. juli 1642, Morten Eriksen af Ødis Bramdrup fæstet en gård i Veerst 

[el. evt. Seest?], som Jep Tygesen fradøde; 24 rdl. 

- samme dag, Thomas Joensen Skrædder fæstet det bolshus i Veerst, som 

Peder Christensen Krabbe oplod for ham; 3 rdl. 

- 1. aug. 1642, Knud Iversen fæstet et bolshus i Roved, som Søren Jensen 

oplod for ham; 3 rdl. 

- 5. sept. 1642, Peder Widesen i Knudsbøl fæstet et kronbolshus, liggende 

ud for (el. udenfor) hans gård, som Hans Thomassen (el. Thammesen) oplod 

for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Niels Pedersen i Gamst fæstet en halv krongård sammesteds, 

som hans fader Peder Nissen (el. Peder Nielsen) tilforn havde i fæste og 

fradøde; 8 rdl. 

- 28. sept. 1642, Morten Påskesen fæstet en gård i Jordrup, som hans 

broder Søren Påskesen frarømte; 24 rdl. 

- 11. jan. 1643, Søren Mortensen fæstet den halvgård i Bække, som Enevolf 

Iversen tilforn havde i fæste og oplod ham; 8 rdl. 

- 12. jan. 1643, Anders Christensen fæstet den halvgård i Asbo, som 

"Søren Mortensen eller Mikkelsen" tilforn havde i fæste og oplod for ham; 

4 rdl. 

- 13. jan. 1643, Las Jepsen (el. Lars Jepsen?) i Ejstrup fæstet den gård 

i Skanderup, som Knud Nielsen tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- 16. mar. 1643, Peder Gregersen i Hjarup fæstet det gadehus sammesteds, 

som Claus Jensen oplod for ham; 3 rdl. 

- 20. mar. 1643, Hr. Anker Jensen [hr. Anker Jensen Buch] i Seest fæstet 

Seest kirkes jord, som kaldes Skovstrup ("Schauffstrup"), liggende på 

begge holmene på Seest mark; 12 rdl. 

- samme dag, Peder Nissen (el. Peder Nielsen) fæstet en gård i Vester 

Vamdrup, som hans fader Nis Pedersen (el. Niels Pedersen) tilforn havde i 

fæste og fradøde; 18 rdl. 

- samme dag, Niels Jensen fæstet et bolshus i Veerst med nogle 

kirkejorder, som hans fæstebrev om formelder, som Niels Mortensen tilforn 

havde i fæste og oplod for ham; 6 rdl. 

- samme dag, Mads Thomassen (el. Mads Thammesen) fæstet et bol i 

Lejrskov, som kaldes Kokhøj, hvilket Hr. Niels i Lejrskov tilforn havde i 

fæste og oplod for ham; 3 rdl. 



- 24. mar. 1643, Mikkel Kjeldsen givet til husbondhold af en halv 

selvejergård i Skanderup, som Anders Joensen tilforn påboede og oplod for 

ham; 4 rdl. 

- 1. apr. 1643, Niels Andersen fæstet det bolshus i Vrå, som hans fader 

Anders Nielsen oplod for ham; 4 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen givet til husbondhold af et bolshus i Ferup, som 

K.M. nådigst har bevilliget Peder Poulsen sammesteds; ½ rdl. 

 

JERLEV (film #2 opsl. 262) 

- 10. juni 1642, Jes Madsen (el. Jens Madsen?) i Tågelund fæstet en gård 

sammesteds, som hans moder Karin Madskone oplod for ham; 13 rdl. 

- 2. jan. 1643, Iver Pedersen fæstet den gård i Ødsted, som Jes Larsen 

(el. Jens Larsen?) tilforn påboede og oplod for ham; 24 rdl. 

- 10. jan. 1643, Jørgen Mortensen fæstet den halvgård i Bindeballe, som 

hans fader Morten Madsen tilforn havde i fæste og fradøde; 9 rdl. 

- 31. jan. 1643, Peder Pedersen fæstet den gård i Horsted, som Steffen 

Lassen tilforn påboede og fradøde; 20 rdl. 

- samme dag, Christen Madsen i Højen fæstet det øde byggested i Horsted, 

som Anders Jørgensen i fejdernes tid påboede og fradøde; 3 rdl. 

- 21. mar. 1643, Søren Madsen givet til husbondhold af den halvgård i 

Riis, som Peder Nielsen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

- samme dag, Hans Knudsen givet til husbondhold af en halvgård i 

Revsgård, som hans fader Knud Svendsen tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

 

HOLMANS (film #2 opsl. 263) 

- 7. juni 1642, Hans Pedersen i Pjedsted fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader Peder Thomassen (el. Peder Thammesen) tilforn havde i fæste og 

oplod for ham; 24 rdl. 

- 2. aug. 1642, Peder Thuesen fæstet et bol i Pjedsted, som Iver Skrædder 

tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- 7. jan. 1643, Hans Pedersen fæstet et bol i Skærup, som Jens Thomassen 

(el. Jens Thammesen) tilforn havde i fæste og oplod for ham; 5 rdl. 

- samme dag, Peder Terkelsen (eller Peder Therkildsen) fæstet halvparten 

af sin broders gård, som Niels Terkelsen (el. Niels Therkildsen) oplod 

for ham; 8 rdl. 

- 12. apr. 1643, Jens Andersen fæstet sin faders Anders Jensens gård i 

Svinholt, som han oplod for ham; 18 rdl. 

 

ELBO (film #2 opsl. 263) 

- 23. maj 1642, Peder Thorsen (el. Peder Thordsen) fæstet det bolshus i 

Hyby, som Hans Pedersen Snedker tilforn havde i fæste og oplod for ham; 3 

rdl. 

- 8. okt. 1642, Jens Jørgensen i Tårup fæstet den kirkejord, som kaldes 

Tørreplet, som er beliggende vest for hans gård og er indstenet med to 

sten imod den vestre ende på begge sider, hvorudi kan sås 5 fjk. 

hartkorn; 2 rdl. indfæstning + 6 sk. årligt til Kongsted kirke 

- 14. jan. 1643, Niels Simonsen fæstet Kobbel, som hans stedfader Jens 

Hansen oplod for ham; 20 rdl. 

- 2. febr. 1643, Hans Nielsen fæstet det bolshus i Trelde, som Anders 

Jacobsen tilforn havde i fæste og fradøde; 20 rdl. 

- 15. mar. 1643, Hans Jensen Buhl i Vejlby givet til husbondhold af den 

selvejergård, som hans fader Jes Hansen Buhl [el. Jens Hansen Buhl] 

fradøde; 8 rdl. 

- 1. apr. 1643, Jacob Thomassen i Holme fæstet en ager, liggende til 

Ullerup kirke, som Søren Buhl i Follerup tilforn havde i fæste og 

fradøde; ½ rdl. 



 

TØRRILD (film #2 opsl. 264) 

- 24. dec. 1642, Frederik Jacobsen fæstet den halve part af den gård, som 

Anders Christensen i Jelling påboer, som K.M. ham for hans bestilling 

nådigst har forundt fri; 20 rdl. 

- 30. dec. 1642, Poul Lauridsen fæstet den gård i Nørskov, som Christen 

Bentsen tilforn havde i fæste og fradøde; 16 rdl. 

- (se også Slavs 27. jan.) 

 

SLAVS (film #2 opsl. 264) 

- 27. jan. 1643, Kjeld Sørensen fæstet Skovdal Mølle i Tørrild herred, 

som Jens Pedersen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 6½ rdl. 

- 18. mar. 1643, Mikkel Nielsen, barnefødt i Vorbasse, fæstet den 

halvgård i Fitting, som Rasmus Madsen sammesteds tilforn havde i fæste og 

oplod for ham; 5 rdl. 

 

(sagfald film #2 opsl. 264) 

 

== 1643/44 == (opsl. 6) 

 

NB: dette regnskabsår har ingen indførsler dateret senere end 28. august 

1643, og synes derfor at må mangle en hel del stedsmål for den resterende 

periode september 1643 til april 1644. 

 

BRUSK 

- 28. juni 1643, Bertel Jespersen fæstet krongården Brødsgård, som Peder 

Laugesen tilforn havde i fæste og fradøde; 18 rdl. 

- samme dag, Peder Jepsen fæstet den gård i Tiufkær, som Hans Jensen 

Skyggebjerg tilforn havde i fæste; 14 rdl. 

- (samme dag), Søren Andersen fæstet et jordløst hus i Almind, som Jørgen 

Jørgensen oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Iver Ibsen (el. Iver Jepsen) fæstet et jordløst hus i 

Stubdrup, som Søren Jensen tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- 29. juni 1643, Niels Ibsen (el. Niels Jepsen) i Ejstrup fæstet den 

gård, som hans stedfader Dines Nielsen fradøde; 14 rdl. 

- 6. juli 1643, Gjøde Madsen (el. Gyde Madsen) fæstet den krongård i 

Påby, som Peder Jepsen fradøde; 14 rdl. 

- 28. aug. 1643, Jens Jensen i Stenderup fæstet det bolshus i Sønder 

Vilstrup, som Peder Jørgensen tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- (opsl. 8, indlagt seddel: 26. aug. 1643 blev Peder Rusk el. Rusch 

henrettet. Han havde boet på et bol i Sønder Vilstrup.) 

 

ANST (opsl. 7) 

- 23. juni 1643, Mads Pedersen i Bække fæstet den gård sammesteds, som 

Poul Pedersen fradøde; 8 rdl. 

- samme dag, Knud Jensen fæstet den halvgård i Asbo, som Laurids 

Terkelsen tilforn påboede; 6 rdl. 

- samme dag, Peder Madsen i Bække fæstet et stykke kirkejord; 2 rdl. 

- 3. juli 1643, Christen Dinesen (el. Christen Dinusen) i Asbo (el. 

Asbøl?) fæstet den halvgård sammesteds, som Christen Offersen tilforn 

havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

- 17. juli 1643, Hans Sørensen fæstet den krongård i Lille Anst, som Mads 

Hansen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 11 rdl. 

- 24. juli 1643, Niels Lauridsen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

Søren Iversen Lydesen oplod for ham; 8 rdl. 



- samme dag, Christen Falkersen fæstet det bolshus i Øster Vamdrup, som 

overnævnte Niels Lauridsen oplod for ham; 3 rdl. 

- 26. aug. 1643, Iver Madsen i Gamst fæstet den gård sammesteds, som Hans 

Krage tilforn påboede og fradøde; 10 rdl. 

- samme dag, Thomas Nielsen af Lunderskov fæstet Rolles Mølle, som hans 

broder Las Nielsen oplod for ham; 10 rdl. 

- (u. dato), Erik Hansen af Skanderup fæstet det bol i Lunderskov, som 

Thomas Nielsen oplod for ham; 6 rdl. 

- (u. dato), Peder Nielsen i Roved fæstet et bol sammesteds, som Mads 

Madsen oplod for ham; 2 rdl. 

- (u. dato), Søren Madsen fæstet en halvgård i Gamst, som Christen 

Sørensen påboede; 9 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 11) 

- 6. juli 1643, Peder Hansen Buhl fæstet den krongård i Follerup, som 

hans fader Hans Nielsen [Hans Nielsen Buhl] fradøde; 20 rdl. 

 

ELBO (opsl. 11) 

- 29. juli 1643, Mads Simonsen fæstet den gård i Erritsø, som Hans Hansen 

påboede; 16 rdl. 

- (u. dato), Bertel Thomassen (el. Bertel Thomsen) fæstet den gård i 

Egeskov, som Mads Sørensen fradøde; 22 rdl. 

- (u. dato), Oluf Nielsen fæstet det bol i Handrup, som hans fader Niels 

Pedersen oplod for ham; 4 rdl. 

 

SLAVS (opsl. 11) 

- 23. juni 1643, David Pedersen fæstet den halvgård i Grenkrog, som 

Christen Lauridsen tilforn havde i fæste; 7 rdl. 

 

(sagfald opsl. 11) 

 

== 1644/45 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1645/46 == (film #2 opsl. 568) 

 

BRUSK 

- 10. mar. 1645, "Pedersen" af Velling fæstet den gård i Sønder Vilstrup, 

som Henning Pedersen fradøde; 16 rdl. 

- 17. mar. 1645, Iver Hansen fæstet den gård i Almind, som hans fader 

Hans Nielsen fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Niels Pedersen i Møsvrå fæstet den gård, som Peder Olesen 

(el. Peder Olufsen) fradøde; 14 rdl. 

- 23. mar. 1645, Jens Jørensen i Mejsling fæstet en gård i Almind, som 

Jens Gregersen var fradød; 14 rdl. 

- samme dag, Søren Jensen i Ferup fæstet den gård i Ejstrup, som Jens 

Andersen oplod for ham; 14 rdl. 

- 28. mar. 1645, Peder Lassen af Ammitsbøl fæstet den gård i Almind, som 

Oluf Poulsen fradøde; 14 rdl. 

- (u. dato), Jens Olesen (el. Jens Olufsen) af Tiufkær fæstet det bol, 

som Hans Andersen sammesteds oplof for ham; 16 rdl. 

- samme dag, Hans Andersen fæstet den gård i Herslev, som Hans Lauridsen 

tilforn havde påboet og oplod for ham; 14 rdl. 



- 27. juni 1645, Jens Hansen af Højen fæstet den gård i Vester Nebel, som 

Peder Nielsen fradøde, og formedelst at den var ganske forfalden og meget 

øde, gav han i indfæstning kun; 11 rdl. 

- 13. okt. 1645, Hans Steffenen i Almind fæstet den gård, som hans fader 

Steffen Iversen sammesteds fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Hans Nielsen fæstet et hus i Strandhuse, som Svend Pedersen 

var fradød; 3 rdl. 

- samme dag, Anders Jessen fæstet Rubidshave, som Jep Hansen tilforn 

påboede; 40 sldl. 

- 27. okt. 1645, Hans Hansen fæstet den gård i Tiufkær, som Niels Madsen 

tilforn påboede, hvilken var ganske forfalden og mest øde; 10 rdl. 

- (u. dato), Niels Hansen i Tiufkær, fæstet det bol som Iver Sørensen 

sammesteds tilforn påboede; 3 rdl. 

- (u. dato), Hans Christensen fæstet den gård i Harte, som Thue Iversen 

var fradød; 8 rdl. 

- (u. dato), Niels Christensen fæstet den gård i Ejstrup, som Christen 

Hansen tilforn påboede; 10 rdl. 

- (u. dato), Bertel Jørgensen fæstet det gadehus i Harte, som Hans 

Pedersen var fradød; 1 rdl. 

- (u. dato), Mads Nielsen af Eltang oplod for sin alderdoms skyld sin 

gård for Peder Madsen sammesteds; 16 rdl. 

- (u. dato), Thomas Lauridsen (el. Thomas Laursen) af Møsvrå fæstet den 

gård, som Jørgen Hansen var fradød; 9 rdl. 

- 3. nov. 1645, Feltberederen [Søren Nielsen?] i Kolding fæstet en 

stampemølle liggende ved Højrups damme; 30 rdl. 

- (samme dag?), Niels Christensen fæstet det bol i Sønder Vilstrup, som 

Thomas Lauridsen (el. Thomas Laursen) tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- (samme dag?), Villads Jensen fæstet den halvgård i Vester Nebel, som 

Christen Jørgensen tilforn påboede; 6 rdl. 

- 8. nov. 1645, Niels Simonsen fæstet den gård i Vester Nebel, som Anders 

Jepsen var fradød; 10 rdl. 

- 27. nov. 1645, Jørgen Hansen fæstet det bolshus i Strandhuse, som Niels 

Lauridsen (el. Niels Laursen) fradøde; 2 rdl. 

- 1. dec. 1645, Jørgen Pedersen fæstet et gadehus i Viuf, som Søren 

Jensen var fradød; 1½ rdl. 

- samme dag, Jep Hansen fæstet det bol i Strandhuse, som Hans Nielsen 

oplod for ham; 3 rdl. 

- 5. dec. 1645, Peder Poulsen fæstet det bol i Nyby, som Poul Lauridsen 

(el. Poul Laursen) tilforn påboede; 3½ rdl. 

- 10. febr. 1646, Peder Hansen fæstet den gård i Harte, som Jens Ibsen 

(el. Jens Jepsen) tilforn påboede; 12 rdl. 

- 24. dec. 1646, Hans Olsen (el. Hans Olufsen) fæstet den gård i Sønder 

Vilstrup, som hans fader Ole Bertelsen (el. Oluf Bertelsen) fradøde; 24 

rdl. 

- samme dag, Anders Jepsen fæstet den halvgård i Herslev, som Peder 

Hansen tilforn påboede; 12 rdl. 

- 27. febr. 1646, Jørgen Jensen fæstet den gård i Højrup, som hans fader 

Jep Iversen var fradød; 20 rdl. 

- 7. mar. 1646, Katrine (el. Cathrina), salig Balter [Baltzer Brabant] 

apotekers i Koldings, fæstet K.M. anpart af Bramdrup sogns tiende; 7 rdl. 

- 20. apr. 1646, Iver Madsen fæstet et bol i Gudsø, som Poul Nielsen 

tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- (samme dag?), Morten Olufsen fæstet det bol i Sønder Vilstrup, som Jep 

Hansen oplod; 2 rdl. 

- 25. apr. 1646, Poul Clemendsen fæstet den gård i Viuf, som Søren 

Andersen Lund oplod for ham; 16 rdl. 



 

ANST (film #2 opsl. 570) 

- 13. mar. 1645, Anders Jensen fæstet en halvgård i Skanderup, som 

Gregers Joensen fradøde; 9 rdl. 

- 20. apr. 1645, Hans Knudsen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

Nis Lassen tilforn havde i fæste; 8 rdl. 

- 14. maj 1645, Hans Nielsen fæstet den halvgård i Hjarup, som Knud 

Jensen Buch fradøde; 13 rdl. 

- 17. okt. 1645, Peder Iversen fæstet Vamdrup Mølle, som Hans Pedersen 

fradøde; 21 rdl. 

- samme dag, Nis Lauridsen (el. Nis Laursen) fæstet den gård i Vrå, som 

Søren Rasmussen fradøde; 12 rdl. 

- (u. dato), Thomas Iversen (el. Tommes Iversen) fæstet det bol i 

Lejrskov, som Mads Thomassen (el. Mads Tommesen) fradøde; 2 rdl. 

- 10. dec. 1645, Las Nielsen fæstet den gård i Hjarup, som Nis Hansen 

tilforn påboede; 17 rdl. 

- 20. dec. 1645, Gregers Olesen (el. Gregers Olufsen) fæstet den halvgård 

i Skanderup, som Niels N. tilforn påboede og fradøde; 10 rdl. 

- samme dag, Knud Iversen fæstet den gård i Hjarup, som Jens Nielsen 

tilforn påboede og fradøde; 20 rdl. 

- 15. jan. 1646, Simon Madsen fæstet en halvgård i Seest, som Hans 

Jacobsen var fradød; 25 rdl. 

- 16. jan. 1646, Christen Lassen fæstet et gadehus i Lille Gesten, som 

Niels Jepsen fradøde; 2 rdl. 

- 29. jan. 1646, Mads Jepsen fæstet den gård i Skanderup, som Jens Stub 

oplod for ham; 20 rdl. 

- samme dag, Peder Rasmussen Friis fæstet det gadehus i Seest, som Peder 

Ibsen (el. Peder Jepsen) tilforn påboede; 1½ rdl. 

- 10. febr. 1646, Ib Christensen (el. Jep Christensen) fæstet den gård i 

Ferup, som Peder Hansen tilforn havde i fæste; 18 rdl. 

- samme dag, Iver Ibsen (el. Iver Jepsen) fæstet en gård i Store Anst, 

som Kjeld Ibsen (el. Kjeld Jepsen) var fradød; 16 rdl. 

- (u. dato), Anders Mathiassen (el. Anders Mathisen) fæstet en gård i 

Bække, som Oluf Steffensen var fradød; 14 rdl. 

- (u. dato), Søren Nielsen fæstet en halvgård i Skanderup, som Thomas N. 

var fradød; 9 rdl. 

- 23. mar. 1646, Peder Nielsen fæstet den gård i Vamdrup, som Søren 

Iversen fradøde; 16 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 571) 

- 8. jan. 1645, Thomas Pedersen (el. Tommes Persen) fæstet et bol i 

Mørkholt, som Søren Griis tilforn påboede; 4 rdl. 

- samme dag, Niels Jepsen fæstet den gård i Gårslev, som Hans Jepsen 

fradøde; 17 rdl. 

- 10. mar. 1645, Jens Nielsen fæstet den gård i Follerup, som Søren Buhl 

fradøde; 30 rdl. 

- 15. okt. 1645, Niels Lassen fæstet den gård i Smidstrup, som Iver 

Sørensen fradøde; 18 rdl. 

- samme dag, Hans Laugesen fæstet den gård i Skærup, som hans fader Lauge 

Hansen fradøde; 18 rdl. 

- (samme dag?), Hans Andersen fæstet den gård i Brøndsted, som Hans 

Thomassen (el. Hans Tommesen) var fradød; 18 rdl. 

- (samme dag?), Niels Mikkelsen fæstet det hus i Brejning, som Jacob 

Madsen fradøde; 4 rdl. 

- (samme dag?), Peder Poulsen fæstet et hus i Pjedsted, som Søren Madsen 

tilforn påboede; 6 rdl. 



- 24. okt. 1645, Hans Hansen fæstet Vejle Mølle, som hans fader Hans 

Andersen fradøde; 100 rdl. 

- 18. dec. 1645, Jens Madsen fæstet den gård i Pjedsted, som hans fader 

Mads Jensen fradøde; 19 rdl. 

- 15. jan. 1646, Hans Hansen fæstet en gård i Andkær, som Niels Pedersen 

fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Steffen Mikkelsen(?) en gård i Skærup, som Hans Sørensen 

fradøde; 16 rdl. 

- 12. mar. 1646, Søren Madsen fæstet den gård i Gauerslund, som Mads 

Nielsen fradøde; 18½ rdl. 

- samme dag, Jørgen Olesen (el. Jørgen Olufsen) fæstet det gadehus i 

Gårslev, som Peder Jensen tilforn påboede; 2 rdl. 

- (u. dato), Peder Hansen fæstet det gadehus i Gårslev, som Peder 

Thygesen oplod for ham; 1½ rdl. 

- (u. dato), Anders Thomassen (el. Anders Tommesen) fæstet det gadehus i 

Gårslev, som Peder Thygesen oplod for ham; 2 rdl. 

- 27. mar. 1646, Oluf Simonsen fæstet den gård i Velling, som Peder 

Olesen (el. Peder Olufsen) oplod for ham; 14 rdl. 

- (u. dato), Niels Hansen i Gårslev fæstet en gård, som Johanne Hanskone 

for armods skyld oplod for ham; 14 rdl. 

 

JERLEV (film #2 opsl. 573) 

- 17. apr. 1645, Jørgen Nielsen fæstet Torndal Møllested, som hans fader 

oplod for ham; 3½ rdl. 

- 22. apr. 1645, Poul Jørgensen fæstet den gård i Jerlev, som Hans Jensen 

fradøde; 20 rdl. 

- 25. apr. 1645, Niels Madsen fæstet en gård i Mejsling, som Hans Madsen 

oplod for ham; 9 rdl. 

- samme dag, Mikkel Iversen i Horsted fæstet det bol sammesteds, som 

Niels Madsen oplod for ham; 9 rdl. 

- 30. apr. 1645, Højen sognemænd fæstet K.M. anpart korntiende af deres 

sogn, som Gjøde Nielsen tilforn havde i fæste; 10 rdl. 

- 17. jan. 1646, Christen Sørensen fæstet det bol i Vork, som Jens Hansen 

oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Jes Hansen givet til husbondhold af den halve 

selvejerbondegård i Riis, som Poul Pedersen var fradød; 6 rdl. 

- samme dag, Søren Hansen fæstet den halvgård i Spjarup, som Hans Nielsen 

fradøde; 7 rdl. 

- (u. dato), Thyge Jensen fæstet det bol i Ammitsbøl, som Christen Hansen 

tilforn påboede; 3 rdl. 

- 14. mar. 1646, Søren Mikkelsen fæstet den gård i Bøgvad, som Peder 

Iversen oplod for ham; 9 rdl. 

- 28. mar. 1646, Knud Sørensen fæstet den gård i Ågård, som Joen Sørensen 

fradøde; 13 rdl. 

- 5. apr. 1646, Anders Pedersen fæstet den gård i Højen, som Jes Lassen 

fradøde; 18 rdl. 

 

ELBO (film #2 opsl. 573) 

- 3. mar. 1645, Niels Offersen fæstet den bolig i Snoghøj, som hans 

broder Peder Offersen fradøde; 20 rdl. 

- 6. mar. 1645, Hans Pedersen fæstet den gård i Taulov Nebel, som Peder 

Sørensen fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Jacob Hansen fæstet den gård i Vejlby, som hans stedfader 

Peder Jensen fradøde; 16 rdl. 

- 8. mar. 1645, Jes Lassen fæstet den gård i Bredstrup, som Søren 

Benditsen (el. Søren Bentsen) oplod for ham; 16 rdl. 



- 9. mar. 1645, Niels Pedersen fæstet den gård i Tved, som Jacob Jepsen 

(el. Jacob Jebsen) var fradød; 8 rdl. 

- 10. mar. 1645, Niels Jensen fæstet den ødegårds byggested i Stallerup, 

som Niels Pedersen fraflyttede, hvilket var afbrændt af fjenden; 8 rdl. 

- 15. mar. 1645, Poul Nielsen fæstet tredjeparten af Snoghøjs færgested, 

som Store Peder Offersen fradøde; 25 rdl. 

- samme dag, Bendit Nielsen (el. Bent Nielsen) fæstet Egum Mølle, som 

hans fader Niels Benditsen (el. Niels Bentsen) tilforn havde; 8 rdl. 

- 8. maj 1645, Niels Jørgensen fæstet den gård i Vejlby, som Lauge Jensen 

fradøde; 16 rdl. 

- (samme dag), Niels Sørensen fæstet den gård i Tved, som Søren Nielsen 

fradøde; 15 rdl. 

- samme dag, Palle Pedersen fæstet det bol i Egum, som Jens Tygesen var 

fradød; 4 rdl. 

- 9. maj. 1645, Søren Olesen (el. Søren Olufsen) fæstet det bol i Trelde, 

som Niels Poulsen fradøde; 4 rdl. 

- 10. maj. 1645, Gregers Olesen (el. Gregers Olufsen) fæstet det bol i 

Erritsø, som Niels Jensen var fradød; 4 rdl. 

- 13. maj 1645, Niels Jensen fæstet en ødegård i Erritsø, som Mads 

Sørensen tilforn påboede og af fjenderne blef afbrudt; 8 rdl. 

- 15. okt. 1645, Niels Sørensen fæstet den gård i Trelde, som Palle 

Thomassen (el. Palle Tomsen) fradøde, og hvilken af fjenderne var 

afbrændt; 6 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen fæstet et hus i Trelde, som Markus Pedersen (el. 

Markor Pedersen) var fradød; 2 rdl. 

- samme dag, Peder Sørensen fæstet det hus i Trelde, som Søren Griis 

fradøde; 1 sldl. 

- samme dag, Thomas Nielsen fæstet den gård i Trelde, som hans fader 

Niels Thomassen (el. Niels Tommesen) fradøde, og hvilken gård af 

fjenderne var afbrændt; 6 rdl. 

- samme dag, Niels Nielsen fæstet en ødegård i Egeskov, som Niels Lund 

var fradød; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Hansen fæstet et gadehus i Hyby, som Knud Thorsen (el. 

Knud Torsen) tilforn påboede; 2 rdl. 

- samme dag, Claus Hansen fæstet en ødegård i Børup, som Jens Hansen 

fradøde; 8 rdl. 

- samme dag, Hans Nielsen fæstet den gård i Børup, som Jep Andersen var 

fradød; 8 rdl. 

- samme dag, Jens Nielsen fæstet en ødegård i Skærbæk, som Peder 

Mikkelsen var fradød; 8 rdl. 

- samme dag, Peder Jensen fæstet den gård i Skærbæk, som Anders Jensen 

fradøde; 8 rdl. 

- samme dag, Mads Jørgensen fæstet et gadehus i Skærbæk, som Peder 

Andersen tilforn påboede; 1 rdl. 

- samme dag, Niels Olufsen fæstet den gård i Taulov Nebel, som Søren 

Thuesen fradøde; 6 rdl. 

- 17. okt. 1645, Søren Olsen (el. Søren Olufsen) fæstet den gård i 

Kongsted, som Peder Ravn tilforn påboede; 8 rdl. 

- 27. okt. 1645, Niels Jensen fæstet den gård i Tved, som Niels Pedersen 

oplod; 8 rdl. 

- 3. dec. 1645, Niels Sørensen fæstet den gård i Oddersted, som Mikkel 

Hansen påboede; 7 rdl. 

- 7. jan. 1646, Peder Hansen fæstet det bolshus i Trelde, som Peder 

Jensen oplod for ham; 2 rdl. 

- 16. jan. 1646, Mads Ibsen (el. Mads Jepsen) fæstet et bolshus i 

Erritsø, som Christen Ibsen (el. Christen jepsen) fradøde; 3 rdl. 



- (u. dato), Jens Pedersen fæstet et gadehus i Erritsø, som Thue Pedersen 

(el. Thue Persen) fradøde; 1 rdl. 

- (u. dato), Hans Pedersen fæstet det bolshus i Erritsø, som Peder 

Clausen fradøde; 1 rdl. 

- 16. febr. 1646, Ebbe Nielsen fæstet den gård i Erritsø, som Hans 

Pedersen påboede; 12 rdl. 

- (u. dato), Mikkel Jepsen fæstet den gård i Oddersted, som hans fader 

Jep Mikkelsen fradøde; 12 rdl. 

- (u. dato), Jep Pedersen fæstet den gård i Egum, som Søren Nielsen 

fradøde; 10 rdl. 

- (u. dato), Jens Christensen fæstet et jordløst hus i Børup, som Søren 

Hansen fradøde; 2½ rdl. 

- (u. dato), Hans Jepsen fæstet et gadehus i Børup, som Peder Nielsen 

fradøde; 3 rdl. 

- 8. apr. 1646, Mads Jørgensen fæstet det bol i Skærbæk, som Jens Hansen 

fradøde; 3½ rdl. 16 sk. 

 

SLAVS (film #2 opsl. 576) 

- 3. mar. 1645, Søren Christensen af Debbelby i Skast herred fæstet den 

halvgård i Fitting, som Mikkel Nielsen fradøde; 5 rdl. 

- 19. apr. 1645, Villads Nielsen fæstet den halvgård i Løvlund, som Hans 

Jensen (Hans Joensen??) fradøde; 8 rdl. 

- 2. dec. 1645, Hans Olesen (el. Hans Olufsen) fæstet den gård i Majvig, 

som hans fader Ole Christensen (el. Oluf Christensen) fradøde; 12 rdl. 

 

NØRVANG (film #2 opsl. 576) 

- 15. jan. 1646, Velb. fru Maren Bülow (Marie Below?), salig Christen 

Holcks til Harstrup? (Hastrup?) [el. evt. Bustrup?], fæstet K.M. anpart 

korntiende af Thyregod sogn; 11 rdl. 

- 5. febr. 1646, Søren Jensen fæstet den halvgård i Give, som Jens 

Nielsen tilforn påboede; 9 rdl. 

 

(sagfald film #2 opsl. 577) 

 

== 1646/47 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1647/48 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1648/49 == (opsl. 108) 

 

BRUSK 

- 9. juni 1648, Anders Jepsen fæstet den gård i Gudsø, som hans fader Jep 

Andersen oplod for ham; 10 rdl. 

- 16. juni 1648, Las Nielsen fæstet det bol i Stubdrup, som Søren Jensen 

tilforn påboede; 3 rdl. 

- 23. juni 1648, Thomas Hansen fæstet den gård i Starup, som Peder 

Eriksen oplod for ham; 16 rdl. 

- 15. aug. 1648, Lyder Henriksen, rådmand i Kolding, fæstet K.M. anpart 

kvægtiende af Sønder Vilstrup sogn, som hans broder, afgangne Henrik 

Splet, slotsfoged på Skanderborg, tilforn havde i fæste; 11 rdl. 



- 15. dec. 1648, Jens Nielsen, selvejerbonde i Tolstrup, fæstet en 

kronens otting jord, kaldet Kjeldsotting, liggende i Tolstrup skov og 

mark, som Thomas Pedersen førhen brugte og oplod for ham; 11 rdl. 

- 15. jan. 1649, Peder Nielsen fæstet den afbrændte gård i Almind, som 

Morten Jensen fradøde; 9 rdl. (NB: "fradøde" menes måske udstreget; der 

er ført en streg oven over "døde", samt lavet et kryds over denne streg) 

- 16. mar. 1649, Mads Jepsen (el. Mads Jebsen) fæstet den gård i Starup, 

som Jens Nielsen Due oplod for ham; 16 rdl. 

- 6. apr. 1649, Thomas Sørensen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som 

Iver Pedersen fradøde; 15 rdl. 

- samme dag, Hans Hansen fæstet den gård i Håstrup, som Svend Pedersen 

oplod for ham; 14 rdl. 

- 13. apr. 1649, Hans Andersen givet til husbondhold af den halve 

selvejergård i Bjert, som hans fader Anders Hansen afstod for ham; 4 rdl. 

- 15. apr. 1649, Hans Sørensen fæstet den gård i Håstrup, som hans moder 

Else Sørens oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Laurids Christensen (el. Laurs Christensen) og Hans Nielsen 

i Viuf, på Viuf sognemænds vegne, fæstet K.M. anpart korntiende af deres 

sogn; 10½ rdl. 

- 17. apr. 1649, Knud Hansen fæstet det bol i Strandhuse, som Peder 

Andersen fradøde; 4 rdl. 

- 27. apr. 1649, Hans Jensen fæstet den gård i Tiufkær, som Jens Jensen 

oplod; 9 rdl. 

- samme dag, Hans Christensen fæstet det bol i Håstrup, som Laurids 

Hansen oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Thor Lauridsen (el. Thord Lauridsen) fæstet den gård i 

Sønder Vilstrup, som Laurids Thorsen (el. Las Thordsen) fradøde; 9 rdl. 

- (u. dato), Søren Jørgensen fæstet det bolshus i Nyby, som Peder 

Sørensen fradøde; 1 rdl. 

- (u. dato), Hans Nielsen Koed givet til husbondhold af den halve 

selvejergård i Viuf, som Peder Sørensen fradøde; 3 rdl. 

- (u. dato), Jørgen Mikkelsen fæstet den gård i Bramdrup, som hans fader 

Mikkel Jepsen (el. Mikkel Jebsen) fradøde; 10 rdl. 

 

ANST (opsl. 110) 

- 30. juni 1648, Jep Lauridsen (el. Jep Laursen) fæstet det bol i Lille 

Anst, som Jens Jensen fradøde; 4 rdl. 

- 15. juli 1648, Hans Nielsen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

Las Jørgensen oplod for ham; 10½ rdl. 

- 19. juli 1648, Ridefoged Peder Nielsen fæstet Vranderup Mølle, som 

Henrik Splett, slotsfoged på Skanderborg, havde i fæste og fradøde; 16 

rdl. 

- Desuden fæstede han et stykke engjord nord for samme mølle; 4 rdl. 

- 1. aug. 1648, Sognemændene i Seest sogn fæstet K.M. anpart korntiende 

der af sognet, som Henrik Splett tilforn havde i fæste og fradøde, og 

hvilken tiende de fæster udi Hans Eriksens og Hans Eskildsens (el. Hans 

Eskesens) livstid; 14 rdl. 

- 23. okt. 1648, Anders Risbøl (el. Anders Riisbøll), fæstet den halve 

part af den helgård i Asbo, som Peder Adsersen oplod; 4 rdl. 

- 23. febr. 1649, Hans Thomassen (el. Hans Thomsen) fæstet den halvgård i 

Skanderup, som Peder Sørensen oplod for ham; 6 rdl. 

- samme dag, Søren Jessen fæstet det bol i Lunderskov, som Hans Thomassen 

(el. Hans Thomsen) oplod for ham; 4 rdl. 

- 9. mar. 1649, Anders Pedersen givet til husbondhold af "noget nær de to 

parter" af en selvejergård i Vrå, som Jens Thomassen (el. Jens Thomsen) 

oplod for ham; 4 rdl. 



- samme dag, Mads Eriksen fæstet den gård i Seest, som Poul Jessen 

fradøde, og som salig Henrik Splett tilforn havde i fæste; 40 rdl. 

- 23. mar. 1649, Lauge Hansen fæstet det gadehus i Seest, som Peder Friis 

oplod for ham; 1½ rdl. 

- 30. mar. 1649, Hans Nielsen fæstet det bol i Lille Anst, som Jep 

Lauridsen (el. Jep Laursen) tilforn havde i fæste; 3 rdl. 

- 13. apr. 1649, Christen Falkersen fæstet det bol i Øster Vamdrup, som 

Søren Friis oplod for ham; 3 rdl. 

- 28. apr. 1649, Søren Madsen fæstet den gård i Hundsholt, som Hans 

Eriksen oplod for ham; 7 rdl. 

- samme dag, Peder Hansen Friis fæstet den gård i Lille Anst, som Hans 

Sørensen oplod for ham; 7 rdl. 

- samme dag, Godske Olufsen (el. Godske Olesen) fæstet den gård i 

Knudsbøl, som Peder Widesen fradøde; 9 rdl. 

 

ELBO (opsl. 111) 

- 8. dec. 1648, Mads Jacobsen fæstet det bolshus i Handrup, som Hans 

Jørgensen oplod for ham; 2 rdl. 

- 2. mar. 1649, Peder Jørgensen fæstet det bol i Kongsted, som Las 

Nielsen fradøde; 6 rdl. 

- 13. apr. 1649, Niels Sørensen fæstet den gård i Oddersted, som Christen 

Pedersen fradøde; 9 rdl. 

- samme dag, Axel Gans fæstet Ødstedgård, som hans moder Gjertrud 

Jørgensdatter oplod for ham; 40 sldl. 

- 27. apr. 1649, Søren Hansen givet til husbondhold af den selvejergård, 

som blev afbrændt i Trelde, hvilken Jørgen Hansen fradøde; 6 rdl. 

- samme dag, Markus Hansen fæstet det bolshus i Trelde, som Niels Skou 

tilforn påboede; 3 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 111) 

- 30. maj 1648, Just Thomassen (el. Jost Thomsen) fæstet Andkær Skovgård, 

som Peder Jepsen (el. Peder Jebsen) fradøde; 100 rdl. 

- 16. juni 1648, Mads Andersen fæstet den gård i Gauerslund, som hans 

fader Anders Madsen oplod for ham; 20 rdl. 

- 14. juli 1648, Peder Nielsen fæstet den gård i Brøndsted, som hans 

fader Niels Pedersen påboer; 20 rdl. 

- 10. nov. 1648, Just Thomassen (el. Jost Thomsen) i Andkær fæstet en å 

fra Snekkermaj til Brede Å, som salig Peder Thomassen (el. Peder Thomsen) 

i Pjedsted tilforn brugte; ½ rdl. 

- 6. apr. 1648, Peder Nielsen Widesen fæstet den gård i Pjedsted, som 

hans fader Niels Widersen fradøde; 15 rdl. 

- 13. apr. 1648, Jørgen Jensen fæstet det bol i Børkop, som Jørgen 

Lauridsen fradøde; 5½ rdl. 

 

JERLEV (opsl. 112) 

- 10. juni 1648, Niels Jensen givet til husbondhold af den selvejergård i 

Egtved, som Vinter Sørensen tilforn påboede; 7 rdl. 

- 16. juni 1648, Niels Jørgensen fæstet den gård i Ågård, som Søren 

Nielsen oplod; 10 rdl. 

- samme dag, Anders Mikkelsen fæstet den halve afbrændte gård i Bøgvad, 

som Søren Mikkelsen havde i fæste og oplod den halve part af for ham; 2 

rdl. 

- 3. juli 1648, Mads Mortensen fæstet den halvgård i Spjarup, som Niels 

Pedersen tilforn påboede; 10 rdl. 

- 7. juli 1648, Joen Nielsen fæstet den gård i Ågård, som Peder Bertelsen 

oplod for ham; 13 rdl. 



- 4. aug. 1648, Unge Peder Jensen fæstet den gård i Rugsted, som hans 

fader Jens Pedersen oplod for ham; 20 rdl. 

- 11. nov. 1648, Niels Nielsen fæstet den gård i Nørre Vilstrup, som Unge 

Christen Hansen fradøde; 20 rdl. 

- 1. dec. 1648, Hans Lassen fæstet det hus i Højen, som Las Mikkelsen 

fradøde; 2 rdl. 

- 23. febr. 1649, Christen Knudsen givet til husbondhold af den halve 

selvejergård i Højen, som Nis Andersen fradøde; 4 rdl. 

- samme dag, Jørgen Poulsen fæstet den gård i Jerlev, som hans fader Poul 

Nielsen fradøde; 24 rdl. 

- 9. mar. 1649, Germand Ibsen (el. Germand Jepsen) fæstet Hjortbjerg 

Mølle, som Anders Olufsen (el. Anders Olesen) oplod for ham; 8 rdl. 

- 16. mar. 1649, Mads Madsen fæstet den halvgård i Vork, som Karen 

Christens oplod; 10 rdl. 

- 30. mar. 1649, Bodil Christensdatter, salig Niels Ibsens (el. Niels 

Jepsens) enke i Jerlev, fæstet K.M. anpart korntiende af Jerlev sogn, som 

hende efter højlovlig ihukommelse, hans K.M. nådigste bevillingsbrev 

dateret Københavns Slot den 19. maj 1632, er forundt udi fæste; 10 rdl. 

- 20. apr. 1649, Iver Sørensen i Bølling givet til husbondhold af den 

halve selvejergård sammesteds, som Hans Iversen oplod for ham. Desuden 

fæstede han halvparten af den otting kronjord, som tilforn lå til samme 

gård. Indfæstning i alt; 10 sldl. 

- 23 apr. 1649, Hr. Peder i Højen, på Jens Pedersens vegne, fæstet en 

halvgård i Højen, som Peder Iversen fradøde; 10 sldl. 

- 25. apr. 1649, Søren Jensen i Rugsted fæstet et stykke enemærkejord, 

som ligger i Rugsted Skov, hvilken jord hans fader [sic] Søren Nielsen i 

Rugsted oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Hans Lassen i Højen fæstet den halvgård sammesteds, som Las 

Mikkelsen tilforn påboede og oplod for ham; 8 sldl. 

- 27. apr. 1649, Hans Jensen fæstet den gård i Egtved, som hans fader 

Jens Steffensen fradøde; 10 rdl. 

 

TØRRILD (opsl. 114) 

- 13. sept. 1648, Anders Nielsen Skrædder fæstet det hus i Jelling by, 

som Knud Sørensen Skrædder tilforn påboede; 4 rdl. 

- 14. jan. 1649, Velb. Erik Brockenhuus fæstet K.M. anpart korntiende af 

Hover sogn, som hans fader salig Johan Brockenhuus til Lerbæk tilforn 

havde i fæste; 10 rdl. 

 

NØRVANG (opsl. 114) 

- 14. sept. 1648, SØren Jensen i Give fæstet et sandemandstov, som Jens 

Nielsen sammesteds tilforn havde; 12 rdl. 

 

SLAVS (opsl. 115) 

- 27. juni 1648, Christen Christensen fæstet den halvgård i Nollund, som 

Jep Olufsen (el. Jep Olesen) påboede; 3 rdl. 

- 20. apr. 1649, Laurids Gregersen fæstet den gård i Loft, som Jens 

Benditsen (el. Jens Bentsen) oplod for ham, hvilken gård ligger udi 

sandflugten; 10 sldl. 

 

(sagfald opsl. 115) 

 

== 1649/50 == (film #2, opsl. 246) 

 

BRUSK 



- 28. juni 1649, Søren Lassen Højen fæstet den gård i Almind, som Oluf 

Sørensen tilforn påboede og oplod for ham; 14 rdl. 

- samme dag, Peder Hansen i Tiufkær fæstet det øde bolshus, som udi 

kejselig tid er nedbrudt, og hvilket Anders Jensen tilforn havde i fæste; 

2 rdl. 

- 6. juli 1649, Peder Jørgensen i Højrup fæstet et bolshus i en toft midt 

i Herslev Højrup by, samt en kirkeager på Herslev Højrup mark kaldet 

Kobbelsvigs Ager, som vender i øst og vest og ligger mellem Søren Jepsens 

og Jørgen Pedersens agere; 5 rdl. 

- 27. juli 1649, Hans Pedersen fæstet et bol i Tiufkær, som Thue Jensen 

tilforn påboede og oplod for ham; 3 rdl. 

- 21. sept. 1649, Knud Jensen fæstet den gård i Bjert, som Mikkel Olufsen 

(el. Mikkel Olesen) påboede og oplod for ham; 16 rdl. 

- 22. okt. 1649, Peder Bertelsen i Dons fæstet den gård sammesteds, som 

Niels Nielsen tilforn påboede; 14 rdl. 

- samme dag, Jørgen Hansen fæstet det bol i Ågård, som Jens Jørgensen 

tilforn påboede; 2 rdl. 

- samme dag, Oluf Hansen (el. Oluf Hansen) fæstet den gård, som Christen 

Jensen i Fredsted tilforn påboede og fradøde; 12 rdl. 

- samme dag, Peder Hansen fæstet den gård i Almind, som Anders Jensen 

tilforn påboede og oplod for ham; 16 rdl. 

- samme dag, Simon Pedersen i Tiufkær fæstet den gård, som Hans Thomasen 

påboede og oplod for ham; 12 rdl. 

- 8. mar. 1650, Niels Jensen i Dons fæstet den halvgård, som Hans 

Lauridsen sammesteds oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Niels Mortensen fæstet det bol i Sønder Vilstrup, som Knud 

Andersen påboede; 2 rdl. 

- 15. mar. 1650, Jens Hansen fæstet et bol i Tiufkær, som Svend Nielsen 

tilforn havde i fæste og har opladt for sin datter; 18 rdl. 

- 23. mar. 1650, Peder Pedersen fæstet den gård i Bjert, som Knud Jensen 

for kort tid siden fæstede og nu oplod; 10 rdl. 

- 17. apr. 1650, Jens Hansen fæstet den gård, som hans fader Hans 

Andersen i Vester Nebel tilforn påboede og fradøde; 12 rdl. 

- 26.apr. 1650, Jens Sørensen fæstet halvparten af Peder Knudsens gård i 

Håstrup, som han oplod for ham; 9 rdl. 

 

HOLMANS (film #2, opsl. 247) 

- 8. maj 1649, Peder Jensen i Smidstrup fæstet den gård, som Jens 

Pedersen tilforn påboede; 14 rdl. 

- 18. juli 1649, Niels Hansen i Smidstrup fæstet den gård sammesteds, som 

Jens Hansen tilforn påboede og oplod for ham; 26 rdl. 

- samme dag, Otto Pedersen fæstet et bol i Smidstrup, som Niels Hansen 

tilforn havde i fæste og oplod for ham; 4 rdl. 

- 12. nov. 1649, Terkel Madsen fæstet det bol i Skærup, som Mikkel 

Sørensen sammesteds påboede og oplod for ham; 1 rdl. 

- 6. mar. 1650, Iver Nielsen fæstet den gård i Vinding, som Oluf Thorsen 

(el. Oluf Thordsen) oplod for ham; 6 rdl. 

- samme dag, Villads Jensen fæstet det bol i Brejning, som Jens Villadsen 

påboede; 6 rdl. 

- 26. mar. 1650, Niels Hansen Widesen fæstet den gård i Sellerup, som 

Iver Jørgensen oplod for ham; 8 rdl. 

- samme dag, Søren Sørensen Buhl fæstet den gård i Gårslev, som hans 

fader fradøde; 16 rdl. 

 

ANST (film #2, opsl. 248) 



- 27. juli 1649, Peder Jørgensen i Vester Vamdrup fæstet det bolshus i 

Øster Vamdrup, som Niels Skomager oplod for ham; 2 rdl. 

- 14. sept. 1649, Hr. Poul Sørensen i Hjarup fæstet en halv otting jord 

af hans annekspræstegårds jord i Vester Vamdrup, som Laurids Pedersen 

Skrædder oplod for ham, og hvilken jord årligt skylder en ørte rug til 

Koldinghus, så også af samme gårds anpart, udi en lykke med engjord, 

giver en otting smør, og af gården over alt en rigsdaler avlspenge. Givet 

i indfæstning; 5 rdl. 

- 21. sept. 1649, Niels Pedersen i Veerst fæstet den gård, som Hans 

Clausen sammesteds oplod for ham; 16 rdl. 

- samme dag, Christen Iversen i Revsinghoved givet til husbondhold af 

fjerdeparten af den selvejergård, som Peder Hansen sammesteds tilforn 

påboede; 2 rdl. 

- 16. nov. 1649, Jep Jepsen Buch givet til husbondhold af den 

selvejergård i Nagbøl, som hans fader Jep Olufsen (el. Jep Olesen) [Jep 

Olufsen Buch] fradøde; 10 rdl. 

- 23. nov. 1649, Niels Olufsen (el. Niels Olesen) i Asbo fæstet den 

halvgård sammesteds, som Peder Adsersen fradøde, og hans hustru [læs: 

enke] siden fradrog og efterlod øde; 2 rdl. 

- 8. mar. 1650, Mads Jensen i Ferup fæstet den gård, som Niels 

Christensen påboede og fradøde; 16 rdl. 

- samme dag, Oluf Jensen (el. Ole Jensen) i Seest fæstet den gård 

sammesteds, som Peder Nielsen fradøde; 14 rdl. 

- 20. mar. 1650, Hans Lauridsen fæstet den gård, som Søren Pedersen i 

Havdrup fradøde; 12 rdl. 

- samme dag, Mikkel Villadsen fæstet det bol i Øster Vamdrup, som Henrik 

Madsen oplod for ham; 4 rdl. 

- samme dag, Knud Jensen fæstet det bol, som Hans Friis tilforn besad i 

Øster Vamdrup; 3 rdl. 

- samme dag, Knud Pedersen fæstet den halvgård i Lille Anst, som Peder 

Hansen Friis tilforn have haft helt; 5 rdl. 

- samme dag, Peder Hansen fæstet den gård i Lille Anst, som Jens Pedersen 

fradøde; 10 rdl. 

 

JERLEV (film #2, opsl. 249) 

- 13. sept. 1649, Niels Madsen i Oustrup fæstet den halve krongård 

sammesteds, som Joen Christensen tilforn påbede og oplod for ham; 9 rdl. 

- 21. sept. 1649, Hans Clausen fæstet den halvgård i Torsted, som 

Christen Pallesen sammesteds oplod for ham; 10 rdl. 

- 3. mar. 1650, Hans Jensen fæstet den gård i Borlev, som Jørgen Nielsen 

påboede og oplod for ham; 10 rdl. 

- 16. mar. 1650, Christen Mortensen fæstet den halvgård i Jerlev, som 

Niels Jepsen Fynboe påboede; 20 rdl. 

- samme dag, Mikkel Knudsen fæstet den ødegård i Bøgvad, som Jørgen 

Pedersen forarmet fraløb; 4 rdl. 

- samme dag, Christen Mortensen fæstet jorden til et ødebol i Jerlev; 4 

rdl. 

- 21. mar. 1650, Thomas Pedersen i Rugsted givet til husbondhold af den 

gård, som Peder Christensen fradøde; 8 rdl. 

- samme dag, Iver Pedersen i Ødsted fæstet den gård, som Dorthe Alberts 

(el. Dorthe Albrets) oplod for ham; 35 rdl. 

- samme dag, Anders Albertsen (el. Anders Albretsen) fæstet den gård i 

Ødsted, som Iver Pedersen oplod for ham; 35 rdl. 

- 30. mar. 1650, Jens Andersen fæstet den gård i Mejsling, som hans moder 

oplod for ham; 16 rdl. 



- 26. apr. 1650, Anders Pedersen fæstet det bol i Ågård, som Peder 

Sørensen tilforn havde i fæste; 3½ rdl. 

 

ELBO (film #2, opsl. 250) 

- 6. juli 1649, Peder Eriksen i Stoustrup givet til husbondhold af den 

gård, som Bertel Madsen tilforn påboede; 6 rdl. 

- 21. sept. 1649, Peder Jensen fæstet den gård i Hyby, som Hans Knudsen 

fradøde; 16 rdl. 

- 24. okt. 1649, Niels Hansen i Egeskov fæstet den gård i Vejlby, som 

Niels Hansen Ravn oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Hans Nielsen i Vejlby fæstet den gård i Egeskov, som Hans 

Hansen Gregersen (rettet til Hans Madsen Gregersen?) oplod for ham; 12 

rdl. 

- 18. jan. 1650, Søren Madsen fæstet det bol i Hyby, som Peder Lauridsen 

sammesteds oplod for ham; 8 rdl. 

- 8. mar. 1650, Thomas Hansen fæstet det afbrændte bol, som Niels Hansen 

i Trelde tilforn påboede; 6 rdl. 

- samme dag, Peder Madsen fæstet den gård i Ullerup, som hans moder 

fradøde; 16 rdl. 

- 26. mar. 1650, Niels Pedersen fæstet det bol i Trelde, som Markor 

Jensen oplod for ham; 3 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen givet til husbondhold af den halvgård i 

Erritsø, som hans fader Peder Jensen Bjerg fradøde; 7 rdl. 

- samme dag, Offer Pedersen givet til husbondhold af den anden halvpart 

af overnævnte gård i Erritsø, som Maren Thomaskone fradøde; 7 rdl. 

- 5. apr. 1650, Jens Pedersen Thuesen givet til husbondhold af den 

selvejergård han påboer i Erritsø; 5 rdl. 

- 9. mar. [fejl for apr.?] 1650, Oluf Hansen (el. Ole Hansen) fæstet den 

gård i Stallerup, som Niels Pedersen tilforn påboede, og som i fjendernes 

tid blev ganske øde; 13 rdl. 

- 10. apr. 1650, Hans Mikkelsen fæstet den gård i Kongsted, som Niels 

Steffensen påboede og fradøde; 15 rdl. 

 

SLAVS (film #2, opsl. 251) 

- 15. jan. 1650, Christen Pedersen fæstet den halvgård i Løvlund, som 

Villads Jensen tilforn påboede; 5 rdl. 

 

NØRVANG (film #2, opsl. 251) 

- 28. mar. 1650, Christen Sørensen fæstet det bol i Hvejsel, som Søren 

Pedersen tilforn påboede; 3 rdl. 

 

(sagfald film #2, opsl. 252) 

 

== 1650/51 == (opsl. 8ff) 

 

BRUSK 

- 1. juli 1650, Poul Sørensen i Seest fæstet den gård i Herslev, som 

Svend Nielsen oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Hans Pedersen fæstet den gård i Møsvrå, som Niels Pedersen 

oplod for ham; 14 rdl. 

- 5. juli 1650, Gregers Thomassen fæstet den halvgård i Vester Nebel, som 

hans fader Thomas Gregersen oplod for ham; 6 rdl. 

 8. aug. 1650, Hans Pedersen fæstet det bol i Håstrup, som Oluf Nielsen 

tilforn påboede og oplod for ham; 2 rdl. 

- 12. nov. 1650, Peder Madsen fæstet det bol i Starup, som Simon Hansen 

tilforn påboede; 4 rdl. 



- samme dag, Peder Henningsen fæstet det bol i Sønder Vilstrup, som Adam 

Nielsen påboede, hvilket bol er ganske forfaldent og øde; 2 rdl. 

- (u. dato), Oluf Troelsen fæstet den gård i Tiufkær, som hans fader 

fradøde; 8 rdl. 

- 7. febr. 1651, Jens Poulsen, borger i Kolding, fæstet et stykke jord 

liggende øst for hans ejendom og til reberbanen, så vidt Peder Bertelsens 

(el. Peder Bredelsens) ejendom strækker sig; 1 rdl. 

- 11. febr. 1651, Jens Hansen i Hesselballe og Mads Andersen i Vester 

Nebel gjorde mageskifte med deres gårde. Jens Hansen betalte; 7 rdl. -- 

(se også Jerlev 11. febr. 1651) 

- 13. mar. 1651, Jens Hansen fæstet et bolshus i Højrup, som hans fader 

Hans Jensen oplod for ham; 2. rdl. 

- samme dag, Peder Jørgensen i Fredsted fæstet det bol sammesteds, om 

hans fader Jørgen Andersen påboede; 10 rdl. 

- samme dag, Laurids Nielsen fæstet det bolshus i Gudsø, som Mikkel 

Pedersen oplod for ham; 1½ rdl. 

- 26. mar. 1651, Christen Mortensen fæstet det bol i Strandhuse, som 

Peder Thomassen tilforn påboede; 3 rdl. 

- samme dag, Niels Iversen i Starup fæstet den gård sammesteds, som hans 

fader Iver Andersen oplod for ham; 16 rdl. 

- samme dag, Søren Mortensen fæstet den gård i Vester Nebel, som Jens 

Andersen nyligt har tilskiftet sig og fæstet men nu har opladt til ham; 6 

rdl. 

- 29. apr. 1651, Laurids Mortensen Bøgvad givet til husbondhold af den 

halve selvejergård i Møsvrå, som Peder Sørensen tilforn påboede; 6 rdl. 

- 30. apr. 1651, Hans Pedersen fæstet den gård i Almind, som Peder Hansen 

fradøde; 8 rdl. 

- samme dag, Simon Pedersen i Højrup fæstet den gård sammesteds, som 

Søren Jepsen tilforn påboede; 8 rdl. 

 

ANST (opsl. 9) 

- 13. maj 1650, Peder Lauridsen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som 

Peder Sørensen påboede; 8 rdl. 

- samme dag, Bøje Olufsen føstet det bolshus i Vester Vamdrup, som Hans 

Mikkelsen tilforn påboede og oplod for ham; 2 rdl. -- dog med den 

kondition, at han skal betjene sit sted for en soldat, indtil han derfra 

bliver forlovet og frigivet. 

- samme dag, Thomas Jensen fæstet den halvgård i Veerst, som Jens 

Christensen tilforn påboede og oplod for ham; 7 rdl. -- Og han er 

bevilliget at må bruge fornævnte halvgårds avl og brug til det kronbol, 

som han nu påboer, indtil han har opbygget den halve gårds huse og 

bygninger, sådan at han kan bo på stedet, hvilket skal ske inden tre år 

efter denne dags dato i det seneste. Og imens han bruger fornævnte 

halvgårds avl til bolshuset, skal Thomas Jensen være forpligtet til at 

bruge gjøden på den halve gårds jord, og ikke anvende den på andre måder, 

under smme halve gårds fæstes fortabelse. 

- 17. maj 1650, Hans Tullesen (el. Hans Thullesen) fæstet den gård i Vrå, 

som hasn fader oplod for ham; 13 rdl. 

- 3. juli 1650, Morten Christensen i Dollerup fæstet det bol, som Hans 

Sørensen oplod for ham; 3 rdl. 

- 5. juli 1650, Jens Christensen fæstet den halve part af den gård i 

Veerst, som Niels Pedersen påboer og oplod for ham; 6 rdl. 

- 10. jan. 1651, Anders Hansen i Vrå fæstet den gård i Højrup, som Søren 

Nielsen fradøde; 16 rdl. 

- Desuden fæstede han tredjeparten af den ødegård sammesteds, som afdøde 

Søren Nielsen havde i fæste; 5 rdl. 



- 10. mar. 1651, Niels Andersen Soldat fæstet det bol i Vester Vamdrup, 

som Hans Pedersen påboede og oplod for ham; 3 rdl. 

- samme dag, Knud Jørgensen fæstet det bol i Søgård, som Mette Jenskone 

oplod for ham; 2 rdl. 

- samme dag, Hans Lauridsen fæstet den halvgård i Jordrup, som Peder 

Lauridsen oplod for ham; 5 sldl. 

- 24. mar. 1651, Iver Hansen fæstet det bol Knurborg, som Knud Pedersen 

oplod for ham; 2 rdl. 

- 29. mar. 1651, Søren Pedersen fæstet den halvgård i Bække, som Oster 

Christensen tilforn påboede og efter brevs indhold har opladt for ham; 5 

sldl. 

- 7. apr. 1651, Mikkel Kjeldsen fæstet den halvgård i Skanderup, som Oluf 

Horskiær oplod for ham; 6 rdl. 

- samme dag, Jes Joensen fæstet overnævnte halvgård, som Mikkel Kjeldsen 

oplod for ham; 5 rdl. 

- samme dag, Niels Jensen i Dollerup fæstet det bolshus, som Morten 

Christensen fradøde; 2 rdl. 

- samme dag, Mikkel Kjeldsen fæstet den halvgård i Skanderup, som Gregers 

Olufsen tilforn påboede; 6 rdl. 

- 25. apr. 1651, Søren Nielsen fæstet det bol i Lunderskov, som hans 

fader Niels Hansen Skrædder oplod for ham; 2 rdl. 

- (u. dato), Gjøde Jensen (el. Gyde Jensen) fæstet den krongård i 

Lejrskov, som hans stedfader Mads Nielsen påboede; 12 rdl. 

- (u. dato), Søren Sørensen i Gesten givet til husbondhold af den halve 

selvejergård, som hans fader Søren Laugesen fradøde; 2 rdl. 

 

HOLMANS (opsl. 11) 

- 3. juli 1650, Christen Jensen fæstet det bol i Velling, som Jens 

Thygesen påboede og fradøde; 5 rdl. 

- samme dag, Iver Lauridsen fæstet den gård i Brejning, som Terkel 

Thomassen fradøde; 24 rdl. 

- 21. aug. 1650, Niels Nielsen fæstet den gård i Follerup, som Jens 

Pedersen sammesteds fradøde; 20 rdl. 

- 14. mar. 1651, Søren Sørensen fæstet den gård i Pjedsted Balle, som 

Iver Thomassen oplod for ham; 18 rdl. 

- samme dag, Jens Andersen fæstet den ødegård i Sellerup, som er helt 

forfalden, hvilken Morten Olufsen påboede; 4 rdl. 

- samme dag, Morten Olufsen fæstet det bol i Sellerup, som Jens 

Klejnfoged (el. Jens Kleinfoget) oplod  for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Thomas Nielsen fæstet den gård i Pjedsted, som Søren Jensen 

oplod for ham; 18 rdl. 

- (u. dato), Anders Munk i Hvilsbjerg fæstet den gård i Andkær, som Just 

Thomassen (el. Jost Thommesen) påboede; 15 rdl. 

- 17. mar. 1651, Oluf Andersen fæstet det bol i Vinding, som Jørgen 

Markussen oplod for ham; 6 rdl. 

- 18. apr. 1651, Hans Andersen fæstet det bol i Andkær, som Niels 

Pedersen tilforn havde i fæste; 2 rdl. 

- 25. apr. 1651, Jens Høg fæstet den gård i Pjedsted, som Thomas Pedersen 

oplod for ham; 10 rdl. 

- samme dag, Søren Pedersen fæstet den gård i Pjedsted, som hans fader 

Peder Jensen tilforn påboede og oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Peder Thuesen fæstet det bol i Gårslev, som hans fader Thue 

Pedersen tilforn påboede og fradøde; 5 rdl. 

 

JERLEV (opsl. 12) 



- 11. juli 1650, Jørgen Andersen i Horsted fæstet en toft, liggende syd 

for Jørgen Buchs botoft, med ager og eng, som hans broder Anders Andersen 

havde i fæste og fradøde; 5 rdl. 

- 9. sept. 1650, Thomas Iversen givet til husbondhold af den halve 

selvejergård i Ødsted han påboer; 6 rdl. 

- samme dag, Svend Pedersen fæstet det bol "Quelkrogh" (Kvældkrog?), som 

Niels Pedersen oplod for ham; 2 rdl. 

- 17. sept. 1650, Peder Bertelsen fæstet den gård i Rugsted, som Jens 

Thomassen oplod for ham; 12 rdl. 

- 11. febr. 1651, Hans Sørensen givet til husbondhold af den halve 

bondegård i Nørre Vilstrup, som hans forældre tilforn påboede; 4 rdl. 

- samme dag, Mads Andersen gjorde mageskifte med Jens Hansen i 

Hesselballe. Mads Andersen betalte; 6 rdl.  -- (se også Brusk 11. febr. 

1651) 

- 14. mar. 1651, Peder Jensen Kyed fæstet det stykke jord til det 

afbrændte bol i Egtved; 3 mk. 

- 27. apr. 1651, Niels Hansen fæstet den halvgård i Højen, som Søren 

Iversen tilforn påboede; 10 rdl. 

- 30. apr. 1651, Mads Jørgensen, murmester i Kolding, fæstet det bol 

Svenborg, som Germand Joensen [vist i Bølling?] tilforn havde i fæste; 3 

rdl. 

 

ELBO (opsl. 13) 

- 10. aug. 1650, Iver Madsen fæstet den gård i Skærbæk, som Bertel 

Nielsen tilforn påboede og fradøde; 8 rdl. 

- 8. mar. 1651, Peder Nielsen i Kolding fæstet det bol i Handrup, så og 

det stykke engjord, som kaldes Brøndals Møllested, som Jørgen Lassen 

oplod for ham; 2 rdl. 

- 14. mar. 1651, Niels Madsen fæstet den gård i Egum, som hans fader 

fradøde; 12 rdl. 

- 24. mar. 1651, Knud Madsen i Sønderbygård givet til husbondhold af den 

gård, som Mads Madsen fradøde; 6 rdl. 

- samme dag, Peder Pedersen fæstet den gård i Handrup, som Henrik 

Sørensen oplod for ham; 12 rdl. 

- samme dag, Mikkel Hansen Bødker og Thomas Ibsen (el. Thomas Jepsen) i 

Erritsø givet til husbondhold af den selvejergård i Erritsø, som Terkel 

Pedersen og Maren Jeppes fradøde; 6 rdl. 

- samme dag, Jens Espensen givet til husbondhold af den halvgård i 

Erritsø, som Espen Madsen fradøde; 3 rdl. 

- 25. mar. 1651, Peder Nielsen i Skærbæk givet til husbondhold af den 

halve selvejergård, som hans fader tilforn påboede og oplod for ham; 3 

rdl. 

- 28. mar. 1651, Christen Nielsen i Skærbæk givet til husbondhold af den 

selvejergård sammesteds, som hans fader tilforn påboede; 4 rdl. 

- 30. mar. 1651, Niels Pedersen fæstet det bol i Egeskov, som Hans Hansen 

tilforn havde i fæste; 1½ rdl. 

 

NØRVANG (opsl. 14) 

- 8. mar. 1651, Peder Nielsen, degn i Hvejsel, fæstet det bol sammesteds, 

som Christen Sørensen oplod for ham; 3 rdl. 

- (u. dato), Ærlig og velb. mand Jørgen Kaas til Håstrup fæstet K.M. 

anpart korntiende af Thyregod sogn; 11 rdl. 

 

SLAVS (opsl. 14) 

- 12. sept. 1650, Søren Gregersen (el. Søren Graverse) fæstet den 

halvgård i Grenkrog, som Niels Sørensen oplod for ham; 6 rdl. 



 

TØRRILD (opsl. 14) 

- 30. apr. 1651, Hans Hansen fæstet den halvgård i Jelling, som Søren 

Olufsen (el. Søren Olesen) tilforn påboede; 18 rdl. 

 

(sagfald opsl. 15) 

 

== 1651/52 == (film #2, opsl. 28ff) 

 

BRUSK 

- 12. sept. 1651, Tulle Lassen (el. Thulle Lassen) givet til husbondhold 

af den gård i Stubdrup, som hans moder oplod for ham; 5 rdl. 

- 18. sept. 1651, Thomas Nielsen fæstet det bol i Herslev By, som Ebbe 

Mikkelsen fradøde, hvis enke han vil tage til ægte; 2 rdl. 

- 18. nov. 1651, Jens Jørgensen fæstet den gård i Højrup, som hans moder 

Sofie Jørgens oplod; 8 rdl. 

- 16. dec. 1651, Thomas Pedersen fæstet den halvgård i Herslev, som 

Mikkel Jensen oplod; 5 rdl. 

- samme dag, Thomas Madsen fæstet et bol i Håstrup, som Thomas Pedersen 

oplod for ham; 1 rdl. 

- 4. febr. 1652, Hans Jensen Tiufkær givet til husbondhold af et øde 

bolssted, som Christen Rasmussen oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Peder Jensen i Starup fæstet et hus, som Jep Skomager 

fradøde og nu står ledigt; 1 rdl. 

- 21. febr. 1652, Peder Nielsen i Kolding fæstet K.M. anpart korntiende 

af Harte sogn; 18 rdl. 

- 1. mar. 1652, Oluf Pedersen Bødker i Kolding fæstet et stykke jord ved 

det gamle ladegårdssted, som Anders Jensen oplod for ham; 1 rdl. 

- 4. mar. 1652, Hans Nielsen Holbøl fæstet den gård i Herslev, som Niels 

Thomassen oplod for ham; 10 rdl. 

- 13. mar. 1652, Peder Sørenen fæstet den gård i Vester Nebel, som Søren 

Mortensen oplod for ham; 6 rdl. 

- 16. mar. 1652, Niels Pedersen bevilliget det ødebol i Dons, som Jep 

Andersen sidst påboede, hvilket er afbrændt; ingen indfæstning. 

- samme dag, Jep Mikkelsen fæstet et hus i Gudsø, som Laurids Nielsen 

oplod; 1 rdl. 

- samme dag, Anders Sørensen, rentemester på Koldinghus, fæstet en 

kålgårdsjord, som Niels Pedersen i Kolding oplod; 1 rdl. 

 

ANST (film #2, opsl. 29) 

- 18. aug. 1651, Peder Pedersen fæstet et hus i Øster Vamdrup, som hans 

fader Peder Hansen fradøde; 4 rdl. 

- (u. dato), Jens Hansen fæstet den halvgård i Jordrup, som Peder 

Lauridsen for armods skyld oplod for ham; 5 rdl. 

- 10. okt. 1651, Jens Olufsen fæstet den halve forfaldne gård i Veerst, 

som Jens Christensen tilforn påboede og oplod for ham; 6 rdl. 

- samme dag, Jørgen Simonsen af Skartved fæstet et gadehus i Hjarup, som 

Niels Jensen påboede og fradøde, og dennes hustru [læs: enke] Sidsel 

Nielskone nu oplod for ham; 2 rdl. 

- (u. dato), Peder Nielsen er bevilliget i fæste det gadehus i Hjarup, 

som Jep Nielsen Buch fradøde; 1 rdl. 

- 19. mar. 1652, Anders Jensen fæstet den gård i Ferup, som Peder 

Tullesen (el. Peder Thullesen) fradøde, hvis enke han tager til ægte; 8 

rdl. 

- 13. febr. 1652, Oluf Jensen Horskiær (el. Ole jensen Horskier) i 

Skanderup fæstet den halvgård, som Jens Joensen oplod; 5 rdl. 



- 23. febr. 1652, Knud Nielsen i Hjarup fæstet den halvgård, så og den 

gårds jord som er øde, som hans broder Las Nielsen fradøde; 18 rdl. 

- 15. apr. 1652, Jep Jepsen i Nagbøl og Jens Tullesen (el. Jens 

Thullesen) i Gelballe fæstet K.M. anpart korntiende i Skanderup sogn, som 

Eskild Andersen (el. Eske Andersen) i Nagbøl og Tulle Iversen (el. Thulle 

Iversen) i Skanderup, på menige sognemænds vegne, har opladt for dem; 24 

rdl. 

 

HOLMANS (film #2, opsl. 30) 

- 5. juni 1651, Peder Andersen fæstet det bol i Pjedsted, som Peder 

Thuesen oplod for ham; 2 rdl. 

- 11. sept. 1651, Hans Olufsen fæstet et bol i Børkop; 2½ rdl. 

- samme dag, Søren Mikkelsen fæstet et bol i Børkop; 2 rdl. 

- (u. dato), Hans Jørgensen fæstet den gård i Gårslev, som Peder 

Rasmussen oplod; 10 rdl. 

- 3. jan. 1652, Hans Jensen fæstet et bol i Andkær og tager enken på 

stedet til ægte; 2 rdl. 

- 12. jan. 1652, Peder Jensen fæstet et bol i Gårslev, som Anders 

Thomassens enke oplod for ham; 2 rdl. 

- 4. febr. 1652, Niels Rasmussen i Gårslev fæstet et kronbol sammesteds, 

som Peder Jensen og og hans hustru fradøde; 2 rdl. 

- samme dag, Søren Jensen fæstet et bol i Store Velling, som hans broder 

Christen Jensen oplod for ham; 2 rdl. 

- 6. febr. 1652, Søren Madsen fæstet den gård i Vinding, som Hans Jensen 

tilforn påboede og oplod for ham; 9 rdl. 

- 1. mar. 1652, Hans Thomassen fæstet det bol i Sellerup, som Niels 

Hansen oplod for ham; 1 rdl. 

- samme dag, Morten Lassen fæstet det bol i Sellerup, som Hans Gregersen 

fradøde, hvis enke han tager til ægte. Han betalte ikke mere end dette i 

indfæstning, formedelst tre fattige, faderløse børn, som han indgiver sig 

tilsendt; 2 sletmark. 

- 2. mar. 1652, Dines Nielsen (el. Dynes Nielsen) fæstet det bol i 

Velling, som Peder Madsen fradøde, hvis enke han vil tage til ægte; 3 

rdl. 

- 17. apr. 1652, Christen Nielsen af Nebbe æstet den gård i Brejning, som 

Niels Thomassen tilforn havde i fæste og oplod for ham; 8 rdl. 

 

ELBO (film #2, opsl. 31) 

- 4. mar. 1652, Christen Christensen fæstet en toft kaldet Blurstoft vest 

for Erritsø kirke, som Jens Iversen fradøde, hvis enke han vil tage til 

ægte; 1 rdl. 

- 19. mar. 1652, Niels Hansen fæstet den gård i Tårup, som hans fader 

Hans Nielsen oplod for ham; 10 rdl. 

- 2. apr. 1652, Jens Jensen i Handrup fæstet et kronbolshus sammesteds, 

som Peder Nielsen oplod for ham; 4 sletmark. 

- (u. dato), Hr. Christen i Taulov og Ude Jensen fæstet et tensted i 

Tårup Å; 1 rdl. 

 

JERLEV (film #2, opsl. 31) 

- 5. juni 1651, Mads Nielsen givet til husbondhold af den gård i Jerlev, 

som [hans fader] Niels Madsen tilforn påboede og hans moder oplod for 

ham; 8 rdl. 

- 18. okt. 1651, Jørgen Lassen fæstet det bol i Højen, som hans broder 

Hans Lassen oplod; 2 rdl. 

- 16. dec. 1651, Søren Jensen Bødker fæstet Venborg, som Mads Jørgensen 

oplod for ham; 3 rdl. 



- samme dag, Hans Jensen fæstet de tre værelser i Stubdrup, som Søren 

Jensen Bødker oplod for ham; 7 sldl. 

- 6. febr. 1652, Niels Madsen fæstet et hus i Ågård, som Jørgen Hansen 

oplod for ham; 1 rdl. 

- 12. mar. 1652, Niels Mikkelsen fæstet et bol i Højen kaldet Degnebol, 

som Anne Mikkels oplod for ham, betalte i 8 rdl. rede penge og en stud så 

god som 12 sldl., hvilket er; 16 rdl. 

 

SLAVS (film #2, opsl. 32) 

- 2. mar. 1652, Iver Christensen fæstet den halvgård i Løvlund, som hans 

fader Christen Iversen oplod for ham; 5 rdl. 

 

NØRVANG (film #2, opsl. 32) 

- 21. apr. 1652, Velb. fru Mette Rosenkrantz til Grundet fæstet kronens 

tiende af Grejs sogn, som Mads Nielsen Quist fradøde, og Mads Thomassen 

oplod for hende; 10 rdl. 

 

(sagfald film #2, opsl. 32) 

 

== 1652/53 == (opsl. 37ff) 

 

- Hans Jensen fæstet et hus i Starup, som Jens Pedersen oplod for ham; 1 

rdl. 

- Peder Hansen fæstet et bol i Bjert, som hans fader Hans Olufsen (el. 

Hans Olesen) oplod; 2 rdl. 

- Mikkel Hansen fæstet et gadehus, som Niels Andersen fradøde i Rådvad, 

hvis enke han tager til ægte; 1 rdl. 

- Hr. Mads i Påby er bevilliget at må sætte et tengårdssted i åen efter 

skriftlig tilladelse og opladelsesseddel fra hr. Anker [hr. Anker Jensen 

Buch] i Seest; ingen indfæstning, dog 8 sk. årligt til kronen 

- Anne Andersdatter fæstet K.M. anpart korntiende af Harte sogn, som 

hendes husbond Peder Nielsen oplod for hende; 17 rdl. 

- Jesper Jensen fæstet det hus i Dons, som Anders Nielsen sidste påbode 

og dennes enke oplod; 1 rdl. 

- Niels Jensen fæstet det gadehus i Håstrup, som Søren Hansen fradøde, 

hvis enke han tager til ægte; 1 rdl. 

- Peder Jensen fæstet den gård i Herslev By, som Svend Nielsen oplod; 12 

rdl. 

- Kjeld Christensen fæstet et bol i Vester Nebel, som Hans Christensen 

oplod; 2 sldl. 

- Mogens Nielsen fæstet sin faders Niels Thomassens gård i Sønder 

Vilstrup, som han oplod for ham; 10 rdl. 

- Bertel Andersen fæstet den gård i Herslev By, som Peder Sørensen oplod 

for ham, imod at han tager dennes datter til ægte; 8 rdl. 

- Peder Sørensen fæstet det bol i Stubdrup, som Thomas Madsen oplod for 

ham; 1 rdl. 

- Henrik Jørgensen fæstet den gård i Sønder Vilstrup, som Anders Hieresen 

fradøde; 6 rdl. 

- Christen Madsen fæstet det bol i Starup, som Jens Pedersen Holst 

fradøde, hvis enke han tager til ægte; 1 rdl. 

- Poul Christensen fæstet den halvgård i Håstrup, som Jens Sørensen oplod 

for ham; 3 rdl. 

- Jens Sørensen fæstet det bol i Starup By, som Peder Jensen oplod; 1 

rdl. 

- Peder Jørgensen fæstet det gadehus i Gudsø, som Jep Mikkelsen oplod for 

ham; 1 rdl. 



- Kirsten Gans fæstet et tengårdssted næst op til kongens, som hendes 

moder Fru Karen Bilde oplod for hende; 2 rdl. 

- Jens Sørensen Grøn fæstet Landerupgård efter K.M. nådigste bevilling og 

hans moders Else Sørens opladelse; 10 rdl. 

- Knud Jensen fæstet den gård i Rådvad, som hans stedfader Søren Madsen 

oplod for ham; 4 rdl. 

- Søren Nielsen fæstet den gård i Bramdrup, som er afbrændt, og hvilken 

Hans Christensen fradøde, hvis enke han vil tage til ægte; 1 rdl. 

- Laurids Nielsen Smed fæstet den gård i Vester Nebel, som Peder Sørensen 

oplod; 2 rdl. 

- Oluf Jensen (el. Ole Jensen) [Oluf Jensen Velling] fæstet den gård i 

Bramdrup, som [hans fader] Jens Hansen Velling fradøde og hans moder 

oplod for ham; 3 rdl. 

- Niels Sørensen fæstet det gadehus i Gudsø, som hans fader Søren Nielsen 

oplod; 4 sletmark 

- Oluf Madsen (el. Ole Madsen) fæstet det hus i Strandhuse, som Mads 

Thomassen sidst påboede, og dennes moder oplod for ham; 4 sletmark 

- Anders Pedersen fæstet det hus i Strandhuse, som hans moder Kirsten 

Peders oplod; 1 rdl. 

- Anne Andersdatter fæstet det byggested ved Stubdrup Mølle, hvilket Mads 

Pedersen i Harte oplod til hendes salig mand Peder Nielsen, som derefter 

fradøde det; 4 sletmark 

- Husfogeden Jacob Lauridsen bevilliget et øde stykke kålgårdsjord, uden 

at betale indfæstning, som ligger udenfor smedjeporten. 

- Hans Poulsen i Strandhuse fæstet det hus sammesteds, som hans moder 

Gjertrud Pouls afdøde; 1 rdl. 

- Ebbe Gregersen fæstet den gård i Hjarup, som enken Sofie Sørenskone 

oplod; 5 rdl. 

- Iver Hansen føstet den gård i Bønstrup, som hans fader Hans Pedersen 

fradøde og hans moder oplod for ham; 14 rdl. 

- Anne Andersdatter fæstet Vranderup Mølle med en eng til; 7 rdl. 

- Gregers Andersen fæstet den halvgård i Øster Vamdrup, som Gregers 

Lauridsen fradøde, hvis enke han tager til ægte; 5 rdl. 

- Jens Hansen fæstet det bol i Knudsbøl, som Mads Olufsen (el. Mads 

Olesen) oplod for ham; 1 rdl. 

- Mads Pedersen fæstet det bol i Seest, som Jens Svendsen oplod for ham; 

3 rdl. 

- Mikkel Jensen fæstet den halvgård i Veerst, som Jes Olufsen oplod for 

ham; 3 rdl. 

- Jes Hansen fæstet det bol i Øster Vamdrup, som Christen Falkersen 

oplod; 2 rdl. 

- Laurids Nielsen i Rolles Mølle fæstet det bol i Lunderskov, som Søren 

Ibsen (el. Søren Jepsen) oplod; 2 rdl. 

- Jacob Madsen fæstet det bol i Knudsbøl, som Jes Hansen oplod; 1 rdl. 

- Anne Andersdatter fæstet det gadehus i Hjarup, som hendes salig mand, 

ridefoged Peder Nielsen i Fredsted, havde haft i fæste; 1 rdl. 

- Seest menige sognemænd fæstet halvparten af K.M. anpart korntiende af 

deres sogn udi Hans Gregersens livstid; 7 rdl. 

- Morten Jensen fæstet det bol i seest, som Mette Christens oplod; 1 rdl. 

- Sejer Andersen fæstet den gård i Glibstrup, som hans moder Maren 

Hanskone oplod for ham; 3 rdl. 

- Hr. Mads Poulsen i Veerst fæstet den halvgård i Veerst By, som Thomas 

Jensen oplod; 4 sletmark 

- Desuden fæstede han et stykke kirkejord kaldet Jagkær(?), hvis 

landgilde går til til Erst (Lejrskov) Kirke, men indfæstningen til 

kronen; 2 sldl. 



- Søren Lauridsen givet til husbondhold af en halv selvejergård, som Jens 

Espensen opboede og oplod, hvis datter han tager til ægte; 1 rdl. 

- Hans Jessen givet til husbondhold af den gård i Gejsing, som [hans 

fader] Jes Iversen fradøde og hans moder oplod for ham; 1 rdl. 

- Søren Hansen [Søren Hansen Lund] fæstet den gård i Jordrup, som hans 

fader Hans Sørensen Lund oplod; 4 rdl. 

- Hans Thomassen fæstet den væring i Gesten, som [hans stedfader?] Lauge 

Olufsen (el. Lauge Olesen) fradøde og hans moder oplod for ham; 1½ rdl. 

- Hans Sørensen fæstet et hus i Seest, som hans møder Birthe Sørens 

oplod; 4 sletmark 

- Hr. Niels Lauridsen i Smidstrup er bevilliget, uden fæste, et kirkebol 

i Smidstrup, som Mads Knudsen fradøde. 

- Hr. Holger Sørensen i Pjedsted fæstet K.M. anpart korntiende af samme 

sogn, som Hr. Bernt Fallenkamp oplod for ham; 11 rdl. 

- Jens Rasmussen givet til husbondhold af den halvgård i Erritsø, som 

hans moder Bodil Sørens oplod; 2 rdl. 

- Laurids Sørensen fæstet den gård i Vinding By, som Jens Markussen (el. 

Jens Markorsen) og hans hustru fradøde, hvis datter han tager til ægte; 

100 sldl. 

- Stygge Pedersen fæstet den gård i Mørkholt, som Hans Mikkelsen fradøde, 

hvis enke han tager til ægte; 6 rdl. 

- Enevold Jensen fæstet det kirkebol i Smidstrup, som Anne Jenskone 

oplod, hvis datter han tager til ægte; 1 rdl. 

- Peder Jørgensen fæstet Gammelby, som hans moder oplod for ham; 4 rdl. 

- Jens Jensen fæstet den gård i Andkær, som hans fader Jens Andersen 

oplod; 10 rdl. 

- Thomas Ebbesen fæstet et bol i Hvilsbjerg, som hans fader Ebbe Hansen 

oplod for ham, 1 rdl. 

- Niels Hansen givet til husbondhold af den selvejergård i Skærbæk, som 

hans moder Maren Hanskone oplod for ham; 2 rdl. 

- Niels Nielsen fæstet den gård i Trelde, som hans moder Karen Nielskone 

fradøde; 4 rdl. 

- Jep Madsen fæstet den gård i Erritsø, som hans fader Mads Ibsen (el. 

Mads Jepsen) oplod; 2 rdl. 

- Mikkel Christensen fæstet den gård i Stallerup, som hans fader Christen 

Mikkelsen oplod; 2 rdl. 

- Peder Jensen i Kongsted, på menige sognemænds vegne, fæstet K.M. anpart 

korntiende af deres sogn; 7 rdl. 

- Peder Pedersen givet til husbondhold af den halvgård i Kongsted, som 

hans broder Villads Pedersen fradøde; 2 rdl. 

- Mads Jacobsen i Horsted fæstet et bol, som Mikkel Iversen oplod for 

ham; 1 rdl. 

- Jep Pedersen fæstet den halve krongård i Højen, som Søren Madsen 

fradøde, hvis enke han tager til ægte; 10 rdl. 

- Jens Sørensen givet til husbondhold af den halve bondegård i Højen, som 

Jep Pedersen afstod; 3 rdl. 

- Jens Lauridsen fæstet Skødegård ("Schiødegrd"), som hans fader oplod 

for ham; 3 rdl. 

- Søren Sørensen i Bølling givet til husbondhold af den anpart i den 

selvejergård, som hans moder Maren Sørens oplod for ham; 2 rdl. 

- Desuden fæstede han halvparten af en halv otting jord, som har ligget 

til Damsgård; 2 rdl. 

- Jørgen Andersen fæstet det bol i Hessenballe, som Laurids Nielsen Smed 

oplod for ham; 1 rdl. 

- Mads Jensen givet til husbondhold af den halve gård i Ammitsbøl, som 

hans fader Jens Ibsen (el. Jens Jepsen) oplod; 2 sldl. 



- Mads Hansen fæstet den halvgård i Fitting, som Søren Sørensen oplod for 

ham; 4 rdl. 

- Villads Christensen fæstet en halvgård i Jelling By, som Else Jenskone 

iboede og fradøde; 10 rdl. 

- Mikkel Iversen i Horsted fæstet den halvgård i Jelling By, som Frands 

Pedersen fradøde og dennes enke oplod for ham; 12 rdl. 

- Peder Henriksen er bevilliget den halve øde krongård i Smidstrup, som 

Christen Christensen påboede, med frihed for landgilde, efter Koldinghus 

jordebog årligt 7½ skp. rug oh 1 pund smør, udi tre år. 

- Peder Jensen fæstet den halvgård i Brande, som Peder Villadsen oplod; 4 

rdl. 

- Niels Mathiassen (el. Niels Matthisen) givet til husbondhold af en 

halvgård i Brandlund; 2 rdl. 

- Jørgen Lykke (el. Jørgen Lycke) fæstet K.M. anpart af Give sogns 

korntiende; 11½ rdl. 

- Terkel Enevoldsen fæstet den halvgård i Give, som Søren Jensen fradøde, 

hvis enke han tager til ægte; 2 rdl. 

 

(sagfald opsl. 42) 

 

== 1653/54 == (opsl. 353ff) 

 

- 6. juni 1653, Peder Madsen i Vonsyld fæstet et bol i Øster Vamdrup, som 

Mikkel Villadsen oplod for ham; 3 dlr. 

- 10. juni 1653, Eskild Pedersen (el. Eske Pedersen) fæstet et kirkebol i 

Bække; 3 dlr. 

- 13. juni 1653, Thomas Poulsen i Skærup fæstet den gård, som Steffen 

Mogensen oplod for ham; 20 dlr. 

- 18. juni 1653, Mikkel Madsen i Skanderup fæstet den gård sammesteds, 

som Christen Jensen oplod for ham; 10 dlr. 

- samme dag, Jes Madsen i Højen fæstet sin moders halvgård; 8 dlr. 

- 27. juni 1653, Iver Jepsen Buch i Nagbøl fæstet den gård i Lejrskov, 

som Anne Eskilds oplod; 56 dlr. 4 mk. 

- 8. juli 1653, Niels Jensen af Viuf fæstet den gård i Lilballe, som 

Niels Jensen oplod; 20 dlr. 

- samme dag, Ebbe Madsen i Herslev fæstet sin faders gård sammesteds, som 

han oplod for ham; 12 dlr. 

- 1. aug. 1653, Mads Jensen i Børkop fæstet det bol i Viuf, som Hans 

Pedersen påboede og fradøde; 6½ dlr. 16 sk. 

- 3. aug. 1653, Hans Hansen af Seest fæstet den halvgård sammesteds, som 

Hans Gregersen fradøde; 40 dlr. 

- 5. aug. 1653, Iver Iversen af Lejrskov fæstet den gård i Lunderskov, 

som Jens Poulsen fradøde; 18 dlr. 

- 6. aug. 1653, Søren Thomassen (el. Søren Thammesen) i Asbøl fæstet et 

stykke eng fra Jep Iversen i Lunderskov; 6½ dlr. 16 sk. 

- 25. sept. 1653, Hans Sørensen i Bølling fæstet den gård i Dollerup, som 

Hans Mortensen fradøde; 20 dlr. 

- 13. okt. 1653, Thomas Jensen givet til husbondhold af en halvgård i 

Erritsø, som Jes Pedersen tilforn påboede; 10 dlr. 

- 15. okt. 1653, Christen Jørgensen i Ajdrup? ("Aidrup") fæstet et hus i 

Strandhuse, som Iver Nielsen påboede; 4 dlr. 

- 16. okt. 1653, Laurids Pedersen i Skanderup fæstet et bolshus 

sammesteds, som Laurids Nielsen påboede, samt et stykke jord; 4 dlr. 

- 21. okt. 1653, Anders Bertelsen fæstet den gård i Sellerup, som Peder 

Bundesen påboede og fradøde; 15 dlr. 



- 26. okt. 1653, Højen sognemænd fæstet K.M. anpart korntiende af deres 

sogn; 10 dlr. 

- 12. nov. 1653, Knud Olufsen i Skanderup fæstet den gård sammesteds, som 

Hans Madsen oplod; 4 dlr. 

- 14. nov. 1653, Jens Markussen i Tudved fæstet den gård sammesteds, som 

Mads Christensen påboede; 18 dlr. 

- 19. nov. 1653, Jørgen Pedersen fæstet et hus i Trelde, som Jens 

Pedersen påboede; 3 dlr. 

- 22. nov. 1653, Peder Christensen fæstet Niels Knudsens bol i Gamst; 2 

dlr. 

- 28. nov. 1653, Iver Thomassen af Viuf fæstet sin faders gård 

sammesteds; 30 dlr. 

- 4. jan. 1654, Claus Thomassen i Kongsted fæstet sin faders gård 

sammesteds; 16 dlr. 

- 21. jan. 1654, Jes Andersen af Revsgård fæstet en gård i Lejrskov, som 

Iver Jensen oplod; 16 dlr. 

- 30. jan. 1654, Hr. Albert Jacobsen i Starup fæstet K.M. anpart 

korntiende af Starup sogn, som Karen Bilde havde i fæste; 10 dlr. 

- 26. jan. 1654, Anders Madsen fæstet K.M. korntiende af Vester Nebel 

sogn, som Jacob From havde i fæste; 10 dlr. 

- 13. febr. 1654, Ebbe Jensen af Rådvad fæstet den gård i Harte, som 

Terkel Pedersen fradøde; 14 dlr., 1 ørt, 8 sk. 

- (u. dato), Morten Panck i Kolding fæstet K.M. anpart korntiende af 

Ødsted sogn, som Anne Lauridses havde i fæste; 15 dlr. 

- 6. mar. 1654, Hans Hansen fæstet Follerup Mølle, som hans fader 

fradøde; 24 dlr. 

- (u. dato),  Mads Hansen i Seest fæstet et hus, som Peder Mikkelsen 

oplod; 2 dlr. 

- 15. mar. 1654, Niels Nielsen fæstet den gård i Møsvrå, som Jens Poulsen 

påboede og oplod; 20 dlr. 

- 19. mar. 1654, Fru Margrethe Galt i Kolding fæstet K.M. anpart 

korntiende af Bramdrup sogn, som salig Cathrine Baltzer Brabants havde i 

fæste; 7 dlr. 

- 28. mar. 1654, Hans Pedersen i Hjarup fæstet et gadehus sammesteds, som 

Jens Lassen oplod; 2 dlr. 

- 30. mar. 1654, Søren Jensen i Øster Vamdrup fæstet et bol sammesteds, 

som Peder Jørgensen oplod; 2 dlr. 

- samme dag, Peder Olufsen i Øster Vamdrup fæstet et bol sammesteds, som 

Knud Jensen oplod; 2½ dlr. 

- 12. apr. 1654, Jep Nielsen i Dollerup fæstet sin faders gård 

sammesteds, som han oplod for ham; 20 dlr. 

- (u. dato), Mads Poulsen i Egtved fæstet den gård sammesteds, som Poul 

Jensen oplod; 20 dlr. 

- 17. apr. 1654, Poul Pedersen givet til husbondhold af den gård i 

Tiufkær, som Jes Pedersen oplod; 10 dlr. 

- (u. dato), Søren Nielsen i Vorbasse fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader fradøde; 10 dlr. 

- 25. apr. 1654, Nis Markussen fæstet den gård i Tudved, som hans fader 

oplod for ham; 18 dlr. 

 

(sagfald opsl. 356) 

 

== 1654/55 == (opsl. 7ff) 

 



- 3. maj 1654, Søren Hansen Friis i ___ fæstet [et hus]... (intet videre 

noteret); 2 dlr. -- (på bilaget opsl. 117 ses, at han har fæstet et hus, 

men ikke hvor.) 

- 23. maj 1654, Peder Jensen i Vilstrup [Sønder Vilstrup el. Nørre 

Vilstrup?] fæstet det bol sammesteds, som Niels Christensen fradøde; 2 

dlr. 

- 28. maj 1654, Jørgen Nielsen i Vork fæstet den gård sammesteds, som 

Søren Nielsen oplod for ham; 20 dlr. 

- 31. maj 1654, Bertel Hansen af Skovsgårde fæstet den gård i Vilstrup 

[vel Sønder Vilstrup], som Peder Hvid fradøde; 20 dlr. 

- 12. juni 1654, Jacob Hansen af Seest fæstet den gård sammesteds, som 

Hans Eskildsen (el. Hans Eskesen) fradøde og dennes enke oplod, hvis 

datter han tager til ægte; 24 dlr. 

- 25. juni 1654, Thomas Madsen fæstet en halvgård i Søgård, som Oluf 

Hansen fradøde; 10 dlr. 

- 7. juli 1654, Hans Jensen i Egholt fæstet et bolshus, som Jens Sørensen 

fradøde; 3 dlr. 

- 8. juli 1654, Steffen Hansen i Lilballe givet til husbondhold af en 

selvejergård, som Hans Poulsen fradøde; 8 dlr. 

- 19. juli 1654, Hans Nielsen fæstet den gård i Herslev, som Mikkel 

Jensen fradøde; 32½ dlr. 16 sk. 

- 7. nov. 1654, Poul Andersen i Dons fæstet det gadehus, som Jesper 

Jensen påboede; 1 dlr. 

- samme dag, Jesper Jensen i Dons føstet et gadehus i Nebel [Vester Nebel 

el. Taulov Nebel?], som Kjeld Christensen oplod for ham; 2 dlr. 

- 18. nov. 1654, Jens Lauridsen fæstet den gård i Vejlby, som Hans Madsen 

oplod for ham; 25½ dlr. 16 sk. 

- samme dag, Hans Madsen givet til husbondhold af den gård i Bredstrup, 

som Niels Ravn fradøde; 10 dlr. 

- samme dag, Niels Christensen i Gamst fæstet den halvgård sammesteds, 

som Christen Steffensen fradøde; 8 dlr. 

- 9. dec. 1654, Iver Jensen i Lejrskov fæstet den gård sammesteds, som 

Jes Andersen oplod for ham; 10 dlr. 

- 14. dec. 1654, Anders Madsen slotsskriver fæstet K.M. anpart korntiende 

af Erritsø sogn, som Jacob Johansen i Hønborg Ladegård oplod for ham; 12 

dlr. 

- 20. dec. 1654, Fru Margrethe Galt fæstet et stykke kåljord, som Niels 

Vonsel fradøde; 1 dlr. 

- samme dag, Skrivertækkeren? ("Schriffuer Theckeren") her ved slottet 

[Koldinghus] fæstet et stykke jord, som Oluf Skibbyger (el. Ole 

Skibbygger) havde i fæste; 1 dlr. 

- 21. dec. 1654, Jens Mortensen af Starup fæstet en øde plads; 1 dlr. 

- 2. jan. 1655, Christen Iversen i Viuf fæstet den gård, som Poul 

Clemendsen fradøde; 24 dlr. 

- 7. jan. 1655, Søren Iversen i Vrå fæstet den gård, som hans fader [sic] 

Laurids Nielsen oplod for ham; 8 dlr. 

- 15. jan. 1655, Peder Ibsen (el. Peder Jepsen) i Ejstrup fæstet en gård 

sammesteds, som Bertel Pedersen påboede; 12 dlr. 

- 16. jan. 1655, Hans Pedersen af Dons fæstet den halvgård i Jordrup, som 

Jens Carlsen fradøde; 4 dlr. 

- 23. jan. 1655, Hans Jensen af Rugballe Mølle fæstet den gård i Håstrup, 

som Mourids fradøde; 56½ dlr. 16 sk. 

- 20. febr. 1655, Søren Pedersen i Håstrup givet til husbondhold af den 

halvgård han påboer, og formedelst hans armods skyld, da er den ham 

forundt for så ringe som; 4 dlr. 



- samme dag, Terkel Olufsen (el. Therkild Olufsen) i Starup givet til 

husbondhold af sin gård; 10 dlr. 

- 21. febr. 1655, Bertel Bertelsen af Eltang fæstet den gård i Bramdrup, 

som Hans Jensen fradøde; 40 dlr. 

- 23. febr. 1655, Christen Hansen af Jordrup fæstet den halvgård i 

Veerst, som Søren Pedersen fradøde; 6½ dlr. 16 sk. 

- 5. mar. 1655, Jomfru Anne Munk (el. Anne Munch) til Knaberup fæstet 

K.M. anpart korntiende... [af hvilket sogn?]; 9 dlr. 

- samme dag, Peder Mortensen i Vejlby fæstet en part udi en selvejergård; 

3 dlr. 2 mk. 

- 14. mar. 1655, Hans Hansen af Stallerup fæstet den gård sammesteds, som 

hans broder oplod; 17 dlr. 

- 18. mar. 1655, Peder Nielsen i Højen Stubdrup fæstet et ødebol, som 

Søren Bødker i Bramburg tilforn havde i fæste; 1 dlr. 

- 20. mar. 1655, Jens Sørensen af Trelde fæstet den gård sammesteds, som 

Christen Hansen oplod for ham; 12 dlr. 

- 24. mar. 1655, Søren Madsen fæstet et bol i Trelde, som Thomas Pedersen 

tilforn påboede; 3 dlr. 

- samme dag, Poul Christensen fæstet et bol i Trelde, som Thomas 

Ladegaard påboede; 2 dlr. 

- samme dag, Iver Jensen fæstet et bol i Trelde, som Peder Sørensen 

tilforn påboede og fradøde; 1 dlr. 

- samme dag, Jens Nielsen af Højen fæstet den gård i Ågård, som Laurids 

Bertelsen fradøde; 10 dlr. 

- samme dag, Poul Christensen fæstet den gård i Jordrup, som Hans 

Lauridsen oplod for ham; 16 dlr. 

- 31. mar. 1655, Knud Jacobsen i Horskær fæstet et tensted i Vamdrup Å; 1 

dlr. 

- 2. apr. 1655, Mads Poulsen fæstet den gård, som Niels Clausen i Håstrup 

oplod for ham; 20 dlr. 

- 4. apr. 1655, Christen Poulsen fæstet den halvgård i Håstrup, som Maren 

Peders oplod for ham; 8 dlr. 

- (u. dato), Niels Thuesen i Gudssø fæstet et bolshus sammesteds; 2 dlr. 

- 10. apr. 1655, Peder Hansen [Peder Hansen Buch] fæstet den gård i Påby, 

som Hans Mogensen [Hans Mogensen Buch] påboede; 14 dlr. 

- samme dag, Mogens Hansen [Mogens Hansen Buch] i Påby fæstet den gård, 

som Bertel Jespersen i Brødsgård påboede; 10 dlr. 

- 11. apr. 1655, Knud Clausen i Fitting fæstet den halvgård, som Rasmus 

Madsen fradøde; 4 dlr. 

- 13. apr. 1655, Hans Hansen i Skærup fæstet fiskeriet imellem Vinding 

kirke og Børkop, som Peder Ravn havde i fæste; 2 dlr. 

- samme dag, Peder Hansen i Nørre Vilstrup? [ligner mest "Nørudstrup"] 

givet til husbondhold af en halvgård; 6½ dlr. 16 sk. 

- samme dag, Hans Jensen givet til husbondhold af sin faders gård i 

Egtved; 13 dlr., 1 ørt, 8 sk. 

 

(sagfald opsl. 11) 

 

== 1655/56 == (opsl. 379ff) 

 

- 2. maj 1655, Laurids Jensen i Vindelev fæstet den halvgård i Jelling, 

som Poul Griis oplod for ham; 16 dlr. 

- samme dag, Peder Jensen Skrædder i Knudsbøl fæstet et bol i Jordrup, 

som Hans Pedersen oplod for ham; 2 dlr. 

- 3. maj 1655, Peder Ibsen (el. Peder Jepsen) i Mørkholt fæstet sin 

moders gård, som hun oplod for ham; 13 dlr. 1 ørt 8 sk. 



- samme dag, Oluf Pedersen fæstet sin faders [sic] Poul Klinkhammers bol 

i Store Velling; 2½ dlr. 16 sk. 

- samme dag, Niels Poulsen i Lille Velling fæstet ___ som Jørgen Mogensen 

fradøde; 13 dlr. 1 ørt 8 sk. 

- 7. maj 1655, Thomas Christensen, Christen Christensen [...?] og J.. 

Pedersen, alle feldberedere i Kolding, fæstet en stampemølle i Harte 

sogn; 15 dlr. 

- samme dag, Anders Jørgensen af Skanderup fæstet et bol i Harte, som 

Bertel Jørgensen oplod for ham; 1 dlr. 

- 14. juni 1655, Poul Pedersen i Vrå fæstet et bol sammesteds, som Peder 

Nielsen oplod for ham; 3 dlr. 

- samme dag, Peder Pedersen Friis i Øster Vamdrup fæstet den gård, som 

hans fader Peder Pedersen [Peder Pedersen Friis] oplod for ham; 10 dlr. 

- samme dag, Peder Sørensen i Vester Gesten fæstet den gård sammesteds, 

som Søren Eskildsen fradøde; 10 dlr. 

- samme dag, Las Christensen i Seest fæstet et bolshus, som Hans Sørensen 

fradøde; 2 dlr. 

- samme dag, Laurids Jensen fæstet den gård i Hjarup, som Anders 

Jørgensen oplod for ham; 30 dlr. 

- 18. aug. 1655, Anne, salig Hr. Niels Olufsens i Lejrskov, fæstet en 

toft, som "Else Nielsis husbond" fradøde; ½ dlr. 16 sk. 

- Desuden fæstede hun en toft med et stykke eng, kaldet Vrå; 10 dlr. 

- 24. aug. 1655, Peder Pedersen i Hesselballe fæstet den gård, som Peder 

Enevoldsen oplod for ham; 16 dlr. 

- 26. sept. 1655, Oluf Nielsen fæstet den halvgård i Jelling, som Laurids 

Jensen tilforn påboede efter Poul Griis; 12 dlr. 

- samme dag, Christen Pedersen i Gårslevlund fæstet et bolshus, som Søren 

Smed påboede, samt to ødebol, som Søren Smed også fradøde; 5 dlr. 

- 21. okt. 1655, Johan Christensen fæstet et gadehus i Hjarup, som 

tilforn tilhørte Anne, Peder Nielsens; 2 dlr. 

- 1. dec. 1655, Niels Hansen i Veerst fæstet den halvgård, som Hr. Mads i 

Veerst oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Søren Madsen i Horsted givet til husbondhold af en halvgård 

sammesteds, som Mads Olufsen oplod for ham; 4 dlr. 

- samme dag, Anders Pedersen i Lunderskov fæstet et bol sammesteds, som 

Søren Hansen oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Niels Christensen i Højen fæstet en halv ødegård, som Poul 

Jensen oplod for ham; 10 dlr. 

- 7. maj 1655, Jens Ibsen (el. Jens Jepsen) i Nagbøl givet til 

husbondhold af den gård i Lilballe, som Christen Mogensen Sandemand 

fradøde; 16 dlr. 

- 20. maj 1655, Peder Christensen i Bramdrup givet til husbondhold af den 

halvgård han påboer; 10 dlr. 

- 14. juni 1655, Christen Nielsen i Fredsted givet til husbondhold af den 

halvgård sammesteds, som er meget ringe; 8 dlr. 

- 11. nov. 1655, Niels Ibsen (el. Niels Jepsen) i Tolstrup givet til 

husbondhold af den halvgård sammesteds, som Peder Griis oplod for ham; 8 

dlr. 

- 1. dec. 1655, Niels Madsen Skyggebierg i Tiufkær fæstet det bol 

sammesteds, som Jens Christensen oplod for ham; 9 dlr. 

- samme dag, Niels Madsen Buhl i Højrup [vist Herslev Højrup] fæstet den 

gård, som Poul Hansen oplod for ham; 8 dlr. 

- 21. dec. 1655, Jens Madsen fæstet et bol i Dons, som Poul Hansen oplod 

for ham; 1 dlr. 



- 28. dec. 1655, Borgmester Lyder Henriksen fæstet halvparten af den eng 

ved Bramdruphus, som borgmester Jørgen Knudsen havde i fæste sammen med 

Morten Panck; ½ dlr. 

- 5. jan. 1656, Mads Lauridsen i Bramdrup fæstet et hus i Strandhuse, som 

Jep Hansen fradøde; 2 dlr. 

- 7. jan. 1656, Oluf Pedersen i Starup fæstet den gård sammesteds, som 

Las Svendsen oplod for ham; 12 dlr. 

- 30. jan. 1656, Niels Madsen i Almstok fæstet den gård Skøde 

(Skødegård?, "dend gaard Schiøde"), som Jens Lauridsen oplod for ham; 40 

dlr. 

- 6. febr. 1656, Hans Andersen i Stubdrup fæstet Peder Sørensens bol 

sammesteds, som han oplod for ham; 1 dlr. 

- samme dag, Knud Pedersen fæstet det ødebols jord, som ligger på 

Brejning mark, for at bruge til Brejning Mølle; 8 dlr. 

- samme dag, Knud Lauridsen af Almind fæstet det bol i Viuf, som Jens 

Mortensen oplod for ham; 1 dlr. 

- 9. maj 1655, Niels Pedersen Buch i Skærup fæstet den gård, som Niels 

Poulsen fradøde; 16 dlr. 

- samme dag, Hr. Rasmus i Gauerslund fæstet den kirkejord, som Henrik 

Ravn oplod for ham; 5½ dlr. 

- 4. okt. 1655, Niels Hansen i Gårslev fæstet det bol, som Peder 

Villadsen tilforn havde; 1 dlr. 

- samme dag, Terkel Pedersen i Andkær fæstet den gård sammesteds, som 

Niels Lauridsen tilforn havde; 30 dlr. 

- samme dag, Søren Olufsen i Brejning fæstet det gadehus i siden af Peder 

Brejnings toft; 1 dlr. 

- samme dag, Iver Jørgensen i Gauerslund fæstet den gård, som Søren Hvid 

tilforn havde; 20 dlr. 

- 12. okt. 1655, Jens Ibsen (el. Jens Jepsen) i Vinding fæstet det 

gadehus, som hans fader Jep Madsen fradøde, samt to øde gadehuses 

byggesteder dertil; 2 dlr. 

- samme dag, Jens Nielsen i Mørkholt fæstet en gård i Sellerup, som Peder 

Lassen oplod for ham; 26½ dlr. 16 sk. 

- samme dag, Peder Qvist i Skærup fæstet det hus sammesteds, som hans 

fader oplod for ham; 2 dlr. 

- 28. nov. 1655, Søren Jensen i Brøndsted fæstet den gård sammesteds, som 

Karen Jenskone oplod for ham; 12 dlr. 

- 8. dec. 1655, Jens Nielsen fæstet den halvgård i Jelling, som Eskild 

Jensen oplod for ham; 12 dlr. 

- samme dag, Jens Madsen i Gelballe fæstet det hus sammesteds, som Dorthe 

Nisdatter oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Henrik Hansen i Pjedsted givet til husbondhold af den 

bondegård, som Hans Basse iboede; 6½ dlr. 16 sk. 

- 2. mar. 1656, Morten Madsen i Andkær fæstet den gård sammesteds, som 

hans fader oplod for ham; 26½ dlr. 16 sk. 

- 21. maj 1655, Mads Pedersen i Ågård fæstet den gård sammesteds, som 

Peder Nielsen oplod for ham; 12 dlr. 

- 22. aug. 1655, Jens Jensen fæstet et gammelt byggested til en 

stampemølle i Bramdrup; 6 dlr. 

- 31. okt. 1655, Gjøde Eriksen (el. Gyde Eriksen) i Højen fæstet en 

halvgård, som Jens ___ oplod for ham; 10½ dlr. 16 sk. 

- Desuden fæstede han et stykke jord; 1 dlr. 

- 3. nov. 1655, Jens Nielsen [Jens Nielsen Buch] fæstet sin fader Niels 

Buchs gård i Vork; 25 dlr. 

- samme dag, Poul Hansen i Horsted fæstet et gadehus, som Peder Pedersen 

oplod for ham; 1 dlr. 



- 14. mar. 1656, Mads Bertelsen fæstet den ringe halvgård i Fitting, som 

Knud Clausen oplod for ham; 3 dlr. 

- 5. nov. 1655, Søren Andersen i Skartved fæstet et gadehus sammesteds, 

som Jens Madsen oplod for ham; 1 dlr. 

- 18. nov. 1655, Christen Jensen i Knudsbøl fæstet et hus, som Christen 

Skrædder fradøde; 1 dlr. 

- 12. mar. 1656, Thyge Hansen fæstet den gård i Vork, som Jørgen Hansen 

oplod for ham; 16 dlr. 

- samme dag, Søren Christensen fæstet det hus i Ammitsbøl, som Thyge 

Jensen [el. Thyge Joensen?] oplod for ham; 2 dlr. 

- samme dag, Jørgen Hansen i Vork fæstet et øde hus der i byen; 2 dlr. 

- 18. nov. 1655, Hans Olufsen fæstet den gård i Egum, som Niels Madsen 

oplod for ham; 16 dlr. 

- samme dag, Niels Christensen fæstet den gård i Højrup, som Poul Jensen 

fradøde; 12 dlr. 

- samme dag, Peder Nielsen i Gelballe fæstet den gård sammesteds, som 

Kirsten Jespers oplod for ham; 16 dlr. 

- 9. febr. 1656, Anders Olufsen i Børup fæstet den gård i Trelde, som 

Peder Knudsen er fradømt; 20 dlr. 

- samme dag, Anders Sørensen i Trelde fæstet et hus, som Hans Nielsen 

oplod for ham; 6 dlr. 

- 8. mar. 1656, Søren Christensen fæstet den gård i Lejrskov, som 

Christen Sørensen oplod for ham; 12 dlr. 

- Desuden fæstede han et stykke jord til samme gård; 5 dlr. 

- samme dag, Knud Jensen fæstet et bolshus i Højrup, som Jens Hansen 

oplod for ham; 1 dlr. 

- Desuden fæstede han noget kirkejord til samme hus; 4 dlr. 

- samme dag, Niels Lauridsen fæstet et bol i Glibstrup, som Søren 

Sørensen oplod for ham; 4 dlr. 

- 15. mar. 1656, Anders Mortensen fæstet den halvgård i Gamst, som Jacob 

Smed fradøde; 10 dlr. 

- 2. mar. 1656, Hans Hansen i Møgelgesten fæstet den halvgård sammesteds, 

som Karen Hanskone oplod for ham; 8 dlr. 

- 6. jan. 1656, Peder Hansen fæstet den gård i Viuf, som Hans Andersen 

tilforn havde; 40 dlr. 

- samme dag, Peder Hansen fæstet den halvgård i Dons, som Hans Lassen 

oplod for ham; 10 dlr. 

- 24. apr. 1656, Peder Nielsen på Nebbe er bevilliget at opbygge et hus, 

som kaldet Hølhus; 1 dlr. 

 

(sagfald opsl. 385) 

 

== 1656/57 == (opsl. 572ff) 

 

- (uden navn), en kirkejord i Kongsted; 2 dlr. 

- Hans Hansen fæstet en gård i Mejsling, som Jep Pedersen tilforn 

påboede; 10½ dlr. 16 sk. 

- Peder Hansen i Bjert fæstet den gård sammesteds, som hans moder Karen 

Hanskone oplod for ham; 16 dlr. 

- Rans bymænd fæstet den ødegårds jord sammesteds, som Mikkel Madsen 

påboede; 13 dlr. 1 ørt 8 sk. 

- Hans Nielsen i Harte fæstet et bolshus, som Hans Jørgensen påboede; 1 

dlr. 

- Anders Jørgensen fæstet et bolshus i Harte, som Iver Hansen påboede; 1 

dlr. 



- Hans Nielsen i Egtved fæstet et byggested sammesteds, som Iver Kyed 

tilforn havde i brug; 1 dlr. 

- Laurids Hansen i Bønstrup fæstet et byggested og en halvgård 

sammesteds, som Peder Iversen påboede; 4 dlr. 

- Laurids Thomassen i Højrup fæstet det bol, som blef opladt for ham; 1 

dlr. 

- Desuden fæstede han en kirkejord på Højrup mark; 4 dlr. 

- Iver Jacobsen i Bønstrup fæstet den gård, som Iver Hansen tilforn 

påboede; 20 dlr. 

- Just Thomassen (el. Jost Thommesen) i Hvilsbjerg, fæstet tre små 

humlehaver, som ligger på Vinding mark, hvilke Peder Bjerg (el. Peder 

Bierrig) og Peder Svenske i Vejle tilforn havde i fæste; 1 dlr. 1 ørt 8 

sk. 

- Anders Rentemester i Kolding fæstet en kålhave, som Peder Hjuler? 

("Hiuffler") oplod for ham; ½ dlr. 

- Mads Pedersen fæstet et hus i Herslev, som Mads Nielsen oplod for ham; 

3 dlr. 

- Peder Pedersen i Gårslev fæstet et smedehus på menige Gårslev mænds 

vegne; 2 dlr. 

- Mads Thomassen Bjerg (el. Mads Thomassen Bierig) i Kolding fæstet en 

kålhave, liggende på Mølleeng, imellem Niels Mortensen have på den ene, 

og Sophia Duuses på den anden side; ½ dlr. 

- Søren Madsen i Oksvig fæstet den gård sammesteds, som hans moder Else 

Nielskone oplod for ham; 12 dlr. 1 ørte 8 sk. 

- Iver Hansen i Bønstrup fæstet den gård sammesteds, som hans fader Hans 

Thomassen påboede og fradøde; 6½ dlr. 16 sk. 

- Hans Lassen i Højen fæstet et fiskeri ved den bæk imellem Højen og 

Vejle mark, fra Bertel Sørensens og til hans egen dam; 1 dlr. 

- Laurids Rasmussen i Strandhuse fæstet et hus sammesteds, som Rasmus 

Lauridsen påboede; 2 dlr. 

- Hans Steffensen i Almind, givet af Holemose? ("Hoelemoesse"); 100 dlr. 

- Jens Jensen i Ågård fæstet den gård, som Hans Væver påboede; 3 dlr. 

- Hr. Poul i Nørre Vilstrup, fæstet et tensted; 1 dlr. 

- Bunde Hansen i Hesselballe fæstet sin fader Hans Christensens gård; 11 

dlr. 1 ørt 8 sk. 

- Oluf Hansen i Stallerup fæstet Niels Jensens gård i Erritsø; 20 dlr. 

- Niels Simonsen fæstet Simon Nielsens gård i Gudsø; 9 dlr. 

- Peder Nielsen i Follerup fæstet Jens Nielsens gård sammesteds; 20 dlr. 

- Henrik Laugesen i Bredstrup og Peder Mikkelsen i Pjedsted fæstet et 

fiskeri ved Kongsted Bro; 3 dlr. 

- Peder Sørensen fæstet et hus i Skærbæk, som Mads Christensen påboede; 4 

dlr. 

- Jens Høgh i Pjedsted fæstet et tengårdsted på hans egen grund; 2 dlr. 

- Peder Hansen fæstet et bol i Højrup, som Peder Terkelsen påboede; 4 

dlr. 

 

(sagfald opsl. 575) 

 

== 1657/58 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1658/59 == 

 

IKKE BEVARET 

 



== 1659/60 == 

 

IKKE BEVARET 

 

== 1660/61 == (film #2, opsl. 75ff) 

 

BRUSK 

- Sønder Vilstrup bymænd, fæstet et byggested at sætte et smedehus på; 1 

rdl. 

- Laurids Mikkelsen i Strandhuse, fæstet et bolshus sammesteds; 1 rdl. 

- Jens Pedersen i Tiufkær, fæstet et bolshus sammesteds som Jørgen Jensen 

tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Peder Jensen i Ejstrup, fæstet den gård sammesteds Niels Jepsen påboede 

og fradøde; 6 rdl. 

- Søren Mikkelsen Møller, fæstet slotsmøllen på Koldinghus som Niels 

Nielsen tilforn påboede og fradøde, og som var gandske afbrændt; 16 rdl. 

- Claus Pedersen af Frederiksodde (Fredericia), fæstet den gård i Håstrup 

som Hans Jensen Møller tilforn påboede og fradøde; 6 rdl. 

- Mads Knudsen i Viuf, fæstet det bolshus sammesteds som Søren Bunde 

fradøde, og som var afbrændt; 1 rdl. 

- Niels Andersen i Bjert, fæstet et afbrændt bolshus som Mette Jørgens 

tilforn påboede; 1 rdl. 

- Hr. Niels Nielsen i Skanderup, fæstet den gård i Skovsgårde som Bertel 

Hansen tilforn påboede og fradøde; 12 rdl. 

- Bertel Hansen i Sønder Vilstrup, fæstet den gård sammesteds som Peder 

Svendsen tilforn havde i fæste og fradøde; 6 rdl. 

- Poul Anthoni i Håstrup, fæstet den gård sammesteds som Hans Møller 

tilforn havde i fæste og fradøde; 6 rdl. 

- Thomas Nielsen i Eltang, fæstet et afbrændt bolshus sammesteds som Hans 

Iversen påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Hans Jensen i Håstrup, fæstet den gård sammesteds som Hans Ebbesen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 6 rdl. 

- Anders Pedersen i Tiufkær, fæstet den gård sammesteds som Jens Nielsen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 5 rdl. 

- Søren Simonsen i Dons, fæstet den gård som Mads Pedersen sammesteds 

tilforn påboede og fradøde; 6 rdl. 

- Thøger Christensen i Håstrup, fæstet et bolshus som Søren Clausen 

sammesteds påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Peder Jepsen Sand i Fredsted, fæstet et bolshus sammesteds som Peder 

Sand tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Peder Hansen i Standhuse, fæstet et bolshus sammesteds som Peder 

Knudsen tilforn havde i fæste og fradøde; 1 rdl. 

- Hans Jepsen i Gudsø, fæstet det afbrændte gårdsted som Søren Jensen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 3 rdl. 

- Laurids Madsen i Harte, fæstet den gård sammesteds som Jørgen Pedersen 

tilforn iboede og fradøde; 5 rdl. 

- Jens Pedersen i Møsvrå, fæstet den ødegård sammesteds som Hans Pedersen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 4 rdl. 

- Mads Jepsen af Vejle, fæstet den gård i Starup som Nis Due tilforn 

påboede og fradøde; 8 rdl. 

- Jens Jørgensen i Bramdrup, fæstet den gård sammesteds som Bertel 

Bertelsen påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Laurids Jensen i Ejstrup, fæstet den gård sammesteds som Niels 

Christensen tilforn påboede og fradøde; 5 rdl. 

- Hans Hansen i Håstrup, fæstet den gård som Niels Olufsen sammesteds 

påboede og fradøde; 6 rdl. 



- Peder Ulv i Viuf, fæstet et afbrændt bolshus sammesteds som Laurids 

Ravn tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Hans Pedersen i Påby, fæstet den gård sammesteds som Gjøde Madsen 

påboede og fradøde; 5 rdl. 

- Peder Hansen i Starup, fæstet den gård sammesteds som Oluf Pedersen 

tilforn havde i fæste og fradøde; 6 rdl. 

- Laurids Simonsen i Dons, fæstet den gård sammesteds som Niels Jensen 

påboede og fradøde; 8 rdl. 

- Jens Christensen i Ejstrup, fæstet den gård sammesteds som Søren Jensen 

tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Hans Christensen i Harte, fæstet det hus sammesteds som Hans Nielsen 

påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Anders Pedersen i Tiufkær, fæstet den gård sammesteds som Hans Pedersen 

tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Laurids Jensen i Herslev, fæstet et bolshus som Mads Bunde sammesteds 

tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Laurids Rasmussen i Strandhuse, fæstet et hus der sammesteds som Poul 

Lauridsen tilforn havde i fæste og fradøde; 2½ sletdaler 

- Anders Olufsen i Sønder Vilstrup, fæstet den gård som Bertel Hansen 

sammesteds tilforn havde i fæste og fradrog; 5 rdl. 

- Jens Andersen og Jens Thomassen i Herslev, fæstet den gård som Hans 

Andersen sammesteds tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Hans Jørgensen i Tiufkær, fæstet den gård sammesteds som Niels 

Christensen tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Peder Ulv i Viuf, fæstet et bolshus som Christen Madsen sammesteds 

tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Svend Ollesen i Ågård, fæstet et bol som Søren Nielsen Hjuler fradøde; 

2 rdl. 

- Søren Sørensen i Tiufkær, fæstet en gård som Iver Sørensen sammesteds 

påboede og fradøde, og som er afbrændt; 1 rdl. 

- Jens Rasmussen i Harte, fæstet den gård som Peder Hansen sammesteds 

påboede og fradøde; 6 rdl. 

- Jep Andersen i Fredsted, fæstet et bol der sammesteds som Morten 

Eriksen påboede; 1 rdl. 

- Poul Nielsen i Håstrup, fæstet den halvgård som Christen Poulsen 

sammesteds påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Morten Herringh, fæstet et bol i Håstrup som Hans Christensen 

sammesteds tilforn havde i fæste og fradøde; 1 rdl. 

- Thyge Jensen i Herslev, fæstet den gård sammesteds som Jens Sørensen 

tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Hans Madsen i Starup, fæstet den gård sammesteds som Peder Lassen 

tilforn påboede og fradøde; 6 rdl. 

- Knud Andersen i Højrup, fæstet den gård som Christen Jensen sammesteds 

påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Christen Madsen i Starup, fæstet den gård sammesteds som Jep Hansen 

fradøde; 2 rdl. 

- Hans Thomassen i Strandhuse, fæstet et bolshus sammesteds som Thomas 

Henningsen fradøde; 1 rdl. 

- Niels Jepsen i Højrup, fæstet den gård som Jørgen Jensen sammesteds 

tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Jep Andersen i Harte, fæstet den gård sammesteds som Peder Skammelsen 

tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Hans Nielsen i Ejstrup, fæstet den gård sammesteds som Peder Jepsen 

sammesteds fradøde; 6 rdl. 

- Anders Jepsen i Strandhuse, fæstet det hus sammesteds som Poul 

Christensen tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 



- Rasmus Hansen i Strandhuse, fæstet det hus sammesteds som Søren 

Jørgensen fradøde; 1 sletdaler 

- Niels Pedersen i Eltang, fæstet den gård sammesteds som Peder Madsen 

tilforn påboede og fradøde; 3½ sletdaler 

- Jens Christensen i Tiufkær, fæstet et bolshus som Niels Hansen 

sammesteds påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Jens Jørgensen i Starup, fæstet den gård sammesteds som Jørgen Lang 

tilforn havde i fæste og fradøde; 4 rdl. 

- Mads Nielsen i Lilballe, fæstet den gård sammesteds som Oluf Hansen 

tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Mourids Sørensen i Starup, fæstet et bolshus sammesteds som Peder 

Madsen påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Christen Madsen i Starup, fæstet det bolshus sammesteds som Christen 

Madsen Holst tilforn påboede og oplod for ham; 1 rdl. 

- Ib Jørgensen (el. Jep Jørgensen) i Højrup, fæstet et bol sammesteds som 

Hans Christenesn Smed oplod for ham; 1 rdl. 

- Laurids Andersen i Dons, fæstet et bolshus sammesteds som Jens Madsen 

påboede og oplod for ham; 1 rdl. 

- Jørgen Nielsen i Håstrup, fæstet den gård sammesteds som Hans Madsen 

tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Jens Feddersen fra Ålborg, fæstet Landerupgård som Jens Grøn oplod for 

ham; 6 rdl. 

- Hans Strangesen af Kolding, fæstet et bolshus i Alminde som Hans 

Andersen tilforn påboede og fradøde; 1 sletdaler 

- Jep Steffensen, fæstet Stenvads Mølle som Christen Christensen tilforn 

havde i fæste og fradøde; 8 rdl. 

- Niels Hansen i Strandhuse, fæstet et hus sammesteds som Poul Andersen 

tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Hans Christensen i Strandhuse, fæstet et hus som Christen Mortensen 

tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Jørgen Nielsen i Strandhuse, fæstet det bol sammesteds som Laurids 

Rasmussen oplod for ham; 1 rdl. 

- Palle Olufsen i Højrup, fæstet en gård sammesteds som Peder Skammelsen 

tilforn påboede og fradøde, 4 rdl. 

- Christen Jørgensen i Dons, fæstet den gård sammesteds som Peder 

Bertelsen påboede og fradøde; 6 rdl. 

- Jens Hansen af Viuf, fæstet den gård i Håstrup som Hans Thomassen oplof 

for ham; 4 rdl. 

- Peder Iversen i Vilstrup [vist Sønder Vilstrup], fæstet den gård 

sammesteds som Bertel Hansen påboede; 4 rdl. 

- Iver Jansen Kring i Håstrup, fæstet sin fader Jens Krings gård 

sammesteds som han fradøde; 6 rdl. 

- Anders Hansen, fæstet sin faders Hans Andersen Mørks gård i Bjert som 

han fradøde; 3 rdl. 

- Anders Pedersen i Ejstrup, fæstet den gård sammesteds som Peder Ibsen 

(el. Peder Jepsen) fradøde; 5 rdl. 

- Mikkel Rasmussen i Strandhuse, fæstet et bolshus sammesteds som Mads 

Thomassen fradøde; 1 rdl. 

- Lauge Pedersen i Strandhuse; fæstet et bol sammesteds som Mads 

Thomassen fradøde; 1 rdl. 

- Hans Andersen i Starup, fæstet den gård sammesteds som Jens Pedersen 

fradøde; 2 rdl. 

- Anders Troelsen i Lilballe, fæstet den gård sammesteds som Niels Jensen 

fradøde; 4 rdl. 

- Peder Jensen i Viuf, fæstet den halvgård sammesteds som Claus Jensen 

fradøde; 1½ rdl. 



- Hans Iveresn i Eltang, fæstet den gård sammesteds som Iver Jensen 

fradøde; 4 rdl. 

- Jacob Lauridsen Beck, fæstet den gård i Bjert som Mads Buhl fradøde; 2 

rdl. 

- Nok fæstede han en gård i Dons som Jes Lassen fradøde; 3 rdl. 

- Niels Griis i Sønder Vilstrup, fæstet den gård i Højrup som Peder Orm 

iboede og fradøde; 3 rdl. 

- Morten Hering, skovrider i Brusk herred, fæstet den gård i Runshave som 

Hans Mikkelsen fradøde; han skal opbygge gården og gav derfor intet 

stedsmål 

- Søren Jensen i Herslev, fæstet den gård sammesteds som Hans Holbøl 

tilforn påboede; 2 rdl. 

- Anders Pedersen, fæstet en ødegård i Tiufkær som Hans Havmand tilforn 

påboede; 2 sletdaler 

- Hans Madsen i Herslev, fæstet den gård sammesteds som hans fader Mads 

Clausen påboede og fradøde; 2 rdl. 

 

ANST (film #2, opsl. 83) 

- 25. jan. 1660, Anders Madsen af Stadsbøl fæstet den øde og ruinerede 

halvgård i Gamst, som Søren Madsen fradøde; 2 rl. 

- 29. jan. 1660, Henrik Steffensen i Gejsing fæstet den øde og ruinerede 

gård sammesteds, som Peder Christensen fradøde; 3 rdl. 

- 6. febr. 1660, Iver Lauridsen af Lynggård fæstet den øde og ruinerede 

gård i Øster Gesten, som Oluf Jørgensen fradøde; 4 rdl. 

- 14. febr. 1660, Jens Hansen af Vestervig fæstet den øde og ruinerede 

gård i Jordrup, som Niels Thomassen tilforn påboede og fradøde; 3 rdl. 

- 24. febr. 1660, Joen Lassen i Skanderup fæstet den øde og ruinerede 

gård sammesteds, som hans fader påboede og fradøde; 3 rdl. 

- 26. febr. 1660, Laurids Mikkelsen i Egholt fæstet den øde og ruinerede 

gård sammesteds, som Claus Sørensen fradøde; 4 rdl. 

- 27. febr. 1660, Søren Iversen i Seest fæstet den øde og ruinerede gård 

sammesteds, samt et stykke enghave kaldet Fruerholt; 6 rdl. 

- 1. mar. 1660, Knud Thomassen i Gejsing fæstet de to øde og ruinerede 

gadehuse sammesteds, som Thomas Iversen og Jep Sørensen fradøde; 1½ rdl. 

- 21. apr. 1660, Oluf Mortensen af Torsted fæstet det øde og ruinerede 

gadehus i Veerst, som Thomas Skrædder fradøde; 1 rdl. 

- (u. dato), Jacob Steffensen i Seest fæstet den halve øde og ruinerede 

gård sammesteds, som Simon Madsen påboede og fradøde, [og hvis enke han 

tager til ægte]; 3 rdl. 

- 2. maj 1660, Hans Sørensen af Hudsted fæstet den øde og ruinerede gård 

i Knudsbøl, som Godske Olufsen fradrog; 3 rdl. 

- 4. maj 1660, Knud Thøgersen (el. Knud Thygesen) af Øster Gesten fæstet 

det øde og ruinerede gadehus, som Jørgen Pedersen fradøde; 1 rdl. 

- 18. maj 1660, Hans Iversen i Seest fæstet den halve afbrændte gårds 

byggested, som Hans Kjær sammesteds fradøde; 2½ rdl. 

- samme dag, Thomas Frandsen af Lejrskov fæstet den øde og ruinerede gård 

sammesteds, som Iver Jensen fradøde; 4 rdl.  

- 21. maj 1660, Peder Jensen fæstet den øde og ruinerede halvgård i 

Lejrskov, som hans fader Jens Pedersen tilforn påboede og fradøde; 1½ 

rdl. 

- 25. maj 1660, Hans Andersen af Uhre fæstet den øde og ruinerede gård i 

Lejrskov, som Niels Jepsen fradøde; 3 rdl. 

- 27. maj 1660, Iver Sørensen af Roved fæstet den øde og ruinerede gård i 

Anst, som Las Basse fradøde; 4 rdl. 

- 2. juni 1660, Niels Bjerg af Seest fæstet det afbrændte gadehus' 

byggested i Vranderup, som Søren Jørgensen fradøde; 1 rdl. 



- samme dag, Mads Pedersen i Ferup fæstet den øde og ruinerede gård 

sammesteds, som [hans broder] Poul Pedersen fradøde; 4 rdl. 

- 18. juni 1660, Peder Hansen af Skanderup fæstet den øde og ruinerede i 

Vranderup, som Hans Mikkelsen fradøde; 2 rdl. 

- samme dag, Niels Jepsen i Gesten fæstet den øde og ruinerede halvgård 

sammesteds, som Hans Madsen fradøde; 3 rdl. 

- 11. juli 1660, Christen Sørensen af Damgård fæstet det bolshus i 

Lunderskov, som Jens Madsen fradøde; 1 rdl. 

- 16. juli 1660, Jacob Eskildsen af Dalby fæstet den øde og helt 

afbrændte gård i Jordrup, som Hans Lund fradøde; 3 rdl. 

- 3. aug. 1660, Søren Nielsen i Lunderskov fæstet den øde og ruinerede 

gård sammesteds, som Jep Stub fradøde; 4 rdl. 

- 16. aug. 1660, Erik Christensen i Seest fæstet gård sammesteds, som 

hans fader Christen Madsen fradøde; 7 rdl. 

- 26. aug. 1660, Jes Jensen af Kolding fæstet det øde og ruinerede 

gadehus i Uhre, som Morten Poulsen fradøde; 1 rdl. 

- samme dag, Jørgen Andsesen af Stadsbøl fæstet det øde og ruinerede 

gadehus i Dollerup, som ___ fradrog; 1 rdl. 

- 1. okt. 1660, Christen Jensen af Havkær? ("Habkier") og Christen Jensen 

af Them? ("Thimb") fæstet den øde og ruinerede gård i Jordrup, som Mikkel 

Gregersen fradøde; 4 rdl. 

- 2. okt. 1660, Hans Kjeldsen i Nebel [vist Vester Nebel?] fæstet den øde 

og ruinerede gård i Ferup, som Anders Ravn fradøde; 3 rdl. 

- 5. okt. 1660, Mads Pedersen af Seest fæstet den øde og ruinerede gård i 

Gelballe, som Jens Tullesen (el. Jens Thullesen) fradøde; 4 rdl. 

- samme dag, Christen Smed fæstet det øde og ruinerede bolshus i Seest, 

som Mads Pedersen fradrog; 1 rdl. 

- 24. okt. 1660, Hans Titke ("Hans Thidtke") af Søgård fæstet den øde og 

ruinerede gård i Uhre, som Søren Espensen fradøde; 4 rdl. 

- 12. nov. 1660, Niels Dahl (el. Niels Dall) af Kolding gæstet den gård i 

Seest, som Morten Eriksen Kok (el. Morten Erichsen Koch) fradøde; 6 rdl. 

- (u. dato), Anders Jensen af Kolding fæstet den gård i Egholt, som Mads 

Eskildsen (el. Mads Eskesen) fradøde; 2 rdk. 

- (u. dato), Anders Jørgensen fæstet en gård i Seest, som Søren Jensen 

tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- (u. dato), Hr. Jens Jacobsen i Nagbøl fæstet et bolshus i Dollerup; 1 

rdl. 

 

JERLEV (film #2, opsl. 88) 

- Hans Nielsen i Jerlev fæstet den øde og ruinerede gård sammesteds, som 

hans fader fradøde; 5 rdl. 

- Jørgen Lauridsen af Galskyt fæstet de øde og ruinerede bolshuse i 

Stubdrup, som Hans Jensen fradøde; 1 rdl. 

- Jens Sørensen i Højen fæstet en øde og ruinerede gård sammesteds; 4 

rdl. 

- Oluf Jørgensen i Vork fæstet den ruinerede gård sammesteds, som Peder 

Knudsen fradøde; 7 rdl. 

- Anders Thomassen i Gjelbjerg (el. Gelberg?) fæstet den øde og ruinerede 

gård i Egtved, som Peder Kyed tilforn havde i fæste og fradøde; 2 rdl. 

- Jens Bunde i Jerlev fæstet den øde og ruinerede gård sammesteds, som 

Jens Pedersen fradøde; 10 rdl. 

- Jens Pedersen i Højen fæstet et lille stykke øde bolsjord sammesteds; ½ 

rdl. 

- Poul Sørensen i Vork fæstet den ruinerede gård sammesteds, som Peder 

Thomassen fradøde; 5 rdl. 



- Christen Jensen fæstet den ruinerede gård i Vork, som Jens Buch 

fradøde; 6 rdl. 

- Joen Bertelsen i Nørre Vilstrup fæstet den ruinerede gård sammesteds, 

som Søren Pedersen tilforn påboede og fradøde; 3 rdl. 

- Hr. Poul Jørgensen i Nørre Vilstrup, fæstet et smedehus byens gade; 1 

rdl. 

- Niels Knudsen [fejl for Hans Nielsen?] i Borlev fæstet den øde og 

ruinerede halvgård sammesteds, som hans fader Niels Hansen fradøde; 2 

rdl. [NB: sammenlign to linjer nede] 

- 20. maj 1660, Jens Jensen i Hesselballe fæstet en øde og ruineret gård 

sammesteds; 4 rdl. 

- samme dag, Hans Nielsen i Borlev fæstet den halve øde og ruinerede gård 

sammesteds, som hans fader Niels Hansen fradøde; 2 rdl. 

- 2. juni 1660, Knud Clausen af Lund fæstet det øde og ruinerede bolshus 

i Hesselballe, som Simon Salomonsen (el. Simon Salmansen) fradøde; 1 rdl. 

- 5. juni 1660, Søren Iversen i Vork fæstet den øde og ruinerede gård 

sammesteds, som Knud Lauridsen fradøde; 10 rdl. 

- 16. juni 1660, Peder Offersen af Hoksballe (el. Hopballe?) og Peder 

Sørensen af Søgård fæstet den ruinerede gård i Vork, som Thyge Smed 

fradøde; 5 rdl. 

- samme dag, Johan Madsen af Vejle fæstet det øde og ruinerede volshus i 

Højen, som Christen Madsen fradrog; 1 rdl. 

- 9. juli 1660, Jens Jensen i Hesselballe fæstet den afbrændte gårds 

byggested sammesteds, som Jens Nielsen fradøde; 2 rdl. 

- 30. juli 1660, Hans Hansen i Højen fæstet den halve øde og ruinerede 

gård sammesteds, som Jens Pedersen fradøde; 4 rdl. 

- 16. aug. 1660, Else Jørgensdatter af Borlev fæstet sin faders øde og 

ruinerede halvgård sammesteds; 3 rdl. 

- 27. aug. 1660, Jørgen Nielsen af Vork fæstet det øde og ruinerede 

bolshus sammesteds, som Las Skrædder fradøde; 1 rdl. 

- 9. sept. 1660, Hans Lassen i Horsted fæstet det øde og ruinerede 

gadehus i Højen, som Jørgen Lassen fradøde; 1 rdl. 

- 27. sept. 1660, Christen Andersen af Lund fæstet den øde og ruinerede 

gård i Borlev, som Oluf Andersen fradøde; 2 rdl. 

- 5. okt. 1660, Hans Hansen af Mejsling fæstet den øde og ruinerede gård 

i Ammitsbøl, som Jep Jensen tilforn påboede og fradøde; 3 rdl. 

- 6. okt. 1660, Søren Knudsen af Lim fæstet den øde og ruinerede gård i 

Stubdrup, som Birgitte Peders fradøde; 4 rdl. 

- 22. okt. 1660, Anne Jørgensdatter i Hesselballe fæstet det øde og 

ruinerede gadehus sammesteds, som hendes fader Anders Jørgensen fradøde; 

1 rdl. -- [NB: er "Jørgensdatter" fejl for "Andersdatter", eller er 

"Anders Jørgensen" fejl for "Jørgen Andersen"?] 

- 11. nov. 1660, Hans Pedersen i Starup fæstet øde og ruinerede gård i 

Tudved, som Søren Sørensen fradøde; 3 rdl. 

- 30. nov. 1660, Jørgen Jensen af Lim fæstet den øde og ruinerede 

halvgård i Vork, som Mads Madsen fradøde; 4 rdl. 

- 15. dec. 1660, Morten Sørensen i Højen fæstet et øde og ruineret 

gadehus sammesteds, som Jørgen Christensen fradøde; 1 rdl. 

- samme dag, Anders Lassen i Højen fæstet en øde og ruinerede gård 

sammesteds; 6 rdl. 

- samme dag, Jens Jensen i Højen fæstet det øde og ruinerede gadehus' 

byggested "Torndal"; 1 rdl. 

- 17. dec. 1660, Knud Andersen af Vilstrup fæstet det øde og ruinerede 

bolshus i Højen, som Jørgen Bunde fradøde; 1 rdl. 

- 19. dec. 1660, Oluf Sørensen i Ågård fæstet den øde og halvt afbrændte 

gård sammesteds, som Søren Steffensen fradøde; 3 rdl. 



- 24. dec. 1660, Hans Jensen i Ågård fæstet sin fader Jens Steffensens 

gård sammesteds, som mest er afbrændt; 4 rdl. 

- (u. dato), Christen Hansen i Vejl Mølle fæstet en gård i Havsted, som 

Jørgen Andersen tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Niels Gjødsen (el. Niels Gydesen) i Højen givet til husbondhold af den 

halve selvejerbondegård sammesteds, som hans fader Gjøde Nielsen (el. 

Gyde Nielsen) tilforn påboede; 2 rdl. 

- Jens Lassen fæstet en halv krongård i Højen, som Las Jensen påboer; 3 

rdl. 

- Oluf Mortensen Bøgvad givet til husbondhold af en halv selvejergård i 

Høllind, som Jørgen Haahr tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Peder Nielsen fæstet et gadehus i Højen, som Las Madsen tilforn 

påboede; 1 rdl. 

 

SLAVS (film #2, opsl. 92) 

- 9. juni 1660, Jens Olufsen af Majvig fæstet den øde og ruinerede gård 

Almstokvad, som Mads Jessen tilforn påboede og fradøde; 8 rdl. 

- 5. febr. 1661(?), Mads Christensen af Røjstrup (el. Røgstrup) fæstet 

den øde og ruinerede gård i Grenkrog, som Niels Eskildsen fradøde; 1½ 

rdl. 

- 15. febr. 1661(?), Niels Christensen af Fjelskov fæstet den øde og 

ruinerede halvgård i Løvlund, som Iver Christensen fradøde; 1½ rdl. 

- samme dag, Niels Clemendsen af Ågård (el. Åger) fæstet den anden 

halvgård i Løvlund, som Christen Pedersen tilforn påboede og fradøde; 1½ 

rdl. 

- 19. okt. 1660, Niels Rasmussen i Sønderby fæstet den øde og ruinerede 

halvgård i Plovslund, som Mads Christensen oplod for ham; 1½ rdl. 

 

ELBO (film #2, opsl. 92) 

- Jens Sørensen i Egeskov fæstet det øde gårdsted, som Hans Madsen Pagh 

påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Peder Jensen i Egum fæstet det øde gadehussted sammesteds, som Laurids 

Mikkelsen påboede og fradøde; 1 sldl. 

- Jens Olufsen (el. Jens Olesen) fæstet den ødegård i Egum, som Laurids 

Hansen påboede og fradøde; 3 rdl. 

- Gregers Hansen fæstet det øde gadehus i Trelde, som Hans Jensen Quist 

fradøde; 1 sldl. 

- Hans Hansen i Erritsø fæstet den øde halvgård sammesteds, som nu afdøde 

Mourids Olufsen (el. Mourids Olesen) havde opladt for ham; 2 sldl. 

- Peder Jensen i Erritsø fæstet det øde gadehussted sammesteds, som Hans 

Clausen påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Mikkel Pedersen fæstet den ødegård i Erritsø, som Jens Pedersen påboede 

og fradøde; 3 rdl. 

- Laurids Madsen fæstet det øde gadehussted i Skærbæk, som hans fader 

Mads Jørgensen Hop påboede og fradøde; 2 sldl. 

- Hr. Christen Olufsen i Taulov, fæstet det øde gadehussted i Skærbæk, 

som Jørgen Poulsen påboede og fradøde; 1 sldl. 

- Hans Thomnassen i Trelde fæstet den ødegård sammesteds, som Niels 

Nielsen Ågesen (el. Niels Nielsen Ougsen) oplod for ham; 3½ rdl. 

 Jens Pedersen fæstet den ødegård i Trelde, som Las Hansen påboede og 

fredøde; 4 rdl. 

- Jep Als i Trelde fæstet den øde halvgård sammesteds, som Niels Jensen 

Enemærke påboede og fradøde; 3 rdl. 

- Niels Pedersen fæstet den gård i Skærbæk, som Troels Mikkelsen påboede 

og fradøde; 3 rdl. 



- Poul Pedersen fæstet det øde gadehus i Trelde, som Morten Nielsen 

skovrider oplod for ham; 2 sldl. 

- Hans Pedersen fæstet det øde gadehussted i Skærbæk, som Peder Nielsen 

Bjerg påboede og fradøde; 2 sldl. 

- Jens Pedersen fæstet det øde gadehussted i Studsdal, som hans stedfader 

Niels Poulsen påboede og fradøde; 1½ rdl. 

- Iver Jensen fæstet det ødebol i Trelde, som Karen Jensdatter oplod for 

ham; 1 sldl. 

- Hans Pedersen i Trelde fæstet det øde gadehussted i Tved, som Jens 

Pedersen Dam påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Hans Christensen fæstet det øde gadehussted i Børup, som Hans Ibsen 

Skomager (el. Hans Jepsen Skomager) påboede; 1 sldl. 

- Søren Knudsen i Egeskov fæstet den ødegård sammesteds, som Jens Hansen 

påboede og fradøde; 2½ sldl. 

- Peder Jensen fæstet den øde halvgård i Trelde, som hans fader Jens 

Pedersen påboede og fradøde; 2 sldl. 

- Gregers Pedersen fæstet den ødegård i Egum, som Thyge Pedersen påboede 

og fradøde; 2 rdl. 

- Søren Hansen fæstet det ødebol i Erritsø, som Gregers Olufsen (el. 

Gregers Olesen) påboede og fradøde og hans hustru oplod; 1 rdl. 

- Jens Hansen fæstet den halve part af den gård, som Las Hansen i Trelde 

påboede; 5 sldl. 

- Niels Nielsen i Erritsø givet til husbondhold af et selvejerhus på hans 

egen gårds grund, som kaldes Gammel Toldbod; 2 rdl. 

 

HOLMANS (film #2, opsl. 94) 

- Poul Steffensen fæstet en gård, som Hans Troelsen påboede udi Pjedsted; 

2 rdl. 

- Hans Thuesen (el. Hans Thorsen? "Hans Thurresen") i Pjedsted fæstet den 

halve part af den gård sammesteds, som Jens Thuesen el. Jens Thorsen 

("Jens Thurresen") påboer; 1 rdl. 

- Morten Jensen fæstet den gård i Pjedsted, som Thomas Terkelsen (el. 

Thomas Therkildsen) påboede; 2 rdl. 

- Thyge Poulsen i Pjedsted fæstet halvparten af Iver Pedersens gård 

sammesteds; 1 rdl. 

- Thyge Pedersen fæstet sin fader Peder Thygesens gård i Follerup; 2 rdl. 

- Jens Sørensen fæstet en gård i Gårslev; 2 rdl. 

- Peder Jørgensen fæstet den gård i Gårslev, som Steffen Dahl (el. 

Steffen Dall) tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- CHristen Nielsen i Brejning fæstet den gård, som Iver Lauridsen 

sammesteds tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Christen Krag fæstet det bolshus i Brejning, som Niels Skomager tilforn 

påboede og fradøde; 1 sldl. 

- Søren Jensen fæstet den gård i Rans, som Mads Nielsen tilforn påboede 

og fradøde; 2 rdl. 

- Iver Lauridsen i Brøndsted fæstet et bol sammesteds, som Anders 

Thomassen tilforn påboede; 1 rdl. 

- Mads Hansen Buhl fæstet Follerup Mølle, som Hans Nielsen tilforn 

påboede og fradøde; 6 rdl. 

- Peder Nielsen fæstet den krongård i Svinholt, som Jacob Nielsen tilforn 

påboede; 4 rdl. 

- Søren Nielsen fæstet en krongård i Svinholt, som Søren Jacobsen tilforn 

påboede; 2 rdl. 

- Peder Jensen fæstet en ødegård i Gårslev, som Steffen Nielsen tilforn 

påboede og fradøde; 2 rdl. 



- Henrik Nielsen Ravn fæstet den gård i Store Velling, som Niels Hansen 

tilforn påboede; 10 sldl. 

- Hans Pedersen Klinkhammer fæstet en gård i Velling, som hans fader 

Niels Klinkhammer tilforn påboede og fradøde; 2 rdl. 

- Hans Pedersen i Smidstrup fæstet en gård sammesteds, som Niels Smed 

tilforn påboede; 2 rdl. 

- Mads Nielsen og Jep Nielsen fæstet den gård i Brøndsted, som Thomas 

Sørensen tilforn påboede og fradøde; 4 rdl. 

- Jens Pedersen fæstet et bolshus i Brejning, som Jørgen Pedersen tilforn 

påboede; 1 sldl. 

- Søren Hansen givet til husbondhold af en selvejerbondegård i Pjedsted, 

som Hans Basse tilforn påboede; 4 sldl. 

- Oluf Jepsen i Velling fæstet den gård sammesteds, som hans fader Jep 

Smed tilforn påboede og fradøde; 2 sldl. 

- Hans Nielsen i Gauerslund fæstet halvparten af den gård sammesteds, som 

Søren Madsen fradøde og hans enke er draget bort fra; 2 rdl. 

 

TØRRILD (film #2, opsl. 96) 

- Jens Olufsen fæstet en halvgård i Jelling; 2 rdl. 

- Niels Poulsen af Lemtrup ("Lembtorp") fæstet det øde gårdsted i 

Smidstrup, som Christen Christensen tilforn påboede og fradøde; 1 rdl. 

- Hr. Jørgen Pedersen i Jelling fæstet en halvgård sammesteds, som Morten 

Jensen tilforn påboede og fradøde; 3 rdl. 

 

NØRVANG (film #2, opsl. 97) 

- Velb. jomfruer Margrethe Friis og Else Friis til Jullingholm fæstet 

K.M. anpart korn- og kvægtiender af Øm sogn; 12 rdl. 

 

VEJLE (film #2, opsl. 97) 

- Jens Madsen i Vejle fæstet en eng der ved byen, som hans fader Mads 

Thorsen (el. Mads Thordsen) tilforn havde i brug og fradøde; 20 sldl. 

 

(sagfald film #2 opsl. 97) 




